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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αν το τέλος είναι το Διεθνές Σύστημα τότε η αρχή είναι ο άνθρωπος. Ο 

άνθρωπος ως άτομο-μονάδα, στη συνέχεια ως μέλος ενός συνόλου, ομάδας, 

κοινωνίας και τέλος ως πολίτης ενός κράτους, ή αρχηγός αυτού. Πάντα το συμφέρον 

καθορίζει, ερμηνεύει και προσδιορίζει τις δράσεις του ατόμου αλλά και του συνόλου 

στο οποίο ανήκει. 

Πρωτο και σημαντικότερο συμφέρον είναι η επιβίωση, τόσο για το άτομο όσο 

και για το σύνολο (κράτος). Αυτό που διαφοροποιείται κάθε φορά είναι η ερμηνεία της 

λέξης επιβίωσης και κατ΄επέκταση του αισθήματος ασφαλείας, ανάλογα με τις 

επικρατούσες συνθήκες τόσο στο επίπεδο της κοινωνίας όσο και στις σχέσεις μεταξύ 

των κρατών. Για να υπάρχει ασφάλεια άρα και επιβίωση δεν πρέπει να υπάρχει 

απειλή ή να υπάρχουν οι δυνατότητες αποτροπής εκδήλωσης αυτής ή 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης της. 

Κατά τη σταδιακή εξέλιξη του Διεθνούς Συστήματος από την εποχή της 

δημιουργίας των κράτων μέχρι σήμερα, αυτό που έχει αλλάξει ή μάλλον διευρυνθεί 

είναι η έννοια της λέξεως επιβίωση. Για πολλούς αυτή είναι δεδομένη. Για άλλους 

αποτελεί στόχο. Επιβίωση όμως η οποία εμπεριέχει πέραν της ασφάλειας και όρους 

όπως επίπεδο διαβίωσης, ελευθερία ιδεών, εκπαίδευση, τεχνολογία και το 
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σημαντικότερο σήμερα, οικονομικό μέγεθος. Προεκτείνοντας τις έννοιές αυτές από το 

επίπεδο του ατόμου στο επίπεδο των κρατών, ως τους κυριότερους δρώντες του 

Διεθνούς Συστήματος γίνεται περισσότερο εύκολα αντιληπτό το πλέγμα των δεσμών 

ελαστικών ή μη και σχέσεων μεταξύ των κρατών.  

Τα κράτη θεωρούνται ορθολογική δρώντες στο Διεθνές σύστημα. Αυτό ισχύε 

περισσότερο μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα. Τα κράτη και ιδιαίτερα αυτό του 

«Δυτικού κόσμου» ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και για το λόγο αυτό 

μπορούσαν να διαχειριστούν καλύτερα τα όποια προβλήματα ή κρίσεις ανέκυπταν. 

Αρωγός σε αυτή την διαδρομή ήταν πάντα και η τεχνολογία σε σχέση με τους 

ρυθμούς εξέλιξης αυτής. Δηλαδή με σχετικά πιο αργούς ρυθμούς τεχνολογικών 

μεταβολών υπήρχε η πολυτέλεια του χρόνου για την βέλτιστη αντιμετώπιση ή 

αναπροσαρμογή των πολιτικών των κρατών σε διάφορες καταστάσεις, χωρίς να 

επηρεάζεται επικίνδυνα, στο βαθμό που να απειλείται η επιβίωση τους, η 

σταθερότητα του συστήματος. Παράδειγμα αποτελεί η σταδιακή και σχετικά ομαλή 

μετάβαση από ένα διπολικό σύστημα σε ένα μονοπολικό μετά την κατάρρευση του 

πρώην ανατολικού μπλοκ. 

Από τις αρχές του 21ου  αιώνα όμως με ρυθμούς τεχνολογικών αλλαγών 

περίπου ανά διετία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους τρόπους συνεργασίας, 

συντονισμού μεταξύ των κρατών, δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια του χρόνου. Ως 

συνέπεια τα περισσότερα κράτη πέρασαν από το ορθολογικό μοντέλο σκέψης 

(ύπαρξη σχέδιού), στην απλή διαχείριση των εκάστοτε καταστάσεων (αφήνοντας τα 

προβλήματα να εκδηλωθούν, αντί να δράσουν προληπτικά), με επιλογή αρκετές 

φορές λανθασμένων ή βιαστικών δράσεων. Παραδείγματα αποτελούν η οικονομική 

κρίση, η αστάθεια στις περιοχές MENA, τρομοκρατία κ.λπ. 

Οι ΗΠΑ, ως ο κυρίαρχος «παικτής» στο διεθνές σύστημα, αποτελεί παράδειγμα 

κράτους το οποίο μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει με ορθολογικούς όρους, πλήν της 

περιόδου που ακολούθησε τρομοκρατικό χτύπημα 9/11, όταν αιφνιδιάστηκε πλήρως 

και αντέδρασε βεβιασμένα. Η ασφάλεια που της παρέχουν αρχικά και  διαχρονικά η 

γεωγραφική της θέση και στη συνέχεια η υπεροχή στους τομείς της στρατιωτικής 

ισχύος, των τεχνολογικών και οικονομικών δυνατοτήτων, της δίνουν το πλεονέκτημα 

για μια ολοκληρωμένη ανάλυση των δεδομένων και του καθορισμού συγκεκριμένων 

δράσεων. Για τις ΗΠΑ η ασφάλεια  άρα και η επιβίωση του κράτους είναι δεδομένη. 

User
Highlight
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Το συμφέρον της πλέον είναι η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσονται τόσο η μεταστροφή της πολιτικής αναφορικά με το Ιράν όσο και οι 

στοχευμένες δράσεις για την ανάσχεση της Κίνας. 

Το Ιράν, πάλι λόγω γεωγραφίας, ιστορίας, ανθρώπινου δυναμικού αλλά και 

πόρων, αποδέχεται την προσέγγιση με τις ΗΠΑ, προσπαθεί να θέσει τους δικούς του 

όρους, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμενο τα πλεονεκτήματα που παρέχει η 

συμμετοχή στο σύγχρονο διεθνές σύστημα και περιβάλλον, στρέφεται από έναν 

επιβαλλόμενο ή και επιλεγμένο απομονωτισμό σε μια πολιτική συνεργασιών. Στο 

πλαίσιο αυτό η προσέγγιση με τις ΗΠΑ, θα του ανοίξει νέες ελπιδοφόρες προοπτικές 

που πιθανόν να το καταστήσουν μια από τις περιφερειακές δυνάμεις στην ιδιαίτερη 

περιοχή που ανήκει.  

Η προσέγγιση λοιπόν ΗΠΑ - Ιράν αποτελεί με όρους ρεαλισμού μια σύγχρονη 

επιλογή εφαρμογής εξωτερικής πολιτικής, στη βάση ορθολογικών επιλογών, μέσα 

από το πλαίσιο ενός φιλελεύθερου ρεαλισμού για τις πρώτες και μιας σύγχρονης 

αντίληψης για το πολιτικό Ισλάμ για το δεύτερο. Βέβαιά μιλώντας κανείς για ευκαιρίες, 

θα πρέπει να έχει στο νού του ότι υπάρχουν μόνο αυτές, τις οποίες καταφέρνεις να 

αξιοποιήσεις. Χαμένες ευκαιρίες δεν υπάρχουν, διότι δεν είναι ευκαιρίες. 

 

“The United States has not the option as to whether it will or will not play a great part 

in the world. It must play a great part. All that it can decide is whether it will play that 

part well or badly.”  

Teddy Roosevelt, 1911 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σύμφωνα με τον Κ.Waltz, το ΔΣ είναι άναρχο και ανταγωνιστικό, τα κράτη 

πρέπει από μόνα τους να μεριμνήσουν για την ασφάλεια τους (αρχή αυτοβοήθειας), 

τα κράτη έχουν κάθε λόγο να λειτουργούν ορθολογικά, κυρίαρχος στόχος τους είναι 

η κατοχύρωση της ασφάλειας τους (επιβίωση : διατήρηση εδαφικής κυριαρχίας και 

εθνικής ανεξαρτησίας/αυτονομίας) και τα κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν ισχύ, η 

οποία είναι το κύριο «νόμισμα» στη διεθνή πολιτική.1 

Το Διεθνές Σύστημα με όρους «μηχανικής» αποτελεί ένα σύστημα συστημάτων. 

Έχει μια συγκεκριμένη δομή και οι δρώντες σε αυτό εμπλέκονται μεταξύ τους καθώς 

τα συμφέροντα τους περιστρέφονται γύρω από θέματα ασφαλείας, οικονομίας κ.λπ. 

Τα κράτη δεν είναι ούτε ποτέ υπήρξαν οι μοναδικοί διεθνείς δρώντες. Όμως οι δομές 

δεν ορίζονται βάσει όλων των δρώντων αλλά βάσει των κυριότερων δρώντων….. 

Εφόσον τα μεγάλα κράτη είναι οι κυριότεροι δρώντες, η δομή της διεθνούς πολιτικής 

ορίζεται βάσει αυτών. Είναι λοιπόν, κυρίως, τα μεγάλα κράτη, οι κυριότεροι δρώντες 

στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα και ο μεταξύ τους συσχετισμός 

ισχύος έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή πολιτική.2 

 Οι ΗΠΑ έχουν κυρίαρχη θέση, στο Διεθνές Σύστημα η οποία δεν αμφισβητείται 

από κανέναν δρώντα αυτού. Σταδιακά αρχίζοντας από το τέλος του 1ου ΠΠ, με τη 

συνθήκη των Βερσαλλιών, οι Ευρωπαίοι άμεσα ή έμμεσα, σκοπίμως ή μη, 

παραχώρησαν ή βοήθησαν την ανέγερση των ΗΠΑ, στη θέση του Παγκόσμιου 

Ηγεμόνα. Από την πλευρά των ΗΠΑ, η επιλογή μιας ορθολογικής ανάλυσης των 

αλλαγών και η θεώρηση του κόσμου μέσα από το πρίσμα του δομικού ρεαλισμού ή 

καλύτερα του ρεαλισμού3, λειτούργησε συμπληρωματικά σε αυτή την αναρρίχηση.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ολοκληρώνοντας τον κύκλο τους στο Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο, δεν ήταν  μόνο η κυρίαρχη νικήτρια δύναμη αλλά αναδύθηκε ως 

η μοναδική υπερδύναμη με όρους ισχύος συνολικά. Στρατιωτικά διέθεταν τον 

ισχυρότερο στρατό της εποχής, καθώς τα τελευταία έτη είχαν καταφέρει ιδιαίτερη 

                                                           
1 K. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής (Αθήνα: Ποιότητα,2011) σελ. 11 
2 ο.π.σελ 14-15 
3 Για τον υποφαινόμενο, ρεαλισμός και δομικός ρεαλισμός είναι ταυτόσημες έννοιες. Οι όποιες διαφορές στις 
σχετικές θεωρήσεις, ανταποκρίνονται στις αλλαγές ή μετεξελίξεις του ΔΣ, αλλά το θεμελιώδες «στόχος του 
κράτους είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας του (επιβίωση)» παραμένει. 
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τεχνολογική εξέλιξη η οποία φυσικά είχε ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της 

στρατιωτικής ισχύος της χώρας. Ακόμα η οικονομία της χώρας βρισκόταν σε μία 

ιδιαίτερη άνθιση4.   

Πριν ακόμα το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η αμερικανική πολιτική και στρατηγική 

διαμορφώνονταν σε μεγάλο βαθμό από την πολιτιστική της κουλτούρα που 

αντανακλούσε την κυβερνητική ή κρατική αδιαφορία των ΗΠΑ για την Ευρώπη και 

την επιδίωξη για εδραίωση ενός δημοκρατικού τρόπου ζωής στο «Νέο Κόσμο»5. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν μετά τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, οι Ηνωμένες 

πολιτείες ξέφυγαν από τη παραδοσιακή εσωστρεφή πολιτική που τους διέκρινε και 

ξεκίνησαν μία σειρά από στρατιωτικές, οικονομικές και πολιτικές συμφωνίες στην 

Ευρασιατική ήπειρο, έχοντας ως στόχο να διατηρήσουν τη θέση τους. Στόχος που 

υποστήριζε το όραμα τους. Της κυριαρχίας στο παγκόσμιο σύστημα. 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν η μοναδική χώρα από το σύνολο των 

συμμάχων που είχε υποστεί τις λιγότερες ζημίες και απώλειες, με αποτέλεσμα να 

είναι η μόνη που μπορούσε να εξισορροπήσει την τεράστια επιρροή που είχε αρχίσει 

να αποκτά η Σοβιετική Ένωση μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Οι επεκτατικές και 

παρεμβατικές πολιτικές που είχαν υιοθετήσει οι Σοβιετικοί και υλοποιούσαν 

(δημιουργία Ανατολικού Μπλόκ) στην περιοχή της Ευρασίας δεν αποτελούσαν 

απειλή μόνο για τις συμμαχικές Ευρωπαϊκές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά 

και για τις ίδιες.  

Η Αμερική από τότε είχε πληθώρα γεωπολιτικών, γεωοικονομικών και 

γεωστρατηγικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, που 

απειλούνταν από την συνεχόμενα αυξανόμενη ισχύ της Σοβιετικής Ένωσης και από 

τη συνολική πολιτική της στη περιοχή. Έτσι η πολιτική των ΗΠΑ κατευθύνθηκε σε 

δύο άξονες : 

 α) Στην εξισορρόπηση της Σοβιετικής Ένωσης και  

 β) Στην καλλιέργεια και ενθάρρυνση μίας δυναμικής νέας διεθνής τάξης, η 

οποία θα βασιζόταν στην ελευθερία των συναλλαγών, στην εθνική αυτοδιάθεση, στη 

                                                           
4 M. Boot, The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power. (Basic books, 2002) σ.125-
128 
5 S.W.Hook  & J.Spanier, American foreign policy since World War II, (Washington: CQ Press, 2004) σ. 29 
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φιλελεύθερη δημοκρατία, στην οικονομική αλληλεξάρτηση, στη δημοκρατική 

μεταρρύθμιση αποβλέποντας μελλοντικά σε μια βαθμιαία αποαποικιοποίηση.  

Μετά το τέλος του Β’ΠΠ, η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ 

βασίστηκε κυρίως στην προσπάθεια ανάσχεσης της επιρροής της ΕΣΣΔ. Οι ΗΠΑ, 

έχοντας εξασφαλίσει την ηγετική τους θέση στην Αμερικανική  ήπειρο και επιλέγοντας 

μια στροφή από την έως τότε (προ Β’ΠΠ) πολιτική απομονωτισμού, στοχεύοντας στα 

δικά τους εθνικά συμφέροντα πέραν των γεωγραφικών τους ορίων, επέλεξαν να 

αυξήσουν ή να δημιουργήσουν το δικό τους ζωτικό χώρο, ο οποίος μετά τη θαλάσσια 

ζώνη ασφαλείας, ξεκινούσε από την Ευρώπη και την Ασία.  

Η Ευρώπη η οποία εφάπτονταν με τη ζώνη επιρροής της ΕΣΣΔ, νικήτριας 

επίσης του Β’ΠΠ, αποτελούσε την καλύτερη δυνατή επιλογή, προκειμένου οι ΗΠΑ να 

μπορούν από μια σχετικά ασφαλή απόσταση να διατηρούν την πρωτοβουλία των 

κινήσεων και επιλογών. 

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του John Kennan6, που έστειλε από την πρεσβεία 

της Μόσχας το 1946 καθώς και μέσα από το άρθρο που δημοσίευσε στο περιοδικό 

Foreign Affairs ένα χρόνο αργότερα, εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους η 

πολιτική της ανάσχεσης αποτελούσε τη βέλτιστη και μοναδική επιλογή αφενός για τη 

διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων και αφετέρου για την προώθηση της 

παγκόσμιας ισχύος των ΗΠΑ.  

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής επιλογής  η στρατηγική των ΗΠΑ θα έπρεπε 

να στοχεύσει στην εξουδετέρωση της «εχθρική» Ρωσικής επιρροής στην περιοχή του 

Ευρωατλαντικού χώρου, της περιοχής της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (μέχρι 

το Ιράν) και τέλος της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων7. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

διδάγματα για την ισχύ που προσδίδει η θαλάσσια επικράτηση, οι ΗΠΑ θα 

μπορούσαν  να ασκούν τον έλεγχο στην παγκόσμια θάλασσα και κατά συνέπεια στον 

κόσμο όλο. 

Επιπρόσθετα το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής επιλογής στόχευε αφενός 

στην προσπάθεια περιορισμού των παρεμβάσεων της Ρωσίας, στα «φιλικά» προς 

                                                           
6 Αμερικάνος, διπλωμάτης , πολιτικός επιστήμονας και θεωρητικός του Ψυχρού Πολέμου , γνωστός και ως 
«πατέρας της ανάσχεσης». 
7 J.L.Gaddies, Strategies of Containment, (Oxford University Press, 1982) σελ. 30  



13 

 

αυτήν κουμμουνιστικά καθεστώτα και αφετέρου στην αποδυνάμωση των 

κουμμουνιστικών κομμάτων στον υπόλοιπο κόσμο.8  

 Μέχρι και την κατάρρευση  του «υπαρκτού  σοσιαλισμού  και  το  επίσημο  τέλος  

του  Ψυχρού  Πολέμου  το  1989-1991, η πολιτική της ανάσχεσης της Σοβιετικής  

επιρροής και των «βραχιόνων» της, αποτελούσε τον πύρινα και προσδιόριζε τη 

φιλοσοφία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής.  

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από στοχευμένες ενέργειες όπως, η ίδρυση του ΝΑΤΟ, 

το σχέδιο Μάρσαλ και Τρούμαν, οι ΗΠΑ έχοντας το πλεονέκτημα των μη 

καταστροφικών συνέπειων από τον Β’ΠΠ, σε σχέση με την ολοκληρωτική 

καταστροφή της Ευρώπης, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια καινούργια, με όρους 

πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, Ευρώπη, ενώ παράλληλα αποτελούσαν 

την εγγύηση ασφαλείας και το πρότυπο χώρας για τους λαούς της Ευρώπης 

(Αμερικανικό όνειρο). Σταδιακά και αφού είχαν εξασφαλίσει ένα σταθερό και 

ισορροπημένο παγκόσμιο σύστημα (δεν υπήρχαν πια πόλεμοι παρά μόνο 

περιφερειακές συγκρούσεις) πέρασαν από την τοπική ηγεμονία, στην περιφερειακή 

(Δυτικός κόσμος) και μετά το 1989-1991, αναμφίβολα στην παγκόσμια Ηγεμονία. 

   Ως ένα από τα κυριότερα ιστορικά και πολιτικά ορόσημα του 20ου αιώνα, η 

κατάρρευση της ΕΣΣΔ, σηματοδότησε τη τέταρτη αλλαγή του Διεθνούς Συστήματος 

καθόσον από ένα διπολικό σύστημα, ξαφνικά περάσαμε σε ένα μονοπολικό σύστημα. 

Το δομικό κενό ισχύος ή παγκόσμιας ισορροπίας, που δημιουργήθηκε στο Διεθνές 

Σύστημα, επηρέασε όλο τον κόσμο.  

Ο Francis Fukuyama (Αμερικανός συγγραφέας και πολιτικός επιστήμονας), ο 

οποίος από χαρακτηριζόταν ως ο θεωρητικός των «νεοσυντηριτικών» , αλλά  και 

υποστηρικτής της σχολής του φιλελευθερισμού στις Διεθνείς  Σχέσεις, το 1992 κήρυξε 

το «Τέλος της Ιστορίας». Σύμφωνα με τη θεωρία του η ελεύθερη καπιταλιστική αγορά 

χωρίς περιορισμούς και το δυτικό πρότυπο των φιλελεύθερων δημοκρατιών, 

αποτελεί τη βάση, μετά και την  κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, για το τέλος των 

ιδεολογικών διαφορών για την προώθηση  μιας «πανανθρώπινης  διακυβέρνησης»  

(“human  government”). Η  θεωρία του βασίζονταν στο αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο 

                                                           
8 ο.π σελ. 42  
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ο φιλελευθερισμός αποτελούσε το καλύτερο δυνατό σύστημα και κατά συνέπεια δεν 

μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλο εναλλακτικό για να τον αντικαταστήσει9.  

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, στο καινούργιο Διεθνές σύστημα, η 

οικονομία και η αντίστοιχη οικονομική ισχύς αποτελούσαν τους κυριότερους 

παράγοντες καθορισμού των πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντικό 

γεγονός για τις ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούσαν την πρώτη θέση σε  αυτό, λαμβάνοντας 

υπόψη την ισχύ και την προβολή αυτής, που εδράζεται στις στρατιωτικές 

δυνατότητες, τεχνολογικές ικανότητες, επάρκεια πόρων, οικονομικό μέγεθος και 

παγκόσμιο κύρος. 

Το μεσοδιάστημα από το 1991 έως τη πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι 

κυβερνήσεις των ΗΠΑ επέλεξαν, με αφορμή ή δικαιολογία, το τρομοκρατικό χτύπημα 

στις 9/11, τη χρησιμοποίηση - προβολή της «δύναμης» έναντι της χρησιμοποίησης 

της ισχύος (Hard Force vs Soft Power).  Μια επιλογή η οποία αφενός τις έφερε σε 

σύγκρουση «πολιτισμών» στη βάση της θρησκείας και αφετέρου βοήθησε στην 

δυναμική επανεμφάνιση της Ρωσίας στο παγκόσμιο σύστημα και στη δημιουργία 

ενός κλίματος ανασφάλειας στο δυτικό κόσμο. Ως αποτέλεσμα η πολιτική – 

στρατηγική αυτή, έθεσε αν όχι σε απόλυτο κίνδυνο αλλά σε μερικό τα δικά της 

κυρίαρχα συμφέροντα.  

Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η εκλογή Ομπάμα και ο τρόπος 

διακυβέρνησης του, έδειξαν μια στροφή προς την αξιοποίηση της ήπιας ισχύος (με 

παράλληλη προβολή στρατιωτικής δύναμης), τη διάθεση συνεργασίας και άμβλυνσης 

των διαφορών στο πλαίσιο της διατήρησης μιας παγκόσμιας ηρεμίας. Βέβαια όλα 

αυτά με μια «Αριστοτελική» θεώρηση του κόσμου. Δηλαδή εγκαθίδρυση της 

Δημοκρατίας, αλλά όπως και ο Αριστοτέλης πίστευε ή δεν εκφράστηκε διαφορετικά 

για τη δουλεία, ως φυσική επιλογή βάση δυνατοτήτων. «Μπορούμε να 

συνεργαστούμε αλλά δεν ξεχνάμε ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι». 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι εντάσσεται και η διαφορετική προσέγγιση με το 

Ιράν κατά τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα σε συνδυασμό βέβαια με την αντίληψη 

την οποία φαίνεται ότι έχει ασπαστεί και το Ιράν, δηλαδή « στο σημερινό κόσμο 

κανένα κράτος δεν μπορεί να είναι απομονωμένο – αποκομμένο. Όλα τα κράτη 

                                                           

9 S.Burchill, Theories of International Relations (New York, Palgrave‐McMillan, 2005)   
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διασυνδέονται προκειμένου να επιβιώσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους στο Διεθνές 

Σύστημα διασφαλίζοντας τα εθνικά τους συμφέροντα». 

Οι ΗΠΑ, παρόλο που είναι φαινομενικά ιδεολογικά αλυσοδεμένες σε διεθνείς 

δομές που προασπίζουν τα δημοκρατικά ιδεώδη, ασκούν μία εξωτερική πολιτική που 

στοχεύει στην εκπλήρωση των ζωτικών αμερικανικών συμφερόντων και βασίζεται σε 

κυρίαρχες αρχές του ρεαλισμού διατηρώντας μια ιστορική συνέχεια από ιδρύσεως.  

Συνοπτικά θα έλεγε κανείς ότι η ρήση του Θουκυδίδης «ο καθένας κάνει όσα 

του επιτρέπει η δύναμη του και υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του» ταιριάζει 

απόλυτα στην αμερικανική περίπτωση όσον αφορά το πρώτο μέρος της πρότασης 

για τη δύναμη. 

“The question, is not whether America leads in the world, but how.” 

President Obama, 2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ – ΚΡΑΤΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

«Οι τύχες όλων των κρατών καθορίζονται πρωτίστως από τις αποφάσεις και τις 

πράξεις των κρατών που διαθέτουν τις μεγαλύτερες ικανότητες»10 

 

1.1 Ρεαλισμός 

 

Μια από τις θεμελιώδεις θεωρήσεις στην ιστορία - ανάλυση των διεθνών 

σχέσεων είναι αυτήν του κλασικού ρεαλισμού. Εμφανίζεται για πρώτη φορά από τον  

Θουκυδίδη, τον μεγάλο στρατηγιστή αλλά και μοναδικό ιστορικό, κατά την περιγραφή 

και ανάλυση του Πελοποννησιακού πολέμου. Σε αυτό το έργο ο Θουκυδίδης 

τοποθετεί τις διεθνείς σχέσεις της εποχής του, στην δοκιμή της ανάλυσης μέσω του 

αιτίου και του αιτιατού. Με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές του πολιτικού ρεαλισμού 

σύμφωνα με το Θουκυδίδη, τα αίτια του πολέμου είναι συνάρτηση των διλημμάτων 

ασφαλείας των κρατών και των αμοιβαίων φόβων για επιβίωση11.  

Ο Θουκυδίδης σύμφωνα με τον καθηγητή Αθανάσιο Πλατιά, θεωρείται ο 

«πατέρας» του πολιτικού ρεαλισμού, της κυρίαρχης σκέψης στις διεθνείς σχέσεις και 

τις στρατηγικές σπουδές. Το έργο του παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο στη 

σύγχρονη πολιτική σκηνή, με τρόπο που μας βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε την 

πολιτική. Η ανάλυση του μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι μας βοηθά να εξηγήσουμε 

το παρελθόν, να κατανοήσουμε το παρόν και να διαβλέψουμε τις πιθανές εξελίξεις 

για το μέλλον12. 

Υποστηρικτές της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισμού υπήρξαν επίσης ο 

Μακιαβέλλι,  ο Hobbes, ο Clausewitz , ενώ στη σύγχρονη εποχή αναφέρονται οι Carr, 

                                                           
10 J.j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 6η Έκδοση (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 
2006).,σελ. 30 
11 Σ.Μακρής, Ισχύς και Ελευθερία φιλοσοφικές, πολιτικές και διεθνολογικές προσεγγίσεις (Αθήνα, Εκδόσεις, 
Σιδέρης, 2008) σελ.,419. 
12 Α.Πλατιάς, Η συνεισφορά του Θουκυδίδη στις διεθνείς σχέσεις και στις στρατηγικές σπουδές, Κέντρο Διεθνούς 
πολιτικής Θεσσαλονίκης. 
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Spykman, Hans Morgenthau, Aron, Kissinger, Brzezinski, Huntington, καθώς και 

αρχικά οι Robert Gilpin, Hoffmann και Krasner13.  

Ο ρεαλισμός πολλές φορές μπορεί να χαρακτηριστεί και ως κυνισμός, ωμή 

πραγματικότητα, απαλλαγμένος από κάθε έννοια ηθικής. Η ομαδοποίηση των 

αξιωμάτων και των δογματικών απόψεων του κλασικού ρεαλισμού, στη βάση των 

οποίων στηρίζονται διάφορες θεωρίες είναι: 

• Τα κράτη είναι οι βασικοί και πιο σημαντικοί δρώντες στο διεθνές 

σύστημα. Στο σημερινό διεθνές σύστημα υπάρχουν και άλλοι δρώντες εκτός από τα 

κράτη όπως οι διεθνείς οργανισμοί και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. 

• Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και γι’ αυτό είναι ανταγωνιστικό. Η 

έλλειψη ρυθμιστικής εξουσίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην συμπεριφορά των 

κρατών και κατά συνέπεια, στην σταθερότητα ή στην αστάθεια του συστήματος.  

• Τα κράτη δεν μπορούν να είναι ποτέ σίγουρα για τις προθέσεις των 

υπόλοιπων κρατών. 

• Τα κράτη αποτελούν ορθολογικές οντότητες, οι οποίες λειτουργούν σε 

μια κατάσταση αβεβαιότητας, υπολογίζοντας το κόστος και το όφελος των επιλογών 

τους. Επιλέγουν και αποφασίζουν με γνώμονα το εθνικό τους συμφέρον και την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους. 

• Υπέρτατο εθνικό συμφέρον του κράτους είναι η ασφάλεια του κράτους, 

η επιβίωση του. 

• Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της στρατιωτικής ισχύος πρώτιστα. 

• Τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ και αποτιμούν τα συμφέροντα τους με 

βάση αποκλειστικά την ισχύ. 

• Τα κράτη καταφεύγουν στον πόλεμο για να εξυπηρετήσουν τα 

συμφέροντα τους και κατά συνέπεια τους πολιτικούς τους σκοπούς. 

• Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν παίζουν κανένα ρόλο παρά μόνο 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών του συστήματος. 

• Οι διεθνείς οργανισμοί είναι δημιουργήματα και εργαλεία στα χέρια των 

ισχυρών. 

                                                           
13 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής, ποιότητα, 2004),σελ.58-59 
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• Αν απαιτούνταν μια εικόνα για να προσδιορίσει τον κόσμο των 

ρεαλιστών, αυτήν θα ήταν ζούγκλα. 

 

Η θεώρηση του πολιτικού ρεαλισμού μελετά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, και 

μπορεί να ερμηνεύσει τον ρόλο και την συμπεριφορά τους με βάση τα εθνικά τους 

συμφέροντα. Το πρώτιστο, βασικότερο και σημαντικότερο όλων εθνικό συμφέρον, 

σύμφωνα με τον ρεαλισμό, των κρατών είναι η ασφάλεια τους, η επιβίωση.  

Ο συσχετισμός δυνάμεων είναι το πρώτο στοιχείο της ανάλυσης του ρεαλισμού. 

Η  ανάλυση της κατανομής ισχύος και οι αλλαγές της, μας βοηθά να εξηγήσουμε τους 

πολέμους ή την αποφυγή τους, μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την 

πρωτοκαθεδρία στο διεθνές σύστημα ή τη διατήρηση της ισορροπίας του αντίστοιχα. 

Επίσης σημαντικό στοιχείο σύμφωνα με το ρεαλισμό, αποτελεί η ανθρώπινη φύση. 

Οι αδυναμίες του ανθρώπου και η εξέλιξη τους, προσδιορίζουν και την φύση του 

ανθρώπου.  

Στο διάλογο μεταξύ Αθηναίων και Μηλίων ο Θουκυδίδης παρατάσσει 

αντιμέτωπες δύο φιλοσοφικές και πολιτικές έννοιες: την ισχύ εναντίων της ηθικής. Το 

συμφέρων έναντι του δικαίου. Συμπλέκοντας τις έννοιες αυτές με το φιλοσοφικό του 

πνεύμα ο Θουκυδίδης διατύπωσε την σημαντικότερη ρήση στην Ιστορία από της 

γεννήσεως της. «Ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμη του και ο αδύνατος 

υποχωρεί όσο του το επιβάλλει η αδυναμία του»14. 

Στην θεώρηση του κλασικού ρεαλισμού στηρίζονται οι θεωρίες της ισορροπίας 

ισχύος,  η θεωρία περί σταθερότητας, αποτροπής συμβατικής και πυρηνικής, του 

κύκλου της ισχύος, οι θεωρίες παιγνίων, διεξαγωγής πολέμου, κούρσας εξοπλισμών 

και η θεωρία περί ηγεμονίας. 

 

1.2 Δομικός Ρεαλισμός 

 

Ο Θουκυδίδης θεωρείται ο θεμελιωτής των βάσεων του κλασικού ρεαλισμού, 

αλλά τα γεγονότα και η εξελικτική πορεία της σκέψης του ανθρώπου, λόγω ακριβώς 

                                                           
14 Σ.Μακρής, Ισχύς και Ελευθερία φιλοσοφικές, πολιτικές και διεθνολογικές προσεγγίσεις (Αθήνα:ΣΙΔΕΡΗΣ, 
2008), σελ.423 
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των γεγονότων αυτών, αποτελούν το κύριο παράγοντα που διαμορφώνει τη σκέψη 

στις διεθνείς σχέσεις. Ο δομικός ρεαλισμός, διαμορφώθηκε από μια σημαντική 

προσωπικότητα στην θεωρία των διεθνών σχέσεων, τον αμερικανό πολιτικό 

επιστήμονα Kenneth Waltz(1924-2013).  

Σύμφωνα με τον Waltz, ο νεορεαλισμός αποδέχεται όλα τα αξιώματα του 

κλασικού ρεαλισμού, προσθέτοντας όμως και την διάσταση της δομής του διεθνούς 

συστήματος. Η ύπαρξη ενός διεθνούς συστήματος υπάρχει όταν πρώτον, υπάρχουν 

διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος και ως εκ τούτου οι αλλαγές σε 

ένα μέρος αυτού δημιουργούν αντίστοιχες αλλαγές και σε άλλα μέρη του και 

δεύτερον, η συνολική συμπεριφορά του συστήματος διαφέρει από την μεμονωμένη 

συμπεριφορά και προσδοκίες του ενός μέλους του συστήματος.  

Η συμπεριφορά ή οι αλλαγές της συμπεριφοράς των κρατών δεν αιτιολογούνται 

από τις εσωτερικές διεργασίες και τα όποια συμφέροντα στο εσωτερικό του κράτους, 

όπως πολιτικές διαμάχες και εξελίξεις. Η συμπεριφορά των κρατών στο διεθνές 

σύστημα είναι καθαρά μια δομική διεργασία που «χτίζεται» μέσα από τις διεργασίες 

και τις πιέσεις της δομής του μέσω της κατανομής ισχύος. Με άλλα λόγια τα κράτη 

είναι κουτιά του συστήματος στα οποία δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα σε αυτά 

αλλά πως τα απρόσωπα κουτιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στη δομή του 

παγκόσμιου συστήματος15. 

Οι Διεθνείς θεσμοί αποτελούν για τις μεγάλες δυνάμεις του συστήματος, 

εργαλεία εφαρμογής της πολιτικής τους. Οι όποιες αλλαγές στο εσωτερικό του 

κράτους δεν επαρκούν για να αλλάξουν τις δομικές σχέσεις των κρατών του ίδιου 

συστήματος.  

Όπως και ο κλασικός ρεαλισμός, ο δομικός αγνοεί παντελώς την ύπαρξη των 

διεθνών οργανισμών και πώς αυτοί δεν μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές 

περιβάλλον λόγω των νομικών και οικονομικών δεσμών που δημιουργούν. Κατά τους 

νεορεαλιστές οι μεγάλες αλλαγές σε ένα σύστημα έρχονται μόνο με την ανατροπή 

του συστήματος, και κατά συνέπεια με συστημικούς πολέμους, ενώ οι μικρότερες με 

αλλαγές της κατανομής ισχύος. Η κατάρρευση της ΕΣΣΔ και η αλλαγή στο διεθνές 

                                                           
15 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004) σελ.,64-70. 
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σύστημα δεν επήλθε από κάποιον πόλεμο ή από την άνιση κατανομή ισχύος μεταξύ 

των Η.Π.Α και της ΕΣΣΔ, των δυο μεγάλων υπερδυνάμεων16. 

Σύμφωνα με τους κλασικούς ρεαλιστές, συνεχής επιδίωξη για κάθε κράτος 

αποτελεί η συγκέντρωση ισχύος Ο Morgenthau αναφέρει ότι η επιθυμία να 

συγκεντρώνει κανείς το μέγιστο της ισχύος, είναι γενικευμένη μεταξύ των κρατών και 

αποτελεί αντικειμενικό νόμο ριζωμένο στην ανθρώπινη φύση17. 

 Ο Waltz σε αντίθεση, υποστηρίζει ότι η απόκτηση ισχύος είναι ένα μέσο 

επιβίωσης, ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής και όχι αυτοσκοπός. Τα κράτη αυξάνουν 

την ισχύ τους για να διατηρήσουν την θέση τους στο σύστημα. Ο ίδιος επιμένει ότι τα 

κράτη θα πρέπει να διαθέτουν τόση ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία18. 

Ο Waltz απαντώντας στο ερώτημα, τι μορφή καταμερισμού ισχύος ευνοεί την 

σταθερότητα, δηλαδή την ειρήνη μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, υποστήριξε ότι ένα 

διπολικό σύστημα είναι πιο σταθερό από ένα πολυπολικό. Ο αριθμός των 

ανταγωνισμών είναι μικρότερος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα πολέμου. 

Οι πιθανές κεντρικές συγκρούσεις είναι περισσότερες στο πολυπολικό σύστημα. 

Οι νεορεαλιστές παρακάμπτουν την θεώρηση της ανθρώπινης φύσης και 

εστιάζουν στην ανάλυση της δομής του διεθνούς συστήματος. Στον δομικό ρεαλισμό 

στηρίζονται κυρίως θεωρίες περί κατηγοριοποίησης των διεθνών συστημάτων και 

θεωρίες περί σταθερότητας του συστήματος, θεωρίες συμμαχιών και διεθνών 

οργανισμών και τέλος συστημικές θεωρίες περί πολέμου. 

 

1.3 Κράτος 

 

Το κράτος αποτελεί σήμερα την υπέρτατη εξουσιαστική μορφή οργάνωσης που 

δημιούργησε ο άνθρωπος19. Είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο λειτουργεί η 

πολιτική και αναπτύσσεται το πολιτικό σύστημα20 Το κράτος όπως το γνωρίζουμε 

                                                           
16 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004),σελ.64-70 
17 H.Morgenthau, Politics among Nations, (New York: ALFRED KNOPF, 1972) σελ., 71 
18 K.Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011),σελ. 28-30 
19 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004),σελ.107 
20 ο.π.σελ.108 
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σήμερα, αρχίζει να εμφανίζεται περί τον 14ο -15ο αιώνα στα όρια της κατάργησης και 

κατάλυσης της φεουδαρχικής κοινωνίας21. 

Στα πλαίσια των ρεαλιστικών θεωρήσεων τα κράτη λογίζονται ως ορθολογικές22 

ενότητες και οντότητες που, λειτουργούν με βάση το εθνικό τους συμφέρον. Υπέρτατο 

εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωση του23. Τα κράτη σύμφωνα 

με τον K. Waltz24 δεν είναι και ουδέποτε υπήρξαν οι μοναδικοί δρώντες στο Διεθνές 

σύστημα. Όμως οι δομές δεν ορίζονται με βάση όλους τους δρώντες αλλά με βάση 

τους κυριότερους δρώντες. Επιπλέον τα κράτη είναι όμοιες μονάδες (like units) που 

σημαίνει ότι κάθε κράτος μοιάζει με όλα τα άλλα κράτη στο ότι αποτελεί μια αυτόνομη 

πολιτική μονάδα.  

Τα κράτη διαφέρουν πολύ σε μέγεθος, πλούτο, ισχύ και μορφή. Οι διαφορές 

αυτές ουσιαστικά αποτελούν παραλλαγές μεταξύ όμοιων μονάδων λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο ρόλος και οι αποστολές που εκτελούν τα κράτη είναι παρόμοιες. Οι 

σκοποί είναι παρόμοιοι, κάθε κράτος αντιγράφει τις δραστηριότητες των άλλων 

κρατών σε σημαντικό βαθμό. Οι λειτουργίες των κρατών είναι παρόμοιες και οι μεταξύ 

τους διακρίσεις προκύπτουν κυρίως από τις διαφορετικές δυνατότητες που έχουν στο 

να εκτελέσουν αυτές τις αποστολές. Η εθνική πολιτική απαρτίζεται από 

διαφοροποιημένες μονάδες που εκτελούν καθορισμένες λειτουργίες. Η διεθνής 

πολιτική απαρτίζεται από όμοιες μονάδες που η καθεμία αντιγράφει τις 

δραστηριότητες της άλλης στο μέτρο που η κατανομή ισχύος του συστήματος, τους 

επιτρέπει.  

Ο Hedley Bull25 υποστηρίζει ότι, αφετηρία των διεθνών σχέσεων είναι η ύπαρξη 

κρατών ή ανεξάρτητων πολιτικών οντοτήτων, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει ένα 

σύστημα διακυβέρνησης και ασκεί κυριαρχία σε ένα συγκεκριμένο μέρος της 

επιφάνειας της γης και σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού της. Ο μοναδικός 

μηχανισμός ή πεδίο δυνάμεων που συνιστούν τα κράτη λόγω της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης, είναι το Διεθνές Σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται από μία ομάδα 

κρατών, όταν η συμπεριφορά του καθενός είναι αναγκαίος παράγοντας στους 

                                                           
21 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004),σελ.113 
22 Ο J Mearsheimer στο βιβλίο του «Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων» υποστηρίζει ότι : «Έχουν 
επίγνωση του εξωτερικού τους περιβάλλοντος και σκέφτονται στρατηγικά για το πώς θα επιβιώσουν σε αυτό.» 
23 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004),σελ.61 
24 K.Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011),σελ. 206–214 
25 H.Bull, Η Άναρχη Κοινωνία,(Αθηνα: Ποιότητα,2001),σελ. 45 
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υπολογισμούς των υπολοίπων. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να πάρουν τη μορφή της 

συνεργασίας, της σύγκρουσης, της ουδετερότητας ή της αδιαφορίας.  

 

1.4 Διεθνές Σύστημα 

 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της Διεθνούς Πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων 

υπάρχει πληθώρα ορισμών του Διεθνούς Συστήματος και των μορφών που μπορεί 

να λάβει αυτό. Κάθε σύστημα διαθέτει δομή και λειτουργία.  

Ο Waltz ορίζει τη δομή ως εξής26:  

 α. Οι δομές ορίζονται σύμφωνα με την αρχή βάσει της οποίας το 

σύστημα διατάσσεται. Τα συστήματα αλλάζουν, αν μία διατακτική αρχή 

αντικαταστήσει μία άλλη. Η μετάβαση από ένα άναρχο σε ένα ιεραρχικό πεδίο 

συνιστά μετάβαση από ένα σύστημα σε ένα άλλο. 

  β. Οι δομές ορίζονται από τον καθορισμό των λειτουργιών 

διαφοροποιημένων μονάδων. Τα ιεραρχικά συστήματα αλλάζουν, αν οι λειτουργίες 

οριστούν και απονεμηθούν διαφορετικά. Για τα άναρχα συστήματα το κριτήριο της 

συστημικής αλλαγής που προκύπτει από το δεύτερο σκέλος του ορισμού εκπίπτει, 

καθώς το σύστημα απαρτίζεται από όμοιες μονάδες.  

 γ. Οι δομές ορίζονται από την κατανομή των δυνατοτήτων μεταξύ των 

μονάδων. Αλλαγές σε αυτή την κατανομή είναι αλλαγές συστήματος, άσχετα αν το 

σύστημα είναι άναρχο ή ιεραρχικό.  

Σύμφωνα με τον Waltz το διεθνές σύστημα είναι το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ 

βασικών μονάδων της παγκόσμιας πολιτικής, το οποίο πλέγμα καθορίζεται από τη 

δομή του κόσμου. Ο Robert Jervis υποστηρίζει πως υπάρχει ΔΣ όταν πληρούνται οι 

κάτωθι όροι: 

 α. Διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος, έτσι ώστε 

αλλαγές στο ένα μέρος να επιφέρει αλλαγές σε άλλα μέρη και  

                                                           

26 K.Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011),σελ. 220.   
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 β. η συνολική συμπεριφορά του συστήματος στο σύνολο του να 

διαφέρει από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους μονάδων του27.  

Ο Hedley Bull υποστηρίζει ότι «ένα σύστημα κρατών σχηματίζεται, όταν δύο ή 

περισσότερα κράτη έχουν αρκετές σχέσεις μεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή 

επιρροή στις αποφάσεις του άλλου, ώστε να συμπεριφέρονται ως μέρη ενός 

συνόλου»28.  

Τέλος, κατά τον Raymond Aron διεθνές σύστημα είναι «το σύνολο που 

αποτελείται από πολιτικές οντότητες, οι οποίες διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις 

τακτικές και οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλακούν όλες μαζί σε έναν γενικό πόλεμο» 

29. Το σημαντικότερο στοιχείο όμως της έννοιας του ΔΣ είναι ότι, αυτό επιβάλλει 

περιορισμούς στα κράτη που το απαρτίζουν, επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και 

διαμορφώνει την τύχη τους. Με λίγα λόγια υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί οι οποίοι 

απορρέουν από την δομή του. «Το ΔΣ είναι ένα επιστημονικό δημιούργημα, το οποίο 

καλείται να υπερκεράσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς των κρατών, όταν αυτή προσεγγίζεται μόνο στη βάση των εσωτερικών 

τους χαρακτηριστικών και εξελίξεων»30 

Συνυφαίνοντας τα ανωτέρω, αναφορικά με το ΔΣ, παρατηρείται μία σύγκλιση 

ως προς το ρόλο των κρατών, δηλαδή αναγνωρίζεται ότι τα κράτη είναι οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες του ΔΣ και λειτουργούν με βάση το «εθνικό συμφέρον». 

Επιπρόσθετα υπάρχει συμφωνία στην αναρχία που διέπει το ΔΣ, αναφορικά με την 

κατανομή ισχύος μεταξύ των κρατών. Η ισχύς κάθε κράτους είναι αυτή που κυρίως 

χρησιμοποιείται για την επίτευξη και διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. 

Ακολουθώντας τη χρονική εξέλιξη της μετάλλαξης του συστήματος σε 

παγκόσμια κλίμακα, παρατηρείται ή επιβεβαιώνεται η σταδιακή εξέλιξη των ανωτέρω 

θεωρήσεων και συγκεκριμένα :  

 α. το εθνικό συμφέρον δεν είναι πλέον μόνο η επιβίωση αλλά και η 

ασφάλεια  

                                                           
27 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004),σελ.226. 
28 H.Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία,” Δ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2009), σελ.47. 
29 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004),σελ.227. 
30 ο.π.σελ.228. 
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 β. εμπεριέχει και άλλους τομείς όπως η οικονομία 

 γ. δημιουργούνται και ενισχύονται οι διεθνείς οργανισμοί, ως μονάδες 

του ΔΣ, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα συνεργασιών μεταξύ των κρατών και τελικά η 

μορφή του κόσμου σήμερα μοιάζει σαν ιστός ή δίκτυο, σε σχέση με την αρχική 

«ζούγκλα»31.  

Η αναρχία όμως του συστήματος παραμένει, αλλά ελέγχεται ως ένα σημείο από 

την ύπαρξή ή τον ρόλο κανόνων διεθνούς δικαίου που επηρεάζουν ή περιορίζουν σε 

ένα βαθμό τις συμπεριφορές των κρατών, ανάλογα όμως με την ισχύ που αυτά 

προβάλουν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

31 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Βάρη Αττικής:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004),σελ.61 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

ΙΣΧΥΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

2.1 Ισχύς 

 

Η ισχύς αποτελεί δομικό στοιχείο και έννοια στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων 

αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ως ορισμός. Σύμφωνα με τους 

σημαντικότερους σύγχρονους μελετητές των Διεθνών Σχέσεων, η ισχύς αποτελεί 

βασική έννοια της πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ο H.J. 

Morgenthau γράφει πως η πολιτική σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο είναι 

διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή ο «αγώνας για ισχύ»32 και η 

επιδίωξη ισχύος δεν είναι μόνο μέσο αλλά και σκοπός33. Για τον E. H. Carr «η πολιτική 

είναι κατά μία έννοια πάντα πολιτική της ισχύος»34, ενώ ο Spykman υποστηρίζει πως 

«όλος ο πολιτισμός στηρίζεται στην ισχύ»35.  

Η έννοια της ισχύος εμφανίζεται αρχικά  στον Θουκυδίδη, στην ανισορροπία της 

οποίας αποδίδει την αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου36. Όπως γράφει ο J. 

Mearsheimer, τα κράτη ανταγωνίζονται στο άναρχο διεθνές σύστημα (και με τη 

μόνιμη απειλή του πολέμου) για αύξηση της στρατιωτικής τους ισχύς εν όψει πιθανών 

αντιπάλων ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους37.  

Σύμφωνα με τον K.Waltz, η θέση των κρατών στο διεθνές σύστημα καθορίζεται 

από στοιχεία όπως το μέγεθος του πληθυσμού και του εδάφους, τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές, την οικονομική και στρατιωτική δυνατότητα, την πολιτική 

σταθερότητα και τη γενική ικανότητα38, στοιχεία τα οποία προσδιορίζονται ως 

παράγοντες ισχύος. Αντίστοιχα, ο R. Gilpin στο «Πόλεμος και Αλλαγή στην 

                                                           
32 H.J.Morgenthau , Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, (Νέα Υόρκη:, MCGRAW-HILL, 
1985), σελ. 52. 
33 Α.Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη,( Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2000), σελ. 61 
34 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ε’ έκδοση, (Αθήνα:ΠΟΙΟΤΗΤΑ,, 2007), σελ. 139. 
35 ο.π.σελ.139 
36 Θουκυδίδου Ιστορία, Α 88 
37 J.J.Mearsheimer ,The False Promise of International Institutions, στο International Security, τόμ. 19, τεύχ. 3, 
Χειμώνας 1994-1995, σελ. 12 
38 K.Waltz , Theory of International Politics, (Νέα Υόρκη: McGraw-Hill), σελ. 131 
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Παγκόσμια Πολιτική», ορίζει την ισχύ ως τη στρατιωτική, οικονομική και τεχνολογική 

ικανότητα ενός κράτους39. Όπως γίνεται αντιληπτό, η ρεαλιστική σχολή εστιάζει στους 

υλικούς πόρους ως πηγή ισχύος των κρατών.  

Παρόλο που η έννοια της ισχύος έχει ταυτιστεί, ως παράγοντας για την ανάλυση 

και κατανόηση των ισορροπιών του Διεθνούς συστήματος, με τη ρεαλιστική σχολή 

των Διεθνών Σχέσεων εντούτοις και οι υπόλοιπες σχολές ενώ διατείνονται πως δεν 

την εντάσσουν στις δικές τους θεωρίες, στην πραγματικότητα αναπτύσσουν θεωρίες 

σχετικές με αυτήν, όμως με διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους 

Barnett & Duvall «η υπεροχή του ρεαλισμού έχει συνεισφέρει σε μία κατάσταση όπου 

οι ακαδημαϊκοί συχνά αναγκάζονται να επιλέξουν μία μορφή του ρεαλισμού και να 

εγκαταλείψουν μία εναλλακτική του, και το αντίθετο. Εκείνοι που θέλουν να 

επεκτείνουν την έννοια της ισχύος συχνά θέτουν την δική τους ως συμπλήρωμα ή 

εναλλακτικό του ρεαλισμού»40. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ακόμη και ο J. Nye, ο οποίος εισήγε 

την έννοια της «ήπιας ισχύος» και ο οποίος εντάσσεται εν μέρει στην φιλελεύθερη 

σχολή των Διεθνών Σχέσεων, στο τελευταίο του βιβλίο καταλήγει σε αυτό που 

ονομάζει «φιλελεύθερο ρεαλισμό»41, παραδεχόμενος πως ο ρεαλισμός παραμένει η 

σημαντικότερη σχολή σκέψης, η οποία όμως χρειάζεται εμπλουτισμό για να 

ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα του 21ου αιώνα.  

Ο Dahl ορίζει την ισχύ ως την ικανότητα ενός δρώντα να επηρεάζει τις δράσεις 

ενός άλλου που αλλιώς δεν θα το έκανε42, και γράφει πως «η βάση της ισχύος ενός 

δρώντα αποτελείται από όλες τις πηγές –ευκαιρίες, δράσεις, αντικείμενα κ.λπ. – που 

μπορεί να εκμεταλλευτεί ώστε να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός άλλου»43. Κατά 

τον H. Lasswell ισχύς είναι «η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων» και κατά τον K. 

Deutsch, είναι η «δυνατότητα αλλαγής των αλλαγών, οι οποίες σε διαφορετική 

περίπτωση θα επέρχονταν». Από την πλευρά της πολιτικής οικονομίας, ο 

                                                           
39 R.Gilpin , War and Change in World Politics, (New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1981), σελ. 33. 
40 Μ.Barnett & R.Duvall, Power in International Politics, στο International Organization, τόμ. 59, Χειμώνας, 2005  
41 J.Nye, The Future of Power,(New York,:PUBLIC AFFAIRS, 2011), σελ. 213. 
42 J.Nye, Soft Power, The Means to Success in World Politics, (New York,:PUBLIC AFFAIRS, 2004), σελ. 2. 
43 R.A.Dahl , The Concept of Power, στο Behavioral Science, τόμ. 2, 1957, σελ. 201-15 
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Kindleberger λέει πως «Ισχύς είναι η δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά», δηλαδή δύναμη και ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της44. 

Ο J. Hart υποστηρίζει πως η ισχύς εφαρμόζεται: 

 α. επί (πλουτοπαραγωγικών) πηγών της ισχύος  

 β. επί άλλων δρώντων και  

 γ. επί αποτελεσμάτων.  

Η πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση κυρίως της εθνικής ισχύος, 

η δεύτερη, για την ισχύ ενός κράτους επί άλλων, και η τρίτη βασίζεται σε ένα 

μαθηματικό ορθολογιστικό μοντέλο, που προϋποθέτει πως «οι λόγοι για τους 

οποίους ασκείται έλεγχος επί των πόρων ή άλλων δρώντων προκύπτουν από την 

επιθυμία να επιτευχθούν ορισμένα αποτελέσματα»45 .  

Η ισχύς αν και σχετικά αόριστη έννοια, έχει πολλές διαστάσεις. Στο εισαγωγικό 

βιβλίο του Καθηγητή Ηλ. Κουσκουβέλη περί των Διεθνών Σχέσεων, αναφέρεται ότι, 

η ισχύς ως δύναμη (strength), περιλαμβάνει την υλική πλευρά της ισχύος, και αφορά 

στα μέσα με τα οποία κανείς επιβάλλει τη θέλησή του, ενώ η χρήση αυτής για κάποιον 

σκοπό οδηγεί στην έκλυση ή χρήση βίας46. Η εξουσία (authority) αποτελεί την ηθική 

και πολιτική δυνατότητα που επιτρέπει την άσκηση της ισχύος και τέλος η ισχύς (ή 

δύναμη) μπορεί να εκφραστεί και ως επιρροή (influence), που αφορά τον τομέα του 

συναισθήματος, τον εσωτερικό και ψυχολογικό κόσμο του ατόμου47.  

Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και η ισχύς όπως ορίζεται κατά Nye στο βιβλίο 

του “Soft Power – the Means to Success in World Politics”. Συγκεκριμένα αναφέρει 

ότι, «…ισχύς είναι η ικανότητα να επηρεάζει κανείς τη συμπεριφορά των άλλων, ώστε 

να λαμβάνει τα επιθυμητά σε αυτόν αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι 

να επηρεάσεις τη συμπεριφορά των άλλων: μπορείς να τους εξαναγκάσεις με 

                                                           
44 H.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ε’ έκδοση, (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, , 2007), σελ. 140-141 
45 J.Hart, Three Approaches to the Measurement of Power» στο International Organization, τόμ. 30, τεύχ. 2, 
άνοιξη 1976, σελ. 289-305 
46  H.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ε’ έκδοση, (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, , 2007), σελ. 141 
47  ο.π.σελ. 142 
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απειλές, μπορείς να τους παρακινήσεις με αμοιβές, ή μπορείς να τους προσελκύσεις 

να συντονίζονται ώστε να θέλουν αυτό που θέλεις»48. 

Οι Διαστάσεις της «Ισχύος» 

Σύμφωνα με τον K.Deutsch, η ισχύς έχει τρεις συγκεκριμένες διαστάσεις: την 

«επικράτεια», την «εμβέλεια» και το «πεδίο»49. 

α.  Η «επικράτεια» της ισχύος 

Η «επικράτεια» απαντάει στην ερώτηση σε ποιους ασκείται η ισχύς. Ως 

«επικράτεια» ορίζεται 50, το σύνολο των ανθρώπων που η συμπεριφορά τους αλλάζει 

σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή της ισχύος. Η «επικράτεια σε σχέση με το 

κράτος μπορεί να διακριθεί «εσωτερική» και «εξωτερική». Σαν «εσωτερική 

επικράτεια» μπορεί να ορισθεί η εδαφική έκταση και ο πληθυσμός που περικλείεται 

εντός των συνόρων μιας χώρας, ενώ η «εξωτερική επικράτεια» περιλαμβάνει τα 

εδάφη που βρίσκονται έξω από τα σύνορα μιας χώρας και επιπρόσθετα εμπεριέχει 

το στοιχείο της επιρροής. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του μεγέθους της 

«εσωτερικής επικράτειας», χρησιμοποιούνται ως στοιχεία ο πληθυσμό και η έκταση, 

ή ακόμα και το Α.Ε.Π. μιας χώρας που ασκεί εξουσία. 

Όσον αφορά στην «εξωτερική επικράτεια», λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία 

ανεύρεσης μιας ουσιαστικής και ακριβής μέθοδού μέτρησης της ισχύος των κρατών 

και της όποιας επιρροή τους έξω από τα σύνορά τους, καθίσταται μια έννοια  λιγότερο 

κατανοητή. Η έννοια της «διείσδυσης» που δίνεται από τον Rosenau, προσδιορίζει 

και διευκολύνει περισσότερο την κατανόηση της «εξωτερικής επικράτειας». Κατά τον 

Rosenau, η «διείσδυση» είναι η ενέργεια στην οποία μέλη μιας πολιτείας 

συμμετέχουν στις πολιτικές ενέργειες μιας άλλης51. Ως εκ τούτου η «εξωτερική 

επικράτεια» συνδέεται και πιθανόν αξιολογείται ως μέγεθος ποσοτικά από τον βαθμό 

της ανάλογης «διείσδυσης»52. 

 

                                                           
48  Nye Joseph S. Jr, Soft Power, The Means to Success in World Politics, (New York: PUBLIC AFFAIRS, 2004), 
σελ. 2 
49 Θ.Κουλουμπής.& Δ.Κώνστας , Διεθνείς Σχέσεις: Μια Συνολική Αποτίμηση, (Αθήνα: ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1998) 

σελ.157. 
50 ο.π 
51 ο.π. σελ. 163. 
52 ο.π. σελ. 163. 
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β. Η «εμβέλεια» της ισχύος 

Η «εμβέλεια» της ισχύος μπορεί να οριστεί ως η διαφορά ανάμεσα στην 

μεγαλύτερη ανταμοιβή και την χειρότερη τιμωρία, όπου αυτός που έχει την ισχύ 

μπορεί να την διαβιβάσει σε κάποιο πρόσωπο μέσα στην «επικράτειά» του53. Όπως 

και η έννοια της «επικράτειας έτσι και η «εμβέλεια» με την σειρά της διαιρείται σε 

«εσωτερική» και «εξωτερική». Συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις μέσα στην «επικράτειά» 

τους, έχουν την επιλογή της τιμωρίας ή της ανταμοιβής για τους πολίτες. 

Αντίθετα, η «εξωτερική εμβέλεια» της ισχύος, διαχρονικά έχει μια περισσότερο 

αρνητική διάσταση, περισσότερο εκλαμβάνεται ως τιμωρία. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα των αποικοκρατούμενων περιοχών και των πληθυσμών τους από τους 

εποικιστές. Στον αντίποδα, η δημιουργία μιας συμμαχίας στη βάση κοινών 

συμφερόντων η οποία μπορεί παραδείγματος χάριν, να οδηγήσει στην οικονομική 

ανάπτυξη των μελών της, μπορεί να εμπεριέχει και το στοιχείο της ανταμοιβής. 

γ. Το «πεδίο» της ισχύος 

Με το «πεδίο» της ισχύος υποδηλώνεται το σύνολο όλων των ιδιαίτερων τάξεων 

της συμπεριφοράς, των σχέσεων και των υποθέσεων, στις οποίες εφαρμόζεται 

αποτελεσματικά η κυβερνητική «ισχύς»54. Η έννοια του «συνόλου» περιλαμβάνει όλα 

τα είδη των δραστηριοτήτων που μια κυβέρνηση επιδιώκει να ρυθμίσει, τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συγκεκριμένα, το «πεδίο» ισχύος τους αναπτύσσεται 

σε μια πληθώρα ζητημάτων, όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες κ.α. 

Παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το «εξωτερικό πεδίο» 

ισχύος, έχει μετατοπιστεί από διαθέσεις καθαρού ελέγχου, όπως φόροι υποτέλειας, 

σε σχέσεις εξάρτησης και αλληλεξάρτησης. Συνεπώς, οι χώρες τείνουν να εξαρτώνται 

η μία από την άλλη για θέματα ζωτικής σημασίας, όπως ο φυσικός πλούτος 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο), κεφάλαια για επενδύσεις και ανταλλαγές στελεχών.55 

 

 

                                                           
53 ο.π.σελ.163 
54 ο.π σελ 164. 

55 ο.π.σελ.165. 
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Δομικά στοιχεία «Ισχύος» 

α. Ο πληθυσμός 

Ο πληθυσμός56 είναι από τα «απτά στοιχεία» της ισχύος. Παρ’ όλο που στην 

διάρκεια της ιστορίας έχει παρατηρηθεί ότι μικροί πληθυσμιακά λαοί έχουν 

ανταπεξέρθει σε πιέσεις από μεγάλες πληθυσμιακά χώρες, ο πληθυσμός αποτελεί το 

βασικό συστατικό ισχύος για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα μιας χώρας. Το 

επιχείρημα αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από δύο λόγους.  

Πρώτον, ένα μεγάλο σε πληθυσμό κράτος έχει τη δυνατότητα να οργανώσει 

πολύ καλύτερα, όσον αφορά το μέγεθος του στρατού και να ανταποκριθεί, να 

αντιδράσει και να αντιμετωπίσει με σχετική επιτυχία μια ενδεχόμενη απειλή, εξαιτίας 

ακριβώς της αριθμητικής υπεροχής του. Δεύτερον, μια μεγάλη πληθυσμιακά χώρα 

ακόμα και αν δεχτεί στρατιωτικό πλήγμα είναι δύσκολο να καταληφθεί εξ’ ολοκλήρου 

από μια άλλη ακριβώς για τον ίδιο λογο. 

Όπως παρατηρεί ο Θ. Κουλουμπής57, ένας πληθυσμός υγιής, 

καλοαναθρεμμένος, ομοιόμορφα κατανεμημένος και πειθαρχημένος στις                  

κυβερνητικές αρχές είναι πιθανότερο να είναι πιο ισχυρός από έναν πληθυσμό 

υποσιτισμένο, άρρωστο, αγράμματο και απείθαρχο. Βέβαια η επίδραση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως  της μόρφωσης, της αφοσίωσης και της ενότητας 

του πληθυσμού, στην «ισχύ» ενός κράτους δύσκολα μπορεί να μετρηθεί. Ο 

πληθυσμός από μόνος του δεν συνιστά αυτομάτως και ισχύ. Δεν υπάρχει 

καθορισμένη ή συγκεκριμένη σχέση αναλογίας, ανάμεσα σε πληθυσμό και ισχύ.  Το 

γεγονός αυτό επαληθεύεται τόσο στη δυσαναλογία που υπάρχει στην περίπτωση της 

Κίνας, όπου παρ’ όλο που είναι η πρώτη σε πληθυσμό χώρα, υπολείπεται από 

αρκετές χώρες όσον αφορά την συνολική ισχύ της,  όσο και από το Ισραήλ, όπου 

παρά το μικρό μέγεθος του πληθυσμού είναι ισχυρότερο από πολλά πολυπληθή 

κράτη. 

β. Η έκταση 

Ένα ακόμα στοιχείο της «ισχύος» είναι η έκταση. Όπως και με τον πληθυσμό, 

έτσι και με την έκταση μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια μεγάλη σε έκταση χώρα 

                                                           

56 ο.π σελ.166 
57

 ο.π.σελ.166
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μπορεί να κατακτηθεί δυσκολότερα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ένα πλεονέκτημα 

«ισχύος». Μια χώρα με μεγάλη έκταση και μεγάλο βάθος, λογικό είναι να υπερτερεί 

έναντι μιας μικρότερης. Συγκεκριμένα, τα εδαφικά χαρακτηριστικά, όπως η 

μορφολογία, το κλίμα και η γειτνίαση πλαισιώνουν το στοιχείο της έκτασης. 

Η γεωγραφία και συγκεκριμένα, η μορφολογία της έκτασης μίας χώρας 

αποτελούν  στοιχεία που δεν μεταβάλλονται. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι μια χώρα 

που έχει ορεινούς όγκους και φυσικά σύνορα (βουνά, ποτάμια) είναι πιο δύσκολο να 

κατακτηθεί στρατιωτικά, από μια χώρα με πεδιάδες χωρίς κάποιο φυσικό στοιχείο να 

την προστατεύει. Επιπρόσθετα σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι μια χώρα με πεδιάδες μπορεί να είναι πλουσιότερη παραγωγικά και κατ΄επέκταση 

περισσότερο ισχυρή. 

Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος που παίζουν οι κλιματικές συνθήκες 

που επικρατούν συνήθως σε μια περιοχή. Ρεαλιστικό παράδειγμα της θετικής 

επίπτωσης των κλιματικών συνθηκών, ως αποτρεπτικός ή και αμυντικός παράγοντας 

αποτελεί η Ρωσία η οποία αρκετές φορές προστατεύτηκε από το «βαρύ» της 

χειμώνα. 

Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η γειτνίαση. Η 

γειτνίαση μπορεί να εκλάβει όχι μόνο θετικές αλλά και αρνητικές διαστάσεις. Η 

γειτνίαση με φιλικά προσκείμενα κράτη, πιθανότατα προσφέρει ασφάλεια και 

συνεργασία σε περίπτωση ανάγκης. Στον αντίποδα, μια γειτνίαση με ένα ισχυρό 

κράτος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη το «Δίλλημα 

ασφαλείας» που δημιουργείται. 

Η έκταση, τα σύνορα, η μορφολογία, η γειτνίαση και το πεδίο αλληλεπίδρασής 

τους παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της διαδικασίας χάραξης και 

εκτέλεσης της στρατηγικής και της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. Όλα αυτά μαζί, 

εντάσσονται σε ένα άλλο πεδίο μελέτης όπως αυτό της γεωπολιτικής που εμπεριέχει 

τις θεωρίες του «ζωτικού χώρου» και του «στρατηγικού βάθους». 

γ. Οι πηγές πλούτου 

Όσον αφορά στον πλούτο ενός κράτους, προσδιορίζεται από το σύνολο των 

υποδομών, των πηγών ενέργειας, των μέσων παραγωγής και των υπηρεσιών που 

παράγει με ιδιαίτερη εστίαση στις βιομηχανικές δυνατότητες και υποδομές. Είναι 
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αυτονόητο ότι η ύπαρξη πλούτου αποτελεί κύριο συστατικό της «ισχύος», καθώς μια 

χώρα που διαθέτει πρώτες ύλες και βαριά βιομηχανία μπορεί να είναι ανεξάρτητη και 

αυτάρκης με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να χαράζει την στρατηγική που 

επιθυμεί τόσο στην άμυνα όσο και στην  εξωτερική πολιτική. Στη σύγχρονη ιστορία 

αλλά και σήμερα ισχύει σχεδόν δογματικά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρός στρατός 

χωρίς την αντίστοιχη βιομηχανία.  

Είναι φανερό ότι η έλλειψη βιομηχανίας και των αντίστοιχων υποδομών 

λειτουργεί αρνητικά ως προς την δυνατότητα παραγωγής πλούτου. Υπάρχουν 

παραδείγματα κρατών με πλεόνασμα πρώτων υλών που δεν μπορούν να 

αποδώσουν πλούτο και ανάπτυξη και κατά συνέπεια να αυξήσουν την ισχύ τους, 

εξαιτίας της έλλειψης της βιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη όχι μόνο δεν 

έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τον πλούτο τους και να δημιουργήσουν μια 

ισχυρή και υπολογίσιμη οντότητα, αλλά αντίθετα αναγκάζονται να εξαρτώνται από 

άλλα ισχυρά κράτη, τα οποία με την βαριά βιομηχανία που διαθέτουν, τους 

απορροφούν το πλεόνασμά τους. 

δ. Το πολιτικό σύστημα 

Θεωρητικά ένα κράτος με υγιές πολιτικό σύστημα που μπορεί να προσφέρει 

ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους πολίτες, δημιουργεί προϋποθέσεις «ισχύος». 

Ωστόσο, το θεωρητικό αυτό γεγονός δεν αποτελει δογματικό κανόνα. Για παράδειγμα, 

τα απολυταρχικά καθεστώτα χωρίς να έχουν να λογοδοτήσουν κάπου, μπορούν να 

αποφασίζουν και να δρουν με ταχύτητα και να αποκτούν πλεονέκτημα «ισχύος». 

Αλλά ένα πλεονέκτημα «ισχύος» μπορεί να εξαλειφθεί, εξαιτίας της αντίδρασης στο 

εσωτερικό του κράτους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τρόπο αποφάσεων και εν τέλει 

μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Συνεπώς, το πολιτικό σύστημα μιας χώρας είναι 

για την ισχύ της από τα πλέον «απροσδιόριστα» στοιχεία και επηρεάζεται από την 

ύπαρξη ή όχι της εσωτερικής νομιμοποίησης. 

ε. Το κύρος 

Το κύρος ενός κράτους στο διεθνές σύστημα επίσης είναι ένα απροσδιόριστο 

στοιχείο, καθώς στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, στηρίζεται στην ικανότητά, τις 

επιλογές και τη συμπεριφορά της της ηγεσίας του. Η φήμη ενός κράτους είναι 

ιδιαίτερα σημαντική τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον. Πλήθος διπλωματών 



33 

 

και διεθνών αποστολών φροντίζουν ώστε να διατηρηθεί το κύρος και η φήμη ενός 

κράτους σε υψηλό επίπεδο. Το στοιχείο αυτό είναι τόσο σημαντικό που μπορούμε να 

δούμε πολλές χώρες να χρησιμοποιούν το κύρος τους χωρίς καν να χρειαστεί να 

δράσουν. Η προβολή του κύρους, εμπεριέχεται στην έννοια της αξιοποίησης της 

ήπιας ισχύος. 

στ. Η θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία «ισχύος», που είναι εκτός συναγωνισμού, 

είναι η θέση μια χώρας στο διεθνές σύστημα και η εξάρτηση ή η υποστήριξή της από 

εξωτερικούς παράγοντες. Η πολιτική, η στρατιωτική και η οικονομική τοποθέτηση 

ενός κράτους στο διεθνές σύστημα είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα σε ένα παγκόσμιο 

σύστημα όπου οι δεσμοί ελευθερίας είναι πλέον σχετικά περιορισμένοι.  

Οι συμμαχίες και η ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς, δίνουν την δυνατότητα σε 

ένα κράτος να επηρεάζει άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο τις αποφάσεις των 

εταίρων του. Όμως, η συμμετοχή σε παρόμοιους οργανισμούς, όπως εξίσου και οι 

συμμαχίες, δημιουργούν και δεσμεύσεις από ένα κράτος, οι οποίες μπορούν να 

αποδειχτούν στην πορεία ιδιαίτερα δυσμενείς προς το σύνολο. Το σύγχρονο διεθνές 

σύστημα, όπου όλα τα κράτη τα οποία μετέχουν ή έχουν ενταχθεί σε αυτό είναι 

ποικιλοτρόπως διασυνδεδεμένα, προσομοιάζεται με δίκτυο ή καλύτερα με το δίχτυ 

ενός τραμπολίνου. Η θέση καθορίζει και το μέγεθος των ταλαντώσεων και τη 

δυνατότητα απορρόφησης αυτών. 

 

2.1.1 Ήπια Ισχύς 

 

Το 1990, ο J. Nye έγραφε πως κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο, η ισχύς 

της Αμερικής θα συνεχίσει να έχει την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές σύστημα, αλλά θα 

χρειαστεί να αναπτύξει περισσότερες πηγές ισχύος, πέραν της αναμφισβήτητης 

στρατιωτικής, όπως την οικονομική, επιστημονική, πολιτισμική και ιδεολογική της 

ισχύ58. Η εισαγωγή του όρου της «ήπιας» ισχύος αυτόματα δημιούργησε την έννοια 

                                                           
58 J.Nye ,Soft Power» στο Foreign Policy, τόμ. 80, σελ.1990, 153-171 
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της αντίθετης ισχύος δηλαδή της «σκληρής», με αποτέλεσμα να απαιτείται η διάκριση 

και ο διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών της «ήπιας» και της «σκληρής» ισχύος.   

Πριν τον όρο της ήπιας ισχύος, ο J. Nye είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την 

αλληλεξάρτηση στις διεθνείς σχέσεις59. Έκτοτε έχει αναθεωρήσει ορισμένα ζητήματα 

της θεωρίας της σύνθετης αλληλεξάρτησης και παρόλο που μπορεί να ισχυριστεί 

κανείς πως δεν εντάσσεται στην κλασική ρεαλιστική σχολή των διεθνολόγων, ο ίδιος 

αυτοπροσδιορίζεται ως οπαδός του «φιλελεύθερου ρεαλισμού»60, όπως συνηθίζει να 

αποκαλεί με χιούμορ την οπτική του προς τις διεθνείς εξελίξεις61.   

Το 1990, με άρθρο62 του στο περιοδικό Foreign Policy και με το βιβλίο «Bound 

to Lead»63, ανέπτυξε έναν συλλογισμό για το μέλλον της ισχύος των Ηνωμένων 

Πολιτειών κατά τη Μετα-Ψυχροπολεμική εποχή: «Ενώ η στρατιωτική ισχύς 

παραμένει η απόλυτη πηγή ισχύος στο διεθνές σύστημα αυτό-βοήθειας, η χρήση βίας 

έχει καταστεί πιο δαπανηρή για τις σύγχρονες μεγάλες δυνάμεις σε σχέση με 

περασμένους αιώνες. Άλλα όργανα όπως οι επικοινωνίες, τα οργανωτικά και θεσμικά 

εργαλεία και η χειραγώγηση της αλληλεξάρτησης έχουν καταστεί πιο σημαντικά».64 

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι: «[…] Η αλλαγή της φύσης της διεθνούς πολιτικής έχει 

καταστήσει τις άυλες μορφές ισχύος πιο σημαντικές. Η εθνική συνοχή, η διεθνιστική 

κουλτούρα και οι διεθνείς θεσμοί λαμβάνουν όλο και περισσότερη σημασία. Η ισχύς 

περνάει από τον «πλούτο σε κεφάλαιο» στον «πλούτο σε πληροφορίες»65.  

Ο Nye υποστήριζε πως εκτός από τα «καρότα και τα μαστίγια», για να 

καταφέρουν οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να κυριαρχούν ως ηγεμονική δύναμη στη διεθνή 

σκακιέρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την «έλξη» ως στοιχείο της πολιτικής τους 

προς τις τρίτες χώρες, προσπαθώντας μάλιστα να καθορίσουν τη μελλοντική τους 

ατζέντα. Με την επιλογή αυτή και αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση - προβολή 

«σκληρής ισχύος», δηλαδή στρατιωτικής επιβολής και οικονομικής κυριαρχίας, θα 

                                                           
59  R.Keohane . & J.Nye,, Power and Interdependence, (3rd edition) Νέα Υόρκη, Longman, 1997 
60  J.Nye Joseph, The Future of Power, New York, Public Affairs, 2011, σελ.213 
61  http://www.carnegiecouncil.org/resources/transcripts/0363.html (συνέντευξη του Nye) 
62 J. Nye, «Soft Power» στο Foreign Policy, τόμ. 80, 1990,σελ..  153-171 
63 ο.π. 
64 ο.π 
65 ο.π,  
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«προσελκύουν» με συγκεκριμένα μέσα τα υπόλοιπα κράτη ούτως ώστε να πετύχουν  

να «θέλουν οι άλλοι, αυτό που θέλουν εκείνες».   

Την αρχική του σύλληψη, ο Nye ανέπτυξε καλύτερα στο βιβλίο του με τον τίτλο 

«Ήπια Ισχύς. Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσμια Πολιτική». Εκεί, παρουσιάζει ένα 

φάσμα, στο ένα άκρο του οποίου βρίσκεται η σκληρή ισχύς των εξαναγκασμών ενώ 

στο αντίθετο, η ήπια ισχύς του καθορισμού της ατζέντας και της έλξης66. Όταν ένα 

κράτος ασκήσει ήπια ισχύ, το «κράτος - στόχος» της ήπιας ισχύος θα εφαρμόσει την 

επιθυμητή ατζέντα του κράτους που εφαρμόζει την ήπια ισχύ, όχι εξαιτίας απειλής ή 

πειθαναγκασμού, αλλά επειδή θα ταυτίζεται με αυτήν (ή καλύτερα, τα συμφέροντά 

του θα ταυτίζονται με αυτά του πρώτου). Απέναντι στα «καρότα και τα μαστίγια» σε 

στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, ο Nye ορίζει ως ήπια ισχύ «την ικανότητα να 

παίρνεις αυτό που θέλεις μέσω της έλξης, αντί του πειθαναγκασμού, ή της εξαγοράς».  

Σύμφωνα με τον Nye, «η ήπια ισχύς μίας χώρας πηγάζει  κυρίως από τρεις 

πηγές: την κουλτούρα (εκεί όπου αυτή είναι ελκυστική στους άλλους), τις πολιτικές 

αξίες (όταν τις υπηρετεί πιστά, στο εσωτερικό και το εξωτερικό) και την εξωτερική 

πολιτική (όταν είναι νομιμοποιημένη και έχει ηθική εξουσία)»67. Με τον όρο κουλτούρα 

ορίζει το «σύνολο των αρχών και πρακτικών που δημιουργούν νόημα για μία 

κοινωνία. Έχει πολλές εκδηλώσεις. Την [...] υψηλή κουλτούρα όπως την λογοτεχνία, 

την τέχνη και την εκπαίδευση, που απηχεί κυρίως στην ελίτ, και την λαϊκή κουλτούρα, 

που εστιάζει στην μαζική ψυχαγωγία»68 . Επίσης, «οι πολιτικές αξίες που υπηρετεί 

μία κυβέρνηση στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε διεθνείς θεσμούς (συνεργασία με 

άλλους) και στην εξωτερική πολιτική (προώθηση ειρήνης και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων) επηρεάζουν δραματικά τις προτιμήσεις των άλλων»69.  

Ο Χάντινγκτον υποστήριζε το 1999 ότι με το να συνεχίσουν οι ΗΠΑ να 

συμπεριφέρονται σαν να ήταν μονοπολικό το διεθνές σύστημα, καταλήγουν να 

βιώνουν «μοναξιά» όσον αφορά τις επιλογές πολιτικών τους. Χωρίς να αμφισβητεί 

την υπεροχή των ΗΠΑ έναντι των υπολοίπων κρατών, παρατηρούσε μία υπεροψία 

στις αποφάσεις της σχετικά με τα διεθνή δρώμενα, η οποία μπορούσε να οδηγήσει 

σε διπλωματική απομόνωση. Μετά την άμεση κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, 

                                                           
66 J.Nye , The Means to Success in World Politics, (Νέα Υόρκη :PUBLIC AFFAIRS, 2004), σελ. 8. 
67 ο.π, σελ. 11 
68 ο.π. σελ. 11  
69 ο.π, σελ. 14 
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και ουσιαστικά του διπολικού μοντέλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να 

επιβάλλουν την θέλησή τους στις άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον Χάντινγκτον, «Η 

στιγμή αυτή έχει περάσει… Οι σημαντικές στρατιωτικές επεμβάσεις πρέπει να 

καλύπτουν τρεις προϋποθέσεις: να είναι νομιμοποιημένες μέσω διεθνών 

οργανισμών, να περιλαμβάνουν συμμαχικές δυνάμεις και να μην έχουν πολλές 

Αμερικανικές απώλειες… Αλλιώς, το όλο εγχείρημα μπορεί να καταρρεύσει70. 

 

2.2 Η Θρησκεία στις Διεθνείς Σχέσεις 

 

Σύμφωνα με τους Petito και Hatzopoulo, η απόρριψη της θρησκείας φαίνεται 

να είναι γραμμένη στον γενετικό κώδικα των Διεθνών Σχέσεων, καθώς τα κυρίαρχα 

στοιχεία της πρακτικής των διεθνών σχέσεων εγκαθιδρύθηκαν με το τέλος των 

Θρησκευτικών Πολέμων της πρώιμης σύγχρονης Ευρώπης. Έτσι, η θρησκεία 

ιδιωτικοποιήθηκε και «ο πλουραλισμός ανάμεσα στα κράτη και η μη ανάμειξη 

γεννήθηκαν και λατρεύτηκαν ως οι νέες ιερές αρχές της αναδυόμενης Βεστφαλιανής 

τάξης»71.  

Οι Sandal & Patrick, σε μία προσπάθεια να εντάξουν την θρησκεία στην 

κλασική ρεαλιστική σχολή των διεθνών σχέσεων, αναφέρουν τους Morgenthau και 

Niehburn που δίνοντας βάση στην ανθρώπινη φύση, μπορεί να ισχυριστεί κανείς την 

θέση της θρησκείας σε αυτήν. Σύμφωνα με την πρώτη αρχή του πολιτικού ρεαλισμού 

κατά Morgenthau «η πολιτική κυβερνάται από αντικειμενικούς νόμους που έχουν τις 

ρίζες τους στην ανθρώπινη φύση» και ο Niebuhr πως «κάθε ομάδα, κάθε υποκείμενο, 

έχει επεκτατικές επιθυμίες που έχουν τις ρίζες τους στο ένστικτο της επιβίωσης και 

σύντομα επεκτείνονται πέραν αυτού. Η επιθυμία για επιβίωση, γίνεται επιθυμία για 

ισχύ». Επίσης, αναφέρουν τον Martin White που στην διεθνή κοινωνία επιθυμεί να 

λάβει σοβαρά υπόψη τα θρησκευτικά δόγματα, τις κουλτούρες και τους 

πολιτισμούς72.  

                                                           
70 S.Huntington Samuel, «The Lonely Superpower», Foreign Affairs, τεύχ. 78, τόμ. 2, 1999, σελ. 35-49 
71 P.Hatzopoulos & F.Petito , Religion in IR – The Return from Exile,( New York:PALGRAVE MACMILLAN,2003), 
σελ. 2. 
72 S.Nukhet A. & J.Patrick, Religion and International Relations theory, European Journal of International 
Relations, τόμ. 17, τεύχ. 3, 2011. 
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Σύμφωνα με τον Jervis, ο ρεαλισμός δίνει έμφαση στην αμοιβαία σχέση μεταξύ 

ταυτότητας και σύγκρουσης, και «οι κοινωνικοί ψυχολόγοι γνωρίζουν από καιρό ότι 

οι αντιλήψεις –και παρανοήσεις- ανάμεσα στους λαούς συχνά δημιουργούνται από 

συγκρούσεις, καθώς η εσωτερική ενότητα κερδίζεται βλέποντας τον άλλον ως 

Άλλο»73. Αρωγός στην κατεύθυνση αυτή είναι η θρησκεία. 

Επίσης οι Petito & Hatzopoulos, ασχολούνται με το ερώτημα εάν η θρησκεία 

που εκδηλώνεται σε πολιτικό επίπεδο είναι πραγματικά θρησκεία και εάν η Ιρανική 

κυβέρνηση, η Αμερικανική άκρα δεξιά ή η Αλ Κάιντα είναι πραγματικά θρησκευτικά 

φαινόμενα ή εάν οι πολιτικές εκδηλώσεις της θρησκείας περιλαμβάνουν μία 

διαστρέβλωση του θρησκευτικού χαρακτήρα και επομένως απαιτείται εννοιολογικός 

διαχωρισμός ανάμεσα στην θρησκεία και την πολιτικοποιημένη θρησκεία74.  Τα 

θρησκευτικά φαινόμενα, γράφουν οι Sandal & Patrick, θα πρέπει να ερευνώνται είτε 

ως ανεξάρτητες (αιτίες), είτε ως ενδιάμεσες (ως σύνδεσμος ανάμεσα στην αιτία και 

την παρατήρηση) είτε ως εξαρτημένες μεταβλητές (ως «προϊόντα» μη θρησκευτικών 

αιτιών), σημειώνοντας πως ακόμη και ως αιτία, δεν σημαίνει πως είναι η μοναδική 

ενός γεγονότος75.  

Ο J. Fox γράφει πως η Δύση, βασισμένη στην οικονομία, την αποικιοκρατία, 

τον εθνικισμό και την ισχύ, αναμένει από τα υπόλοιπα κράτη να δρουν με βάση 

κοσμικά αίτια, αλλά η 11η Σεπτεμβρίου έδειξε πως οι Μουσουλμάνοι συνεχίζουν να 

βλέπουν τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της θρησκείας και οι επιθέσεις, όπως αυτές 

της Αλ Κάιντα ήταν κινητοποιημένες από θρησκευτικές διαφορές αιώνων76.   

 

2.2.1 Θρησκεία και Ήπια ισχύς 

 

Τη δεκαετία του '90, ο Σ. Χάντινγκτον υποστήριζε πως, στο μέλλον, οι 

συγκρούσεις των κρατών στο διεθνές σύστημα θα λάμβαναν την μορφή σύγκρουσης 

                                                           
73 ο.π 
74 P.Hatzopoulos & F.Petito , Religion in IR – The Return from Exile,( New York:PALGRAVE MACMILLAN,2003), 
σελ. 12. 
75 S.Nukhet A. & J.Patrick, «Religion and International Relations theory», European Journal of International 
Relations, τόμ. 17, τεύχ. 3, 2011. 
76J.Fox, Integrating religion into international relations theory, στο Routledge Handbook of Religion and Politics ( 
New York Routledge), σελ. 273.    
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πολιτισμών77. Αντιμετώπιζε την θρησκεία ως το βασικότερο πολιτισμικό στοιχείο στο 

οποίο θα οφείλονταν αυτές οι συγκρούσεις και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το Ισλάμ. 

Στην προσπάθειά του να υπερτονίσει την επιρροή της ισλαμικής θρησκείας στις 

διακρατικές σχέσεις των μουσουλμανικών κρατών με τα υπόλοιπα, έγραψε πως τα 

σύνορα του ισλαμικού πολιτισμού θα είναι «αιματοβαμμένα»78. Απέδωσε έτσι, στην 

θρησκευτική πεποίθηση, τα αίτια για δικαιολόγηση πολεμικών συρράξεων και 

πράξεων βίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το εάν ο 

πόλεμος στην Βοσνία79 την δεκαετία του ‘90, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 

και η προσπάθεια των Δυτικών χωρών να παρεμποδίσουν το Ιράν από το να 

αποκτήσει πυρηνική βόμβα αποτελούν παραδείγματα των «προβλέψεων» του 

Χάντινγκτον80.  

O ρόλος της θρησκείας στις Διεθνείς Σχέσεις απασχολεί τους ερευνητές, 

οδηγώντας κάποιες φορές σε υπερεκτίμηση της αξίας της, και άλλοτε στην καθολική 

απόρριψή της. Σήμερα, παρατηρείται ότι πέραν της αμφισβήτησης της ηγεμονίας των 

ΗΠΑ από αναδυόμενα κράτη (i.e BRIC) στο διεθνές σύστημα σε οικονομικό 

επίπεδο81, γίνεται εμφανής σιγά-σιγά και μία αμφισβήτηση της μονοκρατορίας τους 

και σε ιδεολογικό/πολιτισμικό επίπεδο82, στο οποίο εντάσσεται και η θρησκεία.  

Αυτή η αντίδραση κρατών απέναντι στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, 

και συγκεκριμένα στην Αμερική και την Ευρώπη, που αποτελούν την «Δύση», 

περιγράφτηκε παλαιότερα από τον H. Bull, σε αυτό που ονομάζει τρία στάδια 

επανάστασης:  

 α. στο πρώτο, από το 1940 έως το 1960, ο πλανήτης βίωσε τον αντι-

αποικιακό αγώνα για ανεξαρτησία και κυριαρχική ισότητα,  

 β. από το 1970 έως το 1980, τον αγώνα για φυλετική ισότητα και 

οικονομική δικαιοσύνη, και  

                                                           
77S.Huntington, «The Clash of Civilizations?» στο Foreign Affairs, τόμ. 72, αρ. 3,1993 
78 S.Huntington  The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996. 
79 N.Ferguson, «The Crash of Civilizations» εφημ. Los Angeles Times, 27 Φεβρουαρίου 2006  
80 Άρθρο «The Frightening Truth of Why Iran Wants the Bomb», εφημ. Telegraph, 16 Απριλίου 2006. 
81«BRICS Challenge Western Economic Hegemony» Foreign Policy, 15 Απριλίου 2011 
http://foreignpolicyblogs.com/2011/04/15/emerging-brics-pose-challenge-to-western-hegemony/ 
82«Is U.S. Hegemony being challenged by BRICS?», 2011 
http://defensestatecraft.blogspot.com 
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 γ. στο τρίτο, την προσπάθεια για πολιτιστική απελευθέρωση των λαών 

του Τρίτου Κόσμου83. 

 

2.3 Υψηλή Στρατηγική  

 

Με τον όρο υψηλή στρατηγική εννοούμε τη θεωρία ενός κράτους για το πώς 

μπορεί να προκαλέσει ασφάλεια για τον εαυτό του. Πράγματι για το πώς τα κράτη 

επιλέγουν να παράγουν ασφάλεια για αυτά, αποτελεί τον πυρήνα της υψηλής 

στρατηγικής, και η επιτυχία τους προς αυτόν το στόχο αποτελεί την κρίσιμη δοκιμασία 

της εκάστοτε υψηλής στρατηγικής84.  

Μια λεπτομερής ανάλυση της έννοιας της υψηλής στρατηγικής δίνεται από τον 

B.Liddell Hart σύμφωνα με τον οποίο: «…ο ρόλος της υψηλής στρατηγικής είναι να 

συντονίζει και να διευθύνει όλες τις πηγές ενός έθνους ή μιας ομάδας εθνών προς 

την επιτεύξη του πολιτικού σκοπού του πολέμου: του σκοπού που καθορίζεται από 

τη θεμελιώδη πολιτική»85.  

Ως εκ τούτου, η έννοια της υψηλής στρατηγικής περιλαμβάνει τη χρήση όλων 

των διαθέσιμων μέσων που ένα κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να 

επιτύχει τους μακροπρόθεσμους πολιτικούς του στόχους ενόψει πραγματικής ή 

πιθανής σύγκρουσης86.  

Το ανωτέρω συμπέρασμα υποστηρίζεται και από τον ορισμό του Σ.Ν. Λίτσα για 

τη στρατηγική, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ως87: «… τη δυνατότητα των 

οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος, τα έθνη – κράτη, να θέτουν σε 

οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά 

και στρατιωτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, με σκοπό την προβολή ενός 

αμυντικού η επιθετικού πλαισίου ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του 

                                                           
83 P.Hatzopoulos & F.Petito., Religion in International Relations: The Return From Exile, (Νέα Υόρκη :PALGRAVE 
MACMILLAN, 2003), σελ. 22. 
84 Α.Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγική Στον Θουκυδίδη, (Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2007).σελ.82 
85 B. Liddel Hart, Στρατηγική Της Έμμεσης Προσέγγισης.,σελ..501-502 
86Χ.Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος Αιώνας (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2007),σελ. 15  
87Σ.Ν.Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός:Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές, σελ. 225–227 
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διεθνούς συστήματος, με στόχο την προάσπιση αλλά και διεύρυνση των 

συμφερόντων τους.»  

Σύμφωνα με τον Χ. Παπασωτηρίου η υψηλή στρατηγική αποτελείται από πέντε 

βασικές διαστάσεις, μέσα στις οποίες κινούνται οι εμπόλεμοι:  

 α.  Στρατιωτική στρατηγική: η χρήση ένοπλης βίας σε ξηρά, θάλασσα και 

αέρα για την προώθηση των πολιτικών σκοπών των εμπολέμων. Η στρατιωτική 

στρατηγική εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της πολεμικής περιόδου, ενώ κατά τη 

διάρκεια της ειρήνης συμπεριλαμβάνεται στην υψηλή στρατηγική. 

 β.  Η οικονομική διάσταση: αφορά αφενός μεν την υλική υποστήριξη των 

πολεμικών επιχειρήσεων (ΔΜ), αφετέρου δε την υπονόμευση της δυνατότητας 

οικονομικής υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων του εχθρού.  

 γ.  Εσωτερική πολιτική: αφορά την ικανότητα ενός πολιτικού 

συστήματος να αντλεί πόρους από τον πληθυσμό του για την υποστήριξη της 

πολεμικής προσπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής οργάνωσης και της 

συνοχής του πολιτικού συστήματος η οποία εμπεριέχει την έννοια της εσωτερικής 

νομιμοποίησης.  

 δ.  Διεθνής νομιμοποίηση: αφορά το βαθμό στον οποίο οι πολεμικοί 

σκοποί και μέσα συμβαδίζουν με τις επικρατούσες διεθνείς αξίες και το πνεύμα της 

εποχής. 

 ε.  Διπλωματία: αφορά κυρίως τις προσπάθειες των εμπολέμων να 

εξασφαλίσουν την πολεμική σύμπραξη τρίτων κρατών ή τουλάχιστον την έμμεση 

υποστήριξή τους88. 

 Η υψηλή στρατηγική θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μία πολιτικό – οικονομική 

και διπλωματική αλυσίδα μέσων και σκοπών, στην οποία οι στρατιωτικές δυνατότητες 

συσχετίζονται με πολιτικούς σκοπούς. Έτσι η υψηλή στρατηγική προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το κράτος αλλά και να 

περιορίσει τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου89.  

                                                           
88Χ.Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος Αιώνας (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2007),σελ. 21  
89Α.Πλατιάς, Διεθνείς σχέσεις και στρατηγική στον Θουκυδίδη, (Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2007), σελ. 82  
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Συνοψίζοντας, η υψηλή στρατηγική προσδιορίζει την αλληλεπίδραση των 

σκοπών, των τρόπων και των μέσων, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου σκοποί είναι οι 

στόχοι και οι επιδιώξεις που τίθενται από την πολιτική, τα μέσα είναι οι πόροι που 

διατίθενται και συνιστούν τους συντελεστές εθνικής ισχύος και οι τρόποι ή μέθοδοι 

καθορίζουν πως οργανώνεται η χρήση των διατιθέμενων πόρων κατά του 

αντιπάλου90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90British defence doctrine, JWP, second edition. 2001, σελ. .2-4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

3.1 Ισλάμ 

 

Παρόλο που η πλειοψηφία των Μουσουλμάνων κατοικεί εκτός της Μέσης 

Ανατολής, η περιοχή έχει συνδεθεί στον κοινό νου με το Ισλάμ. Η Ινδονησία αποτελεί 

το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος ενώ δεν βρίσκεται στην περιοχή, όμως 

ανάμεσα σε Μουσουλμάνους και μη, κυριαρχεί η πεποίθηση πως η Μέση Ανατολή 

αποτελεί το λίκνο του Οίκου του Ισλάμ91.   

Η θρησκεία λοιπόν αποτελεί το ισχυρότερο ενδεχομένως, συνδετικό στοιχείο 

της εν λόγω περιοχής. Χαρακτηριστικά, ο Νταβούτογλου μιλάει στο βιβλίο του 

«Στρατηγικό Βάθος» για γεωπολιτισμική ολοκλήρωση της περιοχής, ταυτίζοντας την 

Μέση Ανατολή με το Ισλάμ92.  

Το Ισλάμ πέραν της αντίληψης που κυριαρχεί στον Δυτικό κόσμο, δεν αποτελεί 

μονάχα μία θρησκεία, αλλά αποτελεί ένα σύστημα αξιών και συνηθειών που 

εμφανίζεται σε όλο το εύρος της ζωής του πιστού και το οποίο σχετίζεται με μία 

μεγάλη ποικιλία καθημερινών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μίας γενικότερης 

κοσμοθεώρησης.  

Σε πρακτική βάση, εκτός από το γονάτισμα για προσευχή πάντα προς τη Μέκκα 

και την υποχρεωτική νηστεία του Ραμαζανιού, μια απλή απαρίθμηση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοράνι περιλαμβάνει την κατανάλωση ή μη 

συγκεκριμένου φαγητού, την αποχή από το αλκοόλ, την νίψη για την προσευχή, το 

ποια/ποιον μπορεί να παντρευτεί κανείς, την ένδυση της γυναίκας, φτάνοντας μέχρι 

την υποχρεωτική καταβολή φόρου υπέρ των φτωχών.  

                                                           
91C.L.Brown, Religion and State: The Muslim Approach to Politics, (New York :COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, 
, 2000), σελ. 10. 
92 A.Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, (Αθήνα :ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2009),σελ. 495 
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Επιπρόσθετα το αποτύπωμα του εμφανίζεται και στον καθορισμό των 

εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών με αποτέλεσμα το ισλαμικό τραπεζικό 

σύστημα «να συμβάλει δυναμικά στην επίτευξη των κυριότερων κοινωνικο-

οικονομικών στόχων του Ισλάμ»93 με τις ιδιαιτερότητές του (οι πέντε αρχές που το 

διέπουν είναι η απαγόρευση του τόκου, της κερδοσκοπίας, των ανήθικων 

επενδύσεων, η επιβολή του ζακάτ ως μηχανισμού εξασφάλισης των βασικών 

οικονομικών αναγκών όλων των Μουσουλμάνων και τέλος ενός θρησκευτικού 

συμβουλίου ως μηχανισμού εξασφάλισης της τήρησης του Ισλαμικού νόμου – 

Σαρία)94.   

Οι πέντε πυλώνες της ισλαμικής θρησκείας είναι η μαρτυρία ότι δεν υπάρχει 

θεός εκτός από τον Αλλάχ και ότι ο Μωάμεθ είναι ο Απόστολος του Αλλάχ, η 

προσευχή, η νηστεία, η ελεημοσύνη και το προσκύνημα στην Μέκκα95. Τα καθήκοντα 

του Μουσουλμάνου περιλαμβάνουν κι άλλες υποχρεώσεις, όπως είναι ο αγώνας για 

εσωτερική καθαρότητα από την αμαρτία και έπειτα η προσπάθεια εξωτερικής 

βελτίωσης του κόσμου, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ισλαμικής θρησκείας είναι η διαφορετικότητα  του 

κλήρου σε σχέση με τη την δυτική έννοια του όρου. «Άντρες και γυναίκες, φίλοι και 

γείτονες –όλοι έχουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις στα πλαίσια του Ισλάμ. 

Όλοι μπορούν να βρίσκουν την ελευθερία, χωρίς να θυσιάζουν την ασφάλεια, σ’ 

αυτόν τον κόσμο και τον επόμενο. Δεν είναι απλώς μία πίστη: είναι ένας τρόπος 

ζωής»96.  Ακόμη και οι νομοδιδάσκαλοι (ουλεμά) δεν θεωρούνται ανώτεροι σε σχέση 

με τους υπόλοιπους Μουσουλμάνους 

Η καθημερινή συμπεριφορά και η διαγωγή των Μουσουλμάνων, καθορίζονται 

και προσδιορίζονται από κανόνες οι οποίοι πηγάζουν απευθείας από τις Σούρες του 

Κορανίου ή τις προφορικές Παραδόσεις (Χαντίθ) του Μωάμεθ που κατεγράφησαν 

πολύ αργότερα. Ο τρόπος όμως διαφορετικής ερμηνείας του κειμένου πολλές φορές 

όμως οδηγεί σε διαφορετικές αντιλήψεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις 

                                                           
93Kabir Hassan M. & Lewis Mervyn K., Handbook of Islamic banking, (United Kingdom:EDWARD ELGAR 
PUBLISHING LIMITED, 2007), σελ. 2. 
94 ο.π, σελ. 39 – 41 
95 Α.Γιαννουλάτος, Ισλάμ: Θρησκειολογική Επισκόπηση,(Ακρίτας, 2006), σελ. 247 
96 Α.Goldschmidt &,L. Davidson, A Concise History of the Middle East, (9th Edition, WESTVIEW PRESS, 2010), 
σελ. 47 
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διαφορετικές ιστορικές και γεωγραφικές συνθήκες, αιτιολογεί την ύπαρξη 

διαφορετικών προσεγγίσεων και ρευμάτων εντός του Ισλάμ. 

 

3.1.1 Δόγματα και Αδελφότητες 

 

Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών ρευμάτων, παρατηρείται ότι στο Ισλάμ, όπως 

και σε άλλες θρησκείες, ενυπάρχουν πολλές και διάφορες σχολές θεολογίας, 

φιλοσοφίας και πολιτικής σκέψης. Οι σημαντικότερες είναι οι Σούφι (μυστικιστικό 

τάγμα), οι Σουνίτες (χωρίζονται σε τέσσερις σχολές: Χαναφί, Σαφί, Χανμπαλί και 

Μαλικί)), οι Σιίτες (δεύτερη μεγαλύτερη σχολή μετά τους Σουνίτες), οι Χαριτζίτες, οι 

Αζαρίτες (παρακλάδι των προηγουμένων), οι Μουταλίτες (θεολογική σχολή που 

υποστήριζε την λογική αντί της παράδοσης) και οι Γουλάτ, μειονότητα με υπερβολικές 

απόψεις για την θεότητα ορισμένων πρώτων Σιιτών Ιμάμηδων97.   

Οι σημαντικότερές όμως διαφορές που ακόμη και σήμερα προκαλούν 

εσωτερικά προβλήματα στην Μέση Ανατολή εντοπίζονται ανάμεσα στις δύο πρώτες. 

Οι Σιίτες πιστεύουν πως ο ξάδελφος του Μωάμεθ, Αλή, έπρεπε να διαδεχτεί τους 

χαλίφηδες μετά τον Προφήτη. Οι υπόλοιποι Μουσουλμάνοι, οπαδοί των χαλίφηδων 

όπως ανήλθαν στην εξουσία, ονομάζονται Σουνίτες (Sunna = Ορθός Δρόμος) και 

αποτελούν το 80% περίπου των πιστών.  

Για τους Σιίτες, η προσωπική ερμηνεία μπορεί να εξασκείται από τον Ιμάμη και 

πως ο αρχηγός της Κοινότητας των Πιστών πρέπει να προέρχεται από τον Θεό, τον 

Προφήτη ή τον προηγούμενο Ιμάμη. Οι Σιίτες αποτελούν το 10-15% των 

Μουσουλμάνων και βρίσκονται όλοι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι ίδιοι 

υποστηρίζουν πως όπου υπάρχει πετρέλαιο, πάνω του βρίσκονται και αυτοί, 

περιλαμβανομένης της Σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας. Εκτός του Ιράν, κατοικούν 

κυρίως στο Μπαχρέιν και το Ιράκ. Η πληθυσμιακή κατανομή των Σιιτών, μπορεί να 

εξηγήσει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών της Μ.Ανατολής και ιδιαίτερα του Περσικού 

Κόλπου. 

                                                           
97 H.Dabashi, Shi‛ism: A Religion of Protest, (Cambridge, Massachusetts - London :THE BELKNAP PRESS OF 
HARVARD UNIVERSITY PRESS,2011), σελ. 338-343 



45 

 

Σύμφωνα με τον J. Cole, «εκτός του Ιράν, η πολιτική των Σιιτών είναι πολιτική 

ανακάλυψης τρόπων ισχυροποίησης των συμφερόντων τους στην ανάπτυξη εθνών-

κρατών που δεν έχουν Σιιτικές ελίτ ως επικεφαλής.  […] αυτό που ο κόσμος έχει 

αντιληφθεί ως ακτιβισμό και μαχητικότητα των Σιιτών μετά το 1975 ουσιαστικά είναι 

η εκδήλωση των προσπαθειών τους για πολιτική αντιπροσώπευση στα διάφορα 

κράτη ως εθνική και θρησκευτική κοινότητα, καθώς από πειθήνιοι υπήκοοι, έφτασαν 

να είναι πολίτες»98. 

 Οι διαφορές μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών99,  εντοπίζονται στην φύση του ηγέτη 

της ισλαμικής κοινότητας (για τους Σουνίτες, ο χαλίφης πρέπει ουσιαστικά να 

προστατεύει και να εφαρμόζει τη Σαρία, ενώ για τους Σιίτες έχει πιο πνευματικό ρόλο 

με ικανότητες ερμηνείας των κειμένων),  στην αντίληψη για τους ιμάμηδες (οι Σιίτες 

εναποθέτουν πλήρως την εμπιστοσύνη τους στους ιμάμηδες και απευθύνονται στον 

Αλί ως σε θεότητα, προσθέτοντας επιπλέον ρήση στο «ισλαμικό πιστεύω»: Δεν 

υπάρχει έτερος θεός πλην του Θεού και προφήτης αυτού είναι ο Μωάμεθ … και ο 

Αλή είναι ο φίλος του Θεού).  

Επίσης σε διαφορές όσον αφορά την θεολογία και την συμπεριφορά (ο ιμάμης 

είναι «θείω δικαίω» διάδοχος του Αλή στην σειρά για την ηγεσία της κοινότητας των 

πιστών)  καθώς και στη σημασία που αποδίδουν οι Σιίτες στο μαρτύριο.  Ο Vali Nasr, 

ειδικός σε θέματα που άπτονται του Σιιτικού Ισλάμ, γράφει πως οι θρησκευτικές 

διαφορές Σουνιτών και Σιιτών επιδεινώνουν την διαμάχη μεταξύ τους αλλά 

ουσιαστικά πρόκειται για προσπάθεια πολιτικού ελέγχου100. 

Παράδειγμα της εν λόγω αντιπαλότητας παρουσιάζει ο λόγος του Σαουδάραβα 

βασιλιά Φεϊζάλ στον Αραβικό Σύνδεσμο: «Μην κοιτάτε την Χεζμπολά. Μην ακούτε 

την Χεζμπολά. Αυτοί είναι Σιίτες. Αυτοί είναι αιρετικοί. Δεν μιλούν εκ μέρους του 

αραβικού κόσμου. Δεν μπορούν να λύσουν το αραβο-ισραηλινό ζήτημα»101. Ακόμη 

                                                           
98 Cole Juan, Sacred Space and Holy War: The Politics, Culture and History of Shi`ite Islam, Tauris, London, 
2002, σελ. 173 
99  Α.Γιαννουλάτος  Ισλάμ: Θρησκειολογική Επισκόπηση, (Ακρίτας, 2006), σελ. 348 – 356 
100  Nasr Vali, The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future, W.W. Norton, 2006, 
http://www.carnegiecouncil.org/resources/transcripts/5400.htm 
101«The Revival of Shia Islam», Pew Forum event transcript, 24/07/2006.   
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και μέσα στους Σιίτες απαντώνται διάφορες αδελφότητες, όπως οι Ισμαηλίτες, οι 

Εβδομηστές και οι Δωδεκαδιστές102. 

 

  3.2 Πολιτικό Ισλάμ 

 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, και ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

2001, οι διεθνολόγοι άρχισαν να ασχολούνται ιδιαίτερα με το Πολιτικό Ισλάμ, τις 

εκφάνσεις του και το εάν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και τον πολιτισμό της 

Δύσης. Η 11η Σεπτεμβρίου, έδωσε νέα ώθηση στο επιχείρημα του Σ. Χάντινγκτον 

περί σύγκρουσης πολιτισμών, προήγε το «πολιτισμικό επιχείρημα» σε επίπεδο 

διεθνών σχέσεων και εισήγε την έννοια «πολιτικό Ισλάμ» στο λεξιλόγιο όσων 

ερευνούν τα κράτη (κυρίως) της Μέσης Ανατολής και τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα 

του διεθνούς συστήματος.   

Για τον Καθηγητή Bassam Tibi, το πολιτικό Ισλάμ χωρίζεται στον τζιχαντισμό 

και τον θεσμοθετημένο ισλαμισμό103. Επιπρόσθετα αναφέρει : «Το Ισλάμ είναι μία 

πίστη. Με αυτή την έννοια, δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστική. Μπορεί να υπάρξει μία αντίληψη της θρησκείας που 

οδηγεί στον φανατισμό, αλλά αυτό διαφέρει από τον Ισλαμισμό […] Το ζήτημα είναι 

η ενσωμάτωση της πίστης στις κοινωνικές πραγματικότητες σε μία συνεχή διαδικασία 

της επισημοποίησης της θρησκείας στην πολιτική και της πολιτικοποίησης της 

θρησκείας. Υπό αυτή την έννοια, η θρησκεία θεωρείται η βάση πολιτικής τάξης. Στην 

σημερινή μορφή του πολιτικού Ισλάμ, η διαδικασία αυτή οδηγεί στην επιβολή της 

Σαρία και την τζιχαντοποίηση της πίστης, με το επιχείρημα ότι αποτελεί επιστροφή 

στην παράδοση»104.  

Ο Carl Brown θεωρεί ότι, υπάρχει μία ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της πρώιμης 

Μουσουλμανικής πολιτικής θεωρίας και της μεταγενέστερης αντίληψης για το κράτος 

και την πολιτική κοινότητα, σε συνδυασμό με την φυσική τάση των θρησκειών της 

                                                           
102  Dabashi Hamid Shi‛ism: A Religion of Protest, (The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts - London, England, 2011), σελ. 338-343 
103T.Bassam, Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad, 
(Routledge, New York, 2008), σελ. 10  
104 T.Bassam, «Religious Extremisms or Religionization of Politics?» στο Frisch – Inbar, «Radical Islam and 
International Security: Challenges and Responses», (Routledge, London, New York, 2008), σελ. 12 
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Βίβλου να «εξιδανικεύουν» τις πρώτες σχηματιζόμενες θρησκευτικές κοινότητες. Ο 

Brown συνεχίζει, πως εξαιτίας της απουσίας δομημένου κλήρου, δεν υπήρξε 

ξεκάθαρη θεσμική πρωτοβουλία που θα οδηγούσε στην εξομάλυνση των διαφορών 

μεταξύ της θρησκευτικής πίστης και της πολιτικής πρακτικής105.  

Για τον Μουσουλμάνο κάτοικο ανεξαρτήτως χώρας, η θρησκεία είναι κομμάτι 

της ταυτότητάς του και έτσι δεν μπορεί να διαχωριστεί από την συμπεριφορά του, σε 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Σε αντίθεση με τον χριστιανισμό και τους 

χριστιανούς, που δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά στη βάση της θρησκείας ως 

πολίτες ενός κράτους,  ο Μουσουλμάνος, οφείλει να τηρεί πιστά την θρησκεία του σε 

όλα τα επίπεδα της ζωής του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να την αποχωριστεί στην 

δημόσια σφαίρα καθόσον αποτελει το βασικό υπόστρωμα της ταυτότητας του. 

 

3.3 Διεθνείς σχέσεις – Ισλάμ 

 

Η διαφορετική κοσμοθεωρία που χαρακτηρίζει τους μουσουλμάνους και η οποία  

αγγίζει το πολιτικό επίπεδο δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι τα ισλαμικά κράτη ή αυτά 

με πλειοψηφία μουσουλμάνων έχουν διαρκή στόχο να διεξάγουν πολέμους εναντίον 

των «απίστων». Η ιστορία διαθέτει πολλά παραδείγματα γεγονότων που 

επιβεβαιώνουν πως τα συμφέροντα των κρατών οδηγούν πολλές φορές και σε 

συνεργασία με κράτη με πλειοψηφία άλλων θρησκειών εναντίον «φίλιων» ισλαμικών 

κρατών. Για παράδειγμα, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησαν άραβες 

εναντίον των Οθωμανών, ενώ στον πόλεμο Ιράκ – Ιράν, Σιίτες συγκρούστηκαν με 

τους Σουνίτες. Από μία άλλη οπτική, μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως η ταυτότητα 

δεν είναι κάτι δεδομένο και στατικό αλλά αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες ως προς 

το πώς αντιλαμβάνεται ένας λαός ή έθνος ή κράτος τον εαυτό του απέναντι στους 

άλλους. Επομένως είναι απαραίτητη η κατανόηση του κόσμου σύμφωνα με τους 

Μουσουλμάνους. 

Στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην πολιτική 

θεωρία που πηγάζει από το Ισλάμ και αποτελεί το πρίσμα μέσα από το οποίο, όσοι 

                                                           
105 Brown L. Carl «Religion and State: The Muslim Approach to Politics»,( Columbia University Press, New York, 
2000), σελ. 52 
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την ασπάζονται, αντιλαμβάνονται τις διεθνείς εξελίξεις και επιθυμούν να ενεργήσουν 

σύμφωνα με αυτήν.  

Όσον αφορά στη θεωρία διεθνών σχέσεων και το Ισλάμ, έχει καταγραφεί η εξής 

διάκριση: «Σύμφωνα με Ισλαμικές πηγές και παραδόσεις, το Ισλάμ εκφράζει την αρχή 

των διεθνών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη ανάλογα με τις σχέσεις ανάμεσα στους 

πιστούς (mu’minun) και τους mu‘ahidun, δηλαδή εκείνους με τους οποίους δεν έχουν 

συνάψει συνθήκη(‘ahd). Επιπλέον, αυτές οι σχέσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, 

τους muΗaribin με τους οποίους βρίσκονται σε συνεχή πόλεμο, τους ahl al-‘ahd 

(δηλαδή εκείνους που έχουν συνθηκολογήσει με το Ισλάμ) και τους ahl dhimma, 

δηλαδή τις ανεχόμενες, σεβαστές και προστατευόμενες μη μουσουλμανικές 

μειοψηφίες υπό ισλαμική εξουσία, στις οποίες προσφέρεται προστασία και ειρηνικές 

σχέσεις σε αντάλλαγμα της αποδοχής της μουσουλμανικής εξουσίας και το τίμημα 

της jizya (φορολογίας). Βασισμένοι στις παραπάνω κατηγορίες, οι Μουσουλμάνοι 

διανοούμενοι χωρίζουν τον κόσμο στα δύο: τον Οίκο του Ισλάμ (dar la-Islam) και τον 

Οίκο του Πολέμου ή τα μη-Μουσουλμανικά εδάφη που τίθενται εχθρικά προς τους 

Μουσουλμάνους» 106.  

Αναφορικά με τη σημερινή σημασία των Οίκων του Ισλάμ και του Πολέμου, η 

διαφοροποίηση εξαρτάται από το εάν υπάρχει μειοψηφία μουσουλμάνων σε κάποιο 

κράτος και εάν μπορούν να εφαρμόσουν την Σαρία, δηλαδή τον Ισλαμικό νόμο.  

Συμπερασματικά, όμως, για την αντιπαράθεση των δύο Οίκων, «το ζήτημα της ισχύος 

ή της εξουσίας δικαιολογείται από τον εξουσιάζοντα, και οι εξουσιάζοντες 

χρησιμοποιούν το Ισλάμ για να δικαιολογήσουν την θέση και τον ρόλο τους»107. 

Βέβαια μία συγκεκριμένη μορφή εξουσίας στο Ισλάμ, την οποία αποτελούν οι 

νομοδιδάσκαλοι, αναγκάζεται να υποχωρεί μπροστά στην πολιτική. 

 Το γεγονός της χρησιμοποίησης της ισλαμικής παράδοσης στον πολιτικό λόγο 

των πολιτικών στην Μέση Ανατολή δεν αποτελεί έκπληξη. Η θρησκευτική φιλοσοφία 

χρησιμοποιείται από Άραβες διανοούμενους και πολιτικούς πολλές φορές επιλεκτικά 

και με διαστρεβλωμένο τρόπο108. O Bassam Tibi γράφει πως, ενώ στη Δύση το 

                                                           
106  Bsoul Labeeb, «Theory of International Relations and Islam», Middle East Digest, Φθινόπωρο 2007, σελ. 71-
96 
107  ο.π.σελ. 89 
108 Lahoud, Nelly «Tradition (turāth) in contemporary Arabic political discourse», Middle East Critique, τόμ. 13, 
τεύχ. 3, σελ. 313 – 333 
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Βεστφαλιανό κράτος δεν ταιριάζει με την παραπάνω διχοτόμηση, για τον Ισλαμικό 

κόσμο, αυτός ακόμη υπάρχει, γεγονός που εκφράζει την απουσία ολοκληρωμένης 

αναθεώρησης των διεθνών σχέσεων από τους Μουσουλμάνους, με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται σε μία κρίση ταυτότητας που χρησιμοποιεί μία αναθεωρημένη έννοια της 

τζιχάντ, που ονομάζεται τζιχαντισμός (jihadism)109. 

Στο άρθρο «Rethinking International Relations Theory in Islam: Toward a More 

Adequate Approach» περιγράφονται οι νέες προσεγγίσεις της Ισλαμικής θρησκείας 

που πρέπει να εφαρμοστούν στην σύγχρονη πραγματικότητα. Αντλώντας από 

σούρες του Κορανίου, υποστηρίζεται πως το Ισλάμ είναι μία θρησκεία ειρήνης όσον 

αφορά τις διεθνείς σχέσεις και δικαιολογεί την χρήση βίας μονάχα όταν απειλούνται 

ζωές και περιουσίες Μουσουλμάνων ή όταν γίνεται επίθεση στα εδάφη τους110.   

Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των χωρών της Μέσης Ανατολής 

μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τα τρία επίπεδα ανάλυσης. Σύμφωνα με τον 

Hinnebusch, βασίζεται σε πολλούς παράγοντες: περιφερειακούς (γεωπολιτική 

γειτονία), στο διεθνές σύστημα (εξάρτηση –σε επίπεδο οικονομίας και ασφάλειας) και 

το εσωτερικό (ταυτότητα)111. Στο τελευταίο επίπεδο εδράζεται η θρησκεία.  

«Όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα δημόσιας κινητοποίησης και χαμηλά επίπεδα 

εδραίωσης κρατικών θεσμών, οι ελίτ είναι πιο επιρρεπείς στην παν-αραβική ή παν-

ισλαμική άποψη περί εξωτερικής πολιτικής. Επειδή η υπερεθνική ταυτότητα είναι 

συνήθως όργανο των αντιπολιτευτικών δυνάμεων ή των δυνάμεων ανατροπής από 

αντίπαλα κράτη, οι ελίτ του status quo έχουν το κίνητρο να χρησιμοποιήσουν κρατο-

κεντρικές ταυτότητες συμβατές με την κρατική κυριαρχία και να επιδιώξουν υψηλά 

επίπεδα κρατικών δομών που ενισχύουν την αυτονομία τους από παρόμοιες πιέσεις. 

Παρόλα αυτά, όπου οι αναθεωρητικές κοινωνικές δυνάμεις κυριαρχούν στα κράτη, 

μπορούν να σφυρηλατήσουν και να χρησιμοποιήσουν υπερεθνικές ταυτότητες στην 

υπηρεσία της εξωτερικής πολιτικής»112 

                                                           
109 Bassam Tibi, Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global 
Jihad,(Routledge, New York, 2008), σελ. 46 
110 Abo-Kazleh Mohammad, «Rethinking International Relations Theory in Islam: Toward a More Adequate 
Approach» στο Alternatives: Turkish Journal of International Relations, τόμ. 5, τεύχ. 4, χειμώνας 2006 
111 Hinnebusch Raymond, The International Politics of the Middle East, (Manchester University Press, Manchester 
& New York, 2003,) σελ. 91-92 
112 Hinnebusch Raymond, The International Politics of the Middle East, (Manchester University Press, Manchester 
& New York, 2003), σελ. 93 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΡΑΝ 

 

“ In the name of God, the compassionate, the merciful.”   

 “We have sent Our apostles with veritable signs and brought down with them 

scriptures and the scales of justice, so that men might conduct themselves with 

fairness.”113 

 

4.1 1979 : Ιρανική Επανάσταση 

 

Η μετατροπή του Ιράν από τη μοναρχία (χαλιφάτο) του Παχλεβί σε ισλαμικό 

θεοκρατικό καθεστώς υπό τον Αγιοτολάχ Χομεϊνί, ήταν το αποτέλεσμα της ιρανικής 

επανάστασης, γνωστής και ως ισλαμικής επανάστασης. Ιστορικά θεωρείται η τρίτη 

μεγαλύτερη επανάσταση μετά την γαλλική και αυτή των μπολσεβίκων στη Ρωσία, 

ενώ η μετατροπή του ισλαμικού φονταμενταλισμού σε πολιτική δύναμη - από το 

Μαρόκο μέχρι τη Μαλαισία – αποδίδεται σε αυτήν. 

Για τη Δύση κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η διατήρηση της σταθερότητας στην 

περιοχή οφειλόταν στην διακυβέρνηση του Παχλεβί,(τον οποίον είχαν «τοποθετήσει) 

ο οποίος αντιμετωπιζόταν  σαν ένας πεφωτισμένος ηγέτης αλλά και σύμμαχος, όπως 

ο Σαντάτ της Αιγύπτου, διότι αποτελούσε την κεφαλή ενός σύγχρονου κράτους. Από 

την εποχή που οι ΗΠΑ είχαν αφοσιωθεί στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι πολιτικές και τα 

συμφέροντα των δύο χωρών, με τις συγκεκριμένες ηγεσίες, εναρμονίζονταν, 

απορρίπτοντας την πολιτική του Νάσερ, συνάπτοντας καλές σχέσεις με το Ισραήλ και 

διαθέτοντας τον πετρελαϊκό τους πλούτο στην αμερικανική αγορά.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ήδη από τη δεκαετία του ΄60, είχε αναπτυχθεί 

έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, Αμερικανών και Ευρωπαίων τραπεζίτων, 

επιχειρηματιών και διπλωματών, γεγονός που συνέβαλε στη προσέγγισή της χώρας 

στα πρότυπα ενός δυτικού κράτους. Η εμφάνιση και η ανάδυση μίας νέας 

                                                           
113 Από το προοίμιο του Ιρανικού Συντάγματος (απόσπασμα από το Κοράνι) 
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μορφωμένης τάξης εθνικιστών, προερχόμενη από τους τους μικροαστούς αλλά και 

από τον κλήρο, που πρόβαλε τις ανησυχίες της για την ιρανική ταυτότητα και 

ανεξαρτησία και παράλληλα αμφισβητούσε την έντονη ξένη παρουσία, ήταν η 

αφορμή για την εμφάνιση των πρώτων διαφωνών και αντιδράσεων, στο επίπεδο της 

πολιτικής. Επιπρόσθετα η νέα αυτή τάξη, εξαιτίας της άνισης κατανομής πλούτου 

(μεγάλη συγκέντρωσης πλούτου σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού) αλλά και 

της μεγάλης διαφθοράς της πολιτικής ζωής, απαιτούσε  δυναμικά κοινωνικές και 

πολιτικές αλλαγές.  

Ως εκ τούτου οι βασικές αιτίες της ιρανικής Επανάστασης του 1979, ήταν τόσο 

πολιτικές όσο και πολιτισμικές. Παρά το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό της 

κόστος, η Επανάσταση είχε ως αποτέλεσμα να καταστήσει υπεύθυνους τους 

Ιρανούς, που σταμάτησαν να θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα, όπως γίνεται 

συχνά στη Μέση Ανατολή. Παρά τα παραδοσιακά εξωτερικά της στοιχεία, η 

Επανάσταση ήταν σύγχρονη και αστική και έλαβε χώρα σε μια κοινωνία που είχε 

γνωρίσει οικονομική ανάπτυξη χωρίς όμως τον ανάλογο πολιτικό εκσυγχρονισμό.  

Οι πολιτικές δομές παρέμεναν έντονα ιεραρχημένες, αποκλείοντας τους Ιρανούς 

πολίτες από κάθε είδους συμμετοχή, με αποτέλεσμα, το Ισλάμ, που αποτελούσε μια 

από τις βασικές δομικές δυνάμεις του ιρανικού πληθυσμού, να αποκτήσει 

περισσότερο από ποτέ, μια κοινωνικό-συμβολική διάσταση ως σημείο αναφοράς 

ικανό να επαναφέρει την ισότητα.  

Η Ιρανική Επανάσταση σηματοδοτεί κυρίως την αποτυχία του αυταρχικού 

εκσυγχρονισμού. Αποτέλεσε το έργο πολλών κοινωνικών τάξεων και ομάδων, από 

τους αγρότες ως τη νέα μεσαία τάξη και από τον κλήρο ως την παραδοσιακή μεσαία 

τάξη, οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί μέσα από την τριμερή συμμαχία των 

επαναστατών κληρικών, της διανόησης και των μεσοαστών, η οποία σηματοδότησε 

τα κοινωνικά κινήματα του σύγχρονου Ιράν.  

Η σύγχυση που προέκυψε μεταξύ των ισλαμικών ταυτοτικών φιλοδοξιών και 

του πολιτικού ισλάμ, επέτρεψε στους τελευταίους να αναλάβουν την ηγεσία της 

Επανάστασης. Η σύγχυση αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την πολιτική 

ιδεολογία της Επανάστασης, που ήταν σύνθεση σιιτικής παράδοσης και των 

επεξεργασιών από ριζοσπάστες διανοούμενους. Το μυστικό της επιτυχίας της μπορεί 
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να αναζητηθεί σε αυτό που υποστήριζε, ότι υλοποιεί, δηλαδή διάφορες διεκδικήσεις, 

ακόμη και τις πιο αντιφατικές, όλων των κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων114.  

Κάθε επανάσταση έχει το φυσικό της ηγέτη. Ο Αγιοτολάχ Χομεϊνί ήταν ο 

αρχιτέκτονας και το σύμβολο της Επανάστασης και παρά το γεγονός ότι βρισκόταν 

χαμηλά στην ιεραρχία του κλήρου, η χαρισματική προσωπικότητά του αλλά και μια 

σειρά περιστάσεων τον ανέδειξαν αρχικά σε ηγέτη της Επανάστασης και στην 

συνέχεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ήδη από το 1964, δεν δίσταζε να 

μιλήσει ανοιχτά κατά των πολιτικών του Σάχη, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί αλλά και 

να εξοριστεί, αρχικά στην Τουρκία, στη συνέχεια στο Ιράκ και τέλος στη Γαλλία.  

Ο Χομεϊνί μαζί με άλλους ισλαμιστές ιδεολόγους, όπως ο Μαοντούτι, 

εμπνευστής του Ισλαμικού Συναγερμού αλλά και ο Χασάν Αλ- Μπάνα των Αδελφών 

Μουσουλμάνων, αποτελούσαν μια ομάδα η οποία είχε μια δικιά της χαρακτηριστική 

αντίληψη για τον προσδιορισμό και το ρόλο του Ισλάμ. Θεωρούσαν ότι το Ισλάμ 

διαθέτει ένα σύστημα και ένα πρόγραμμα για όλες τις πτυχές της κοινωνίας: τον 

τρόπο διακυβέρνησης και διοίκησης, τις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες του, τις 

σχέσεις με τα ξένα κράτη. Επιπρόσθετα θεωρούσαν ότι το μουσουλμανικό τέμενος, 

αποτελούσε το κέντρο ανάλυσης, εξέτασης και άσκησης ελέγχου όλων των 

κοινωνικών προβλημάτων.  

Η εγκαθίδρυση της ισλαμικής δημοκρατίας πυροδότησε σημαντικές θεωρητικές 

συζητήσεις για το κράτος, και στο εσωτερικό μιας σιιτικής κοινωνίας, κάθε επέμβαση 

των κληρικών στα πολιτικά πράγματα, σήμαινε ταυτόχρονα και την καθυστέρηση της 

επιστροφής του κρυμμένου ιμάμη και έτσι την εγκαθίδρυση της ιδανικής σιιτικής 

κυβέρνησης. Ο Χομεϊνί μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος Ιρανός νομοδιδάσκαλος 

που θεωρητικοποίησε την ισλαμική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι 

η δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την 

εφαρμογή ενός σημαντικού τμήματος των ισλαμικών κανόνων ενώ διακήρυξε ότι το 

Ισλάμ ήταν θεμελιακά ασύμβατο με το θεσμό της μοναρχίας.  

Η θεωρεία της ισλαμικής διακυβέρνησης, εντάσσεται σε ένα σύστημα όπου η 

κυριαρχία προέρχεται από το Θεό, εδράζεται σε αυτόν και ο οποίος διοικεί την  

                                                           
114 A. Kian-Thiebaut, « Secularization of Iran: a Doomed Failure? The New Middle Class and the Making of Modern 
Iran» (Παρίσι:Peeters & Institute of Iranian Studies, 1998), σελ.79 
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κοινότητα, μέσω ενός ανώτατου και έγκριτου νομοδιδάσκαλου, ικανού να ερμηνεύσει 

τους ισλαμικούς νόμους. Σύμφωνα με το Χομεϊνί, τα μέλη της κοινότητας είναι ανήλικα 

και έχουν ανάγκη από έναν προστάτη που θα τηρήσει την ισλαμική τάξη και το 

νόμο.115  

Το πολιτικό σύστημα της ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στηρίζεται στο 

δυϊσμό: είναι και δημοκρατία και ισλαμική, κάτι που αντικατοπτρίζεται τόσο στο 

Σύνταγμά της, όσο και στη σύνθεση των νόμιμων πολιτικών της δυνάμεων. Αυτός ο 

δυϊσμός προέρχεται από τη θεϊκή και την ανθρώπινη καταγωγή της κυριαρχίας.  

Το Ιρανικό πολιτικό σύστημα συνδέει τον θρησκευτικό δεσποτισμό, του οποίου 

η εξουσία πηγάζει από το Θεό και εδράζεται σε αυτόν, με ένα εκλογικό μοντέλο που 

στηρίζεται στην πολιτική αντιπροσωπευτικότητα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη 

σύνδεση του ιερού με το κοσμικό. Χαρακτηριστικά, το άρθρο 56 του ιρανικού 

Συντάγματος ορίζει ότι η «απόλυτη κυριαρχία του κόσμου και ανθρώπου ανήκει στο 

Θεό και ο Θεός προσέφερε στον άνθρωπο την ελευθερία της αυτοδιάθεσης του.»116  

Ο πρωταρχικός στόχος της Επανάστασης ήταν η εξαγωγή της και σε άλλες 

περιοχές της Μέσης Ανατολής, κάτι που αναφέρεται και στο Σύνταγμα της χώρας 

(στη διαιώνιση της Επανάστασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό). 

Παράλληλα καλούσε όλες τις μουσουλμανικές χώρες του Κόλπου να αντισταθούν στα 

καθεστώτα τους, καταγγέλλοντας τις μοναρχίες τους, ως μη- ισλαμικούς θεσμούς οι 

οποίοι είχαν συνάψει και  θα διατηρούσαν  δεσμούς με το μεγαλύτερο εχθρό τους, τις 

ΗΠΑ. 

Ως αποτέλεσμα για τη Δύση, είχαμε τη γέννηση ενός αισθήματος  φόβου για την 

ιρανική απειλή που προσπαθούσε να εξαπλωθεί. Το αίσθημα της αδιάλλακτης 

ισλαμοποίησης που προσπαθούσε να διευρυνθεί ολοκληρώθηκε και από το φόβο για 

την εξάπλωση μιας παγκόσμιας τρομοκρατίας, αλλά και γενικότερα για το ξέσπασμα 

και νέων φονταμεταλιστικών προσπαθειών όχι μόνο στο μουσουλμανικό κόσμο αλλά 

και ευρύτερα στον Τρίτο Κόσμο117 .  

Η Ιρανική Επανάσταση ως αποτέλεσμα του Σιισμού καθώς και οι απόπειρες 

των ισλαμιστών ηγετών να την εξαγάγουν, είχαν οδηγήσει την κοινή γνώμη και τους 

                                                           
115  S. Akhavi ,Religion and Politics in Contemporary Iran( New York : Olbany 1980) 
116  Azadech Kian. Thiebaut «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» Κριτική Μάρτιος 2006, σελ 83 
117  J.Esposito,The Islamic threat: Myth or Reality?, (New York Oxford University Press, ,1999), σελ 118-119 
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δυτικούς ηγέτες στην ταύτιση του σιισμού με τη βία και τον αυτοκαταστροφικό 

φανατισμό. Στον αντίποδα ο σουνισμός και οι διάφορες εκδοχές του στις οποίες 

περιλαμβάνεται και ο ουαχαμπισμός, εκλαμβάνονταν ως μετριοπαθείς και απολιτικές. 

Κατώ από αυτή την οπτική, οι ΗΠΑ είχαν επιλέξει μια πολιτική αποκλεισμού 

έναντι του Ιράν. Η εμφανής αμερικανική εχθρότητα έναντι του ιρανικού καθεστώτος 

δεν εξηγείται μόνο από τις φανταστικές ή πραγματικές απειλές που μπορεί να 

συνιστά, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή των συμμάχων τους στην 

περιοχή, αλλά ακόμα και από την περιφερειακή πολιτική της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

η οποία συνδεόταν με την παροχή υποστήριξής σε τρομοκρατικές ομάδες και 

οργανώσεις.  

Ουσιαστικά όμως, οι ρίζες της εχθρότητας αυτής βρίσκονται κυρίως στην 

ταπείνωση την οποία υπέστησαν από το ισλαμικό καθεστώς, που ειδικά την περίοδο 

εκείνη χαρακτηριζόταν από έντονο αντι- αμερικανισμό, το Νοέμβριο του 1979 όταν η 

πρεσβεία της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου, καταλήφθηκε από νεαρούς 

ριζοσπάστες ισλαμιστές στην Τεχεράνη. Η πρώτη φοιτητική κατοχή της πρεσβείας 

έγινε αμέσως μετά την επιστροφή του Χομεϊνί στις 14 Φεβρουαρίου του 1979, αλλά 

ο Χομεϊνί καθώς και ο πρωθυπουργός του Ιράν Μπαζαργκάν κινήθηκαν αμέσως ώστε 

να εκδιώξουν τους καταληψίες. Η απόφαση των ΗΠΑ για την υποδοχή, οκτώ μήνες 

όμως αργότερα, του  έκπτωτου Σάχη της Περσίας στη Νέα Υόρκη για ιατρική 

περίθαλψη, προκάλεσε την επικριτική αντίδραση του Χομεϊνί και άλλαξε καθολικά την 

κατάσταση.   

Η ιρανική κυβέρνηση κάτω από τις διαμορφούμενες συνθήκες επέλεξε έναν 

τελείος διαφορετικό τρόπο αντίδρασης. Συγκεκριμένα μετά την αρχική απελευθέρωση 

των γυναικών και μαύρων πεζοναυτών, οι εναπομείναντες πενήντα δύο αμερικανοί 

διπλωμάτες κρατήθηκαν όμηροι από τους φοιτητές της «Γραμμής του Ιμάμη» και 

κρατήθηκαν επί 444 ημέρες118. Η ομηρία του 1979 έλαβε αμέσως την έγκριση του 

Αγιοτολάχ Χομεϊνί, ο οποίος δήλωσε ότι  οι φοιτητές κατέλαβαν «το κέντρο 

κατασκοπείας και συνωμοσίας» των ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως 

«Μεγάλο Σατανά». 

 

                                                           
118 Μ.Μαμτάνι «Ο Καλός, ο Κακός Μουσουλμάνος» (Αθήνα: Μελάνι 2006), σελ224 
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Αυτή η υπόθεση είχε τις εξής βασικές συνέπειες:  

 α. Καταρχήν σημάδεψε βαθιά την αμερικανική προεδρική προεκλογική 

εκστρατεία, συμβάλλοντας στην εκλογή του ρεμπουπλικανού υποψηφίου Ρέιγκαν 

που υποσχόταν τη χρήση βίας κατά των «βαρβάρων τρομοκρατών» (προβολή και 

χρήση δύναμης), ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος Κάρτερ ήταν υπέρ των 

διαπραγματεύσεων (αξιοποίηση ισχύος).  

 β. Στο εσωτερικό του Ιράν η ομηρία συνέβαλε στην περιθωριοποίηση 

των φιλελεύθερων, μη κληρικών μουσουλμάνων και στην ενίσχυση της εξουσίας του 

κλήρου. Αναπόφευκτα, η υπόθεση των ομήρων, σε συνδυασμό με την πολιτική 

εξαγωγής της επανάστασης, οδήγησε σε απομόνωση του Ιράν στη διεθνή σκακιέρα.  

Στην Ιρανική επανάσταση αποδίδεται η αφορμή για μια νέα πολιτική εξέλιξη στο 

παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε την εμφάνιση ενός ισλαμικού καθεστώτος που 

ήταν όχι μόνο ισλαμικό και αντικομουνιστικό, αλλά την ίδια στιγμή ακραία εθνικιστικό 

και αποφασισμένο να δράσει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επίδραση, και 

κυρίως αυτή των ΗΠΑ. 

Το γεγονός αυτό ώθησε τις ΗΠΑ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 

εξεύρεση άλλων συμμάχων ή φίλων στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, μη θρησκευτικά 

αλλά και ιδιαίτερα βίαια καθεστώτα, εχθρικά διακείμενα προς το Ιράν, όπως αυτό του 

Σαντάμ Χουσεϊν στο γειτονικό Ιράκ, στρατολογήθικαν ως σύμμαχοι των Αμερικανών. 

Κατά την διάρκεια, λοιπόν, της δεύτερης κατάληψης της πρεσβείας των ΗΠΑ στο 

Ιράν, οι δυνάμεις του Σαντάμ Χουσεϊν εισέβαλαν, με τις ευλογίες των ΗΠΑ, στο 

νοτιοδυτικό Ιράν, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1980. Προκειμένου, λοιπόν, να 

αποδυναμώσουν το ισλαμικό καθεστώς, ΗΠΑ και Ευρώπη, υποστήριξαν, ξεχνώντας 

όμως τις δημοκρατικές αρχές τους, τον ιρακινό πρόεδρο στον πόλεμο κατά του Ιράν, 

ο οποίος ναι μεν ήταν δικτάτορας της χώρας του αλλά κοσμικός από την άλλη.  

Βέβαια πέραν τον διαφορών που υπήρχαν μεταξύ Ιράν – Ιράκ, υπήρχαν και 

συγκεκριμένα συνοριακά προβλήματα τα οποία, όταν ο Σάχης ήταν στο απόγειο της 

εξουσίας είχαν επιλυθεί υπέρ του Ιράν από το 1975. Η ιρανική επανάσταση, και η 

περίοδος που επακολούθησε, έδωσε στο Ιράκ την ευκαιρία που ζητούσε προκειμένου 

να αποκαταστήσει την ισορροπία. Επιπρόσθετα το χάσμα μεταξύ των δύο κρατών 

ενίσχυε και το πολύ σημαντικό ζήτημα της θρησκείας. Το νέο ιρανικό καθεστώς 
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απευθύνθηκε στους απανταχού μουσουλμάνους, ζητώντας τους να δώσουν στο 

Ισλάμ τη θέση που του αρμόζει στον κόσμο, κάτι που φαινόταν πως είχε ιδιαίτερη 

υποστήριξη από τη σιιτική πλειοψηφία του Ιράκ. Το ιρακινό καθεστώς αντιμετώπιζε 

έτσι μια διπλή πρόκληση, τόσο ως κοσμική εθνικιστική κυβέρνηση όσο και ως μια 

κυβέρνηση εξουσιαζόμενη από σουνίτες μουσουλμάνους.  

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της σύνθετης κατάστασης οδήγησε στην εισβολή 

του ιρακινού στρατου στο Ιράν το 1980. Μετά από δύο νίκες, όμως, δεν μπόρεσε να 

διατηρήσει υπό μόνιμη κατοχή κανένα κομμάτι της χώρας, δίνοντας έστι τη 

δυνατότητα στο Ιράν να περάσει στην αντεπίθεση και να εισβάλει με τη σειρά του στο 

Ιράκ. Ο πόλεμος δε δίχασε την ιρακινή κοινωνία, διότι οι σιίτες του Ιράκ παρέμειναν 

αδρανείς αλλά ως ένα βαθμό διχάστηκε ο αραβικός κόσμος.  

Η Συρία υποστήριζε το Ιράν, εξαιτίας της διαφωνίας της με το Ιράκ, αλλά οι 

περισσότερες από τις υπόλοιπες αραβικές χώρες προσέφεραν οικονομική ή 

στρατιωτική αρωγή στο Ιράκ, αφού μια ιρανική νίκη θα διατάρασσε το πολιτικό 

σύστημα στον Κόλπο και ενδεχομένως να επηρέαζε και την κοινωνική ευταξία σε 

χώρες όπου το σιιτικό αίσθημα ήταν ισχυρό. Μια συμφωνία κατάπαυσης, οκτώ 

χρόνια αργότερα, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ οδήγησε στον τερματισμό 

των συγκρούσεων.  

Η αποτίμηση έδειξε ότι καμία πλευρά δεν κέρδισε εδάφη, ενώ και οι δύο πλευρές 

ζημιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Όμως από μια διαφορετική σκόπευση και οι δύο 

πλευρές είχαν καταφέρει να περισώσουν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό:  πρώτον η ιρανική 

επανάσταση δεν επεκτάθηκε σε άλλο κράτους του Κόλπου και δεύτερον κανένα 

καθεστώς δεν κατέρρευσε υπό την πίεση του πολέμου.  

Το εμφάνιση του πολιτικού Ισλάμ ως αποτέλεσμα της Ιρανικής επανάστασης, 

καθώς και η δράση του στο πλαίσιο της επανάστασης, αποτέλεσε μια διδακτική 

εμπειρία για τους Αμερικάνους, άσκησε παγκόσμια επιρροή αλλά και προσδιόρισε 

τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στο Αφγανιστάν.  

Η Αμερική έως τότε, χρησιμοποιούσε έναν απλοϊκό τρόπο ανάλυσης του 

κόσμου και του Διεθνούς συστήματος: από τη μία υπήρχε η ΕΣΣΔ και ο αγωνιστικός 

εθνικισμός στον Τρίτο Κόσμο, τον οποίο οι ΗΠΑ ανέκαθεν θεωρούσαν ως «πιόνι» 

των σοβιετικών και στον αντίποδα υπήρχε το πολιτικό ισλάμ, το οποίο οι ΗΠΑ το 
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αντιλαμβάνονταν ως έναν ανεπαρκή σύμμαχο στον αγώνα εναντίον της Σοβιετικής 

Ένωσης. Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι ΗΠΑ υποστήριξαν ενεργά οργανώσεις οι 

οποίες εναντιωνόταν στα καθεστώτα στην Ινδονησία, στο Πακιστάν και στην Αίγυπτο. 

Παράλληλα, η προσδοκία ότι το πολιτικό Ισλάμ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

τοπικό «μαξιλάρι» που θα απορροφούσε τους κραδασμούς του θρησκευτικού 

εθνικισμού, έτυχε ευρείας αποδοχής από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην ευρύτερη 

περιοχή, από το Ισραήλ μέχρι και τα πιο συντηρητικά αραβικά καθεστώτα.  

Επιπρόσθετα όμως, η ιρανική επανάσταση έφερε στην επιφάνεια τα δύο 

αντίθετα όψεις του πολιτικού ισλάμ, μια επαναστατική και μία ελιτιστική. Η 

επαναστατική πλευρά αντιλαμβανόταν την οργάνωση των ισλαμικών κοινωνικών 

κινημάτων και τη μαζική συμμετοχή ως βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου ισλαμικού κράτους. Αντίθετα, η ελιτιστική πλευρά δεν αντιμετώπιζε 

θετικά τη μαζική συμμετοχή, και κατά την δική της εκτίμηση, ένα ισλαμικό κράτος 

έπρεπε να περιορίζει τη μαζική συμμετοχή και όχι να την υποστηρίζει. Όψεις που 

όμως μπορούν να εντοπισθούν σε όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από τις όποιες 

θρησκείες. 

 Ο Σιισμός και η κυριαρχία του στο Ιράν, σίγουρα αποτελούν βασική αίτια για 

την επιτυχία της ισλαμικής επανάστασης, σε αντίθεση µε άλλες μουσουλμανικές 

χώρες όπου ο Σουνισµός είναι η κρατούσα ισλαμική σέκτα και όπου συνυπάρχουν ο 

κοσμικός και ο θεοκρατικός νόμος, σε διάφορες παραλλαγές και µε διαφορετική 

βαρύτητα σε κάθε χώρα - Ιορδανία και Σαουδική Αραβία αντίστοιχα. 

Η δράση των ΗΠΑ στηρίχθηκε σε αυτή τη ανάλυση, σύμφωνα με την οποία το 

επαναστατικό Ισλάμ ταυτίστηκε με το Ιράν και το σιιτικό στοιχείο, ενώ το ελιτιστικό 

πρόσωπο του Ισλάμ συνδέθηκε με το σουνιτικά και ταυτόχρονα φιλοαμερικανικά 

καθεστώτα, όπως εκείνα της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Μια ανάλυση η 

οποία υποστηρίχθηκε μέχρι και την εκλογή του Ομπάμα. 
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4.2 Το σύγχρονο Ιράν 

 

Ως σύγχρονο Ιράν αναφερόμαστε στην κρατική οντότητα που δημιουργήθηκε 

μετά την περίοδο που ακολούθησε την Επανάσταση της 11ης Φεβρουαρίου 1979 και 

την εγκαθίδρυση μιας διακυβέρνησης µε τη μορφή ενός θεοκρατικού ισλαμικού 

κράτους, βασισμένο στον ισλαμικό νόμο της Σαρίας119.  

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ιδρύθικε από τον Ayatollah Ruhollah Khomeini 

όταν επέστρεψε από την εξορία, ο οποίος και ορίστηκε ως ανώτατος θρησκευτικός 

και πολιτικός του ηγέτης, καθώς και ισόβιος αρχηγός της επανάστασης120.  Το ιρανικό 

θεοκρατικό καθεστώς αξιοποίησε τις προ υπάρχουσες αλλά και τις υφιστάμενες 

κρατικές δομές για την περαιτέρω προώθηση της φονταµενταλιστικής ισλαμικής του 

ατζέντας. Παράλληλα χρησιμοποίησε μεθόδους μαζικής κινητοποίησης της 

κοινωνίας, µέσω μοντέρνων οργανωσιακών, επικοινωνιακών και προπαγανδιστικών 

τεχνικών και τακτικών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οι κομματικοί 

σχηματισμοί121.  

Επίσης, το καθεστώς δηλώνει την προσαρμογή του στη σύγχρονη εποχή,  παρά 

τη φονταµενταλιστική διάσταση που πρεσβεύει µε την επίκλησή του στο «επί γης 

βασίλειο του Θεού», με τη διατήρηση θεσμών όπως είναι το Κοινοβούλιο (Majles 

Shoraye)122 και η Προεδρία, θεσμοί  οι οποίοι όμως δεν σχετίζονται με την ισλαμική 

παράδοση. 

Το Ιράν σε μια συνεχή προσπάθεια για την συνύπαρξη των δύο πηγών 

κυριαρχίας, Λαού και Θεού, έχει ως απόρροια του συντάγματος χαρακτηρίσει ως 

θεμελιώδη αρχή από την οποία απορρέει η κρατική κυριαρχία τη βούληση των 

ανθρώπων, των πιστών (ανδρών), ενώ παράλληλα έχει προσδώσει θεϊκή 

νομιμοποίηση του Ανώτατου Ισλαμικού Δικαστηρίου του..123   

                                                           
119 Baylis, J. & Smith, S. (ed.) (2005). The globalization of world politics: an introduction to international relations, 
(New York: Oxford University Press),σελ. 565 
120 http://www.bbc.com/news/world-middle-east 
121 J.Fox,Religion as an Overlooked Element of International Relations, (In International Studies Review, 2001). 
3:3, σελ.. 56-57. 
122  http://www.ipu.org/parline-e/reports 
123  S.N.Eisenstadt, The Reconstruction of Religious Arenas in the Framework of ‘Multiple Modernities,( In 
Millenium, 20002),σελ. 602-603 
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Μέσα από την διαδικασία ενός λαϊκού δημοψηφίσματος το 1979, εγκρίθηκε το 

Σύνταγμα της χώρας ενώ ο Πρόεδρος, του οποίου οι εξουσίες διευρύνθηκαν µε 

τροποποίηση του συντάγματος δέκα χρόνια αργότερα, λίγο μετά το θάνατο του 

Khomeini, εκλέγεται απευθείας από το λαό για τετραετή θητεία.  Η ιδιαιτερότητα αυτής 

της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται από το γεγονός ότι, ενώ αναγνωρίζεται η ύπαρξη 

των τριών εξουσιών (εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής), δεν υφίσταται 

κοινοβουλευτικό σύστημα µε την κλασσική έννοια της δραστηριοποίησης κομματικών 

σχηματισμών και ύπαρξης εκλογικών διαδικασιών, στο πλαίσιο που ορίζουν τα 

δυτικά δημοκρατικά πρότυπα.  

Το κύριο ζητούμενο για τις εκάστοτε πολιτικές δυνάμεις, είναι ο βαθμός που η 

θρησκεία, ως πίστη και τρόπος ζωής, προσανατολίζει και υποστηρίζει την τάση προς 

τον εκσυγχρονισμό ή την παράδοση στο κράτος και την κοινωνία.  

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (σώμα αποτελούμενο από κληρικούς) 

επιλέγει τον Ανώτατο Ηγέτη, η θητεία του οποίου είναι ισόβια. Διορίζει τον επικεφαλής 

του δικαστικού σώματος, στρατιωτικούς ηγέτες, τον επικεφαλής του ραδιοφώνου και 

της τηλεόρασης και τους μουεζίνηδες στην προσευχή της Παρασκευής, επίσημής 

ημέρας αργίας για τους µμουσουλμάνους. Επικυρώνει την εκλογή του προέδρου της 

χώρας και επιλέγει τα έξι από τα δώδεκα µέλη του Συμβουλίου των Φρουρών της 

Επανάστασης. Σημειώνεται ότι το εν λόγο συμβούλιο είναι ένα πανίσχυρό όργανο 

που αποφαίνεται για τη νομοθεσία και που μπορεί να ασκήσει βέτο σε επίδοξους 

υποψηφίους στις διάφορες εκλογικές διαδικασίες124. 

Η σχεδόν απόλυτη ταύτιση-πίστη της πλειοψηφίας του λαού, στις επιταγές και 

το δογματισμό που πρεσβεύει ο Σιισµός, ήταν ο βασικός παράγοντας πάνω στον 

οποίον θεμελιώθηκε και εγκαθιδρύθηκε  το σύγχρονο θεοκρατικό πολιτικό συστήματα 

το 1979 από τον Ayatollah Khomeini, ο οποίος έγινε αποδεκτός ως ένας ανώτατος 

καθοδηγητής, µε απόλυτες εξουσίες επί όλων των πνευματικών και πολιτικών 

ζητημάτων.  

Ο Ayatollah Khomeini αποκαλούσε τη βασισμένη στον ισλαμικό νόμο 

κυβέρνηση που εγκατέστησε στο Ιράν ως «[Α]ντιπρόσωπο του Αλή», αναφερόμενος 

στον  Ιµάµη Ali, γαμπρό του Μωάµεθ, πολιτικό και θρησκευτικό ηγέτη του 7ου µ.Χ. 

                                                           
124  http://www.bbc.com/news/world-middle-east 
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αιώνα στο Αραβικό Χαλιφάτο. Όπως άλλωστε και οι απόγονοί του, θεωρήθηκαν ως 

οι µόνοι νόμιμοι ηγέτες του Ισλάμµ, καθώς παρουσιάζονταν ως οι γνήσιοι απόγονοι 

του προφήτη και συνεχιστές του θεόπνευστού του έργου.  

 

4.3 Το Ιράν στον 21ο αιώνα 

 

Εκμεταλλευόμενη την παρουσία της αλαουϊτικής και της σιιτικής κοινότητα, η 

ιρανική επιρροή έχει αποκτήσει γερά θεμέλια στην Συρία και τον Λίβανο, ήδη από τη 

δεκαετία του 1970 και ιδιαίτερα από την δεκαετία του 1980 και πέρα125. Η επιρροή 

αυτή υπερβαίνει την επιρροή κάθε άλλου κράτους σε αυτήν την περιοχή, ιδιαίτερα 

μάλιστα αν ληφθεί υπόψη η στενή σχέση με το ελεγχόμενο από τους σιίτες Ιράκ. 

Η επιρροή αυτή δεν αποδίδεται μόνο στο κοινό σιιτικό δόγμα, αφού στηρίζεται 

σε ένα πυκνό πλέγμα ιδεολογικών, οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων. Οι 

σχέσεις αυτές είναι σημαντικές για προσπάθεια ανάδειξης και διατήρησης της 

κεντρικής, ηγετικής θέσης του Ιράν στην περιοχή. Η συμμαχία της Τεχεράνης με το 

καθεστώς του Ασσαντ στη Συρία και την Χεζμπολλάχ στον Λίβανο, της προσφέρει 

έναν στρατηγικό άξονα που ξεκινά από την Μεσοποταμία και φτάνει στις ακτές του 

Μεσογείου. Η διατήρηση αυτού του άξονα αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας 

για το Ιράν, ενώ η κατά καιρούς επιρροή και ενίσχυση των σιιτικών κοινοτήτων των 

κρατών του Περσικού Κόλπου είναι δεδομένη λειτουργώντας παράλληλα ως μοχλός 

πίεσης για άλλα ζητήματα.  

Δύο είναι οι βασικές παράμετροι που διαμορφώνουν τη σημερινή θέση του Ιράν. 

Αναμφίβολα η μία είναι η άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλλει η Δύση ως 

απόρροια της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η δεύτερη είναι η 

έκβαση της περιφερειακής σύγκρουσης στην οποία έχει εξελιχθεί ο εμφύλιος πόλεμος  

στη Συρία. Η εκτίμηση για τα αποτελέσματα – οφέλη που θα προκύψουν από την 

άρση των κυρώσεων για το Ιράν, είναι ότι δεν θα γίνουν άμεσα αντιληπτά αλλά θα 

χρειαστεί αρκετός χρόνος προκειμένου να αποδώσουν καρπούς.  

                                                           
125 Σ.Ρούσσος, Centre for Mediterranean, Middle East & Islamic Studies www.cemmis.edu.gr 
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Σήμερα το Ιράν διεκδικεί το ρόλο ενός νέου κέντρου επενδυτικού ενδιαφέροντος 

καθώς προσφέρεται για επενδύσεις όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και της 

βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών και της εξόρυξης μεταλλευμάτων και 

παρουσιάζεται ως μία σχετικά ανεκμετάλλευτη περιοχή. Μια χώρα με πολύ μεγάλο 

και γοργά αυξανόμενο, νέο σε ηλικία πληθυσμό αποτελεί από μόνη της δελεαστική 

αγορά, ενώ ο συνδυασμός ύπαρξης πρώτων υλών, πολυπληθούς και φτηνής 

εργατικής δύναμης, σχετικά υψηλής εξειδίκευσης του προσωπικού και πολιτικής 

σταθερότητας συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον.  

Στο πλαίσιο αυτό η οικονομία του Ιράν είναι αναγκασμένη να αλλάξει, να γίνει 

μια ανοικτή οικονομία στοχεύοντας στην προσέλκυση επενδύσεων και να 

προσαρμοστεί περισσότερο σε κανόνες της παγκόσμιας αγοράς, μειώνοντας τον 

κρατικό παρεμβατισμό και έλεγχο. Όπως σε κάθε αλλαγή, τέτοιας κλιμακας, έτσι και 

στην περίπτωση του Ιράν, είναι βέβαιο ότι θα προκληθούν μεσοπρόθεσμα κοινωνικές 

και πολιτικές ανακατατάξεις στην χώρα.  

Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να μειωθεί ο έως σήμερα ρόλος των Φρουρών 

της Επανάστασης και μέρους του ιερατείου που ελέγχουν μεγάλους τομείς της 

οικονομίας είτε αποσπώντας τους μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της 

χώρας είτε μετατρέποντας κάποιους από αυτούς σε νέα επιχειρηματική ελίτ (κάτι που 

συμβαίνει σε κάποιο βαθμό και σήμερα). Η παγκοσμιοποίηση και η ένταξη στο 

σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα, επιβάλει συγκεκριμένες δομές, η αποδοχή και 

δημιουργία των οποίων δεν εξαρτάται ιδιαίτερα από παράγοντες όπως η θρησκεία 

αλλά από αναγκαίους συμβιβασμούς, για την επίτευξη και διασφάλιση των 

συμφερόντων. 

Επίσης η ολική ή έστω και μερική ενσωμάτωση του Ιράν στο παγκόσμιο 

σύστημα και αντίστοιχα της οικονομίας του στην παγκόσμια αγορά, είναι βέβαιο ότι 

θα πλήξει το παραδοσιακό εμπόριο των παζαριών και τα κοινωνικά δίκτυα. Συνεπώς 

οι τρείς από τους πυλώνες του Ιρανικού πολιτικού και κοινωνικού status quo 

(Φρουροί, ιερατείο, παζάρι) θα δεχθούν σημαντικές πιέσεις για αλλαγές. Ως φυσικό 

επακόλουθο των αλλαγών και των πιέσεων, θα επηρεαστεί και ο ρόλος της θρησκείας 

στην πολιτική και την κοινωνία, χωρίς να όμως να είναι βέβαιο αν θα οδηγήσουν σε 

πιο συντηρητική ή  μια πιο φιλελεύθερη και εκκοσμικευμένη  διαδρομή.  
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Κατά τη μεταβατική περίοδο από μια απομονωμένη και αποκομμένη οικονομία 

στην ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία, το Ιράν επιβάλλεται  να διαφυλάξει το 

βασικό στρατηγικό του στήριγμα, δηλαδή τον άξονα με το καθεστώς του Άσαντ και 

την Χεζμπολλάχ στο Λίβανο. Στο πλαίσιο αυτό και για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας και όλων των συμφερόντων των δρώντων στη περιοχή, γίνεται 

κατανοητή και αποδεκτή από τη Δύση η ανάγκη της έστω μεταβατικής συμμετοχής 

του Άσαντ στην εξουσία προκειμένου να αντιμετωπισθεί με επιτυχία  το ISIS και να 

αποφευχθεί μια κατάσταση όπως στην Λιβύη μετά την πτώση του Καντάφι, στην 

μετα-ασαντική Συρία.  

Η εγγύησης στη διατήρηση του στρατηγικού άξονα, θα διευκόλυνε το Ιράν για 

έναν συμβιβασμό αναφορικά με το μοίρασμα της εξουσίας στη Συρία. Επιπρόοσθετα, 

αυτή η κατανόηση θα διευκόλυνε μια συνεννόηση του Ιράν με τις ΗΠΑ και τους 

συμμάχους τους. Σε μια τέτοια κατάσταση το ουσιαστικό πρόβλημα μεταφέρεται στις 

ΗΠΑ και στην πολιτική τους στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν τον 

τρόπο να διατηρήσουν τις ισορροπίες μεταξύ τριών κρατών τα οποία είναι 

«ορκισμένοι εχθροί». Ισραήλ και η εγγύηση ασφαλείας του, καθώς και Σαουδική 

Αραβία και έλεγχος των ενεργειακών πόρων  από την Αραβική Χερσόνησο και τον 

Περσικό Κόλπο. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να λύσουν και όχι να κόψουν αυτόν τον γόρδιο 

δεσμό.  

Από την άλλη πλευρά δημιουργείται ένα άλλο τρίγωνο το οποίο θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ. Ρωσία, Τουρκία Ιράν και οι μεταξύ τους σχέσεις. Η 

επανένταξη του Ιράν στην παγκόσμια οικονομία θα το καταστήσει πιθανό σημαντικό 

ανταγωνιστή της Ρωσίας – μιας χώρας η οικονομία της οποίας κυριολεκτικά βασίζεται 

στους ενεργειακούς της πόρους - στον τομέα της ενέργειας ενώ θα ενισχύσει τις 

σχέσεις με την Τουρκία η οποία αποτελεί την προσφορότερη οδό διέλευσης του 

ιρανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη την 

ύπαρξη μεγάλης κουρδικής μειονότητα η οποία στοχεύει, με την υποστήριξη των 

ΗΠΑ, στη δημιουργία αυτόνομου κουρδικού κράτους, η όποια εξέλιξη του κουρδικού 

ζητήματος αποτελεί σημείο σύγκλισης συμφερόντων μεταξύ Τουρκίας και Ιράν.  

Έχουν περάσει σχεδόν σαράντα χρόνια η ισλαμική επανάσταση άλλαζε άρδην 

τις πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες, δημιουργούσε νέα κινήματα στην Μέση 

Ανατολή και έθετε για πρώτη φορά με τόσο εμφατικό και νικηφόρο τρόπο το πολιτικό 
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Ισλάμ στο κέντρο της παγκόσμιας συζήτησης επηρεάζοντας βαθιά πολλές κοινωνίες 

και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η επανένταξη του Ιράν στην παγκόσμια 

οικονομία αποτελεί πιο αθόρυβα και βέβαια πιο ειρηνικά μια κίνηση ανάλογης 

σημασίας. Η πιθανή ένταξη του Ιράν ως κράτος και ως κοινωνία όχι μόνο στην 

παγκόσμια οικονομία αλλά και στο παγκόσμιο σύστημα να είναι το μεγάλο στοίχημα 

του πολιτικού Ισλάμ για τον 21ο αιώνα όχι μόνο για το Ιράν αλλά για όλο τον κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 

 «Οι κοινωνίες που έχουν αποκρυσταλλώσει μια καθιερωμένη στρατηγική νοοτροπία 

και μπορούν να την αναπαράγουν ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

προσδίδοντας νέες έννοιες, νέα μέσα και νέες μορφές, αποκτούν την ικανότητα να 

ρίχνουν το βάρος τους και στις διεθνείς παραμέτρους ισχύος.»126 

 

5.1 Το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

 

Η ιστορία του αμερικανικού πολιτικού συστήματος έχει την αφετηρία της στο 

1774 και στην επανάσταση των αποικιοκρατούμενων πληθυσμών εναντίον της 

αγγλικής και γαλλικής κυριαρχίας. Οι ΗΠΑ αποτελούν ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα δημιουργίας, οικοδόμησης και ανάπτυξης ενός έθνους, που γεννήθηκε 

από ανθρώπους οι οποίοι δεν συνδέονταν από μια κοινή φυλετική καταγωγή, από 

μια θρησκεία ή και μια κουλτούρα ή ένα ενιαίο πολιτισμό. Αποτελείται από μια 

πανσπερμία εθνοτήτων και αντιλήψεων ζωής, θρησκειών και πολιτισμικών 

προσανατολισμών, τους οποίους ένωνε η πρόκληση της κατάκτησης της νέας γης 

και της οικοδόμησης ενός κοινού πεπρωμένου. Σε αντίθεση με τα Ευρωπαικά κράτη 

οι ΗΠΑ στηρίχθηκαν στην δημιουργία κοινά αποδεκτών συμβόλων (σύνταγμα, 

σημαία, ύμνος), ως σημεία αναφοράς και προσδιορισμού των πολιτών και του 

κράτους αντίστοιχα 

Η σημερινή μορφή των ΗΠΑ, ως ανεξάρτητο κράτος, πέρασε από διάφορα 

στάδια εξέλιξης, από την ημέρα της διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της, τον Ιούλιο του 

1776. Πριν την ανεξαρτησία τους από τους Βρετανούς, οι ΗΠΑ αποτελούνταν από 

μια ομάδα επαναστατών αποίκων, που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία τους από 

                                                           
126 Νταβούτογλου Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, 9η έκδοση, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2010 
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τη Βρετανική Αυτοκρατορία.  Η πτώση της Βρετανικής κυβέρνησης, μετα την ήττα στη 

μάχη του Γιόρκταουν127  ουσιαστικά οδήγησε στην ανεξαρτησία της Αμερικής.  

Στη συνέχεια κατά τον 19ο αιώνα οι ΗΠΑ εκτοπίζοντας τους Ιθαγενείς 

προσάρτιζαν εκτάσεις  (Λουϊζιάνα, Φλόριντα, Αλάσκα, Τέξας, Χαβάη) και μεγέθυναν 

το  νεοϊδρυθέν κράτος τους. Οι διαμάχες μεταξύ του αγροτικού νότου και του 

βιομηχανικού Βορρά, για τα δικαιώματα των πολιτειών αλλά και την επέκταση του 

θεσμού της δουλείας, οδήγησαν στον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο στη δεκαετία του 

1860. Η νίκη του Βορρά έναντι του Νότου οδήγησε στη κατάργηση της νόμιμης 

δουλείας αποτρέποντας παράλληλα την μόνιμη διαίρεση της χώρας. 

Κατά την δεκαετία του 1870 η οικονομία των ΗΠΑ ήταν η ισχυρότερη στον 

κόσμο. Η τεράστια έκταση της χώρας και οι πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές της 

Βόρειας Αμερικής, σε συνδυασμό με την βιομηχανοποίηση της παραγωγής, 

συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ. Η ευημερία των πολιτών της Αμερικής, προκάλεσε 

ένα μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης προς τις Η.Π.Α από όλες τις περιοχές του Πλανήτη. 

Μετά το τέλος του Α’ ΠΠ, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν σε μεγάλη στρατιωτική δύναμη. 

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, το οικονομικό κραχ του 1929 

σηματοδότησε την ανάγκη μεγάλων αλλαγών στην πολιτική της χώρας.. Μετά το 

τέλος του Β’ ΠΠ  αναδεικνύονται στην πρώτη πυρηνική δύναμη. Ο έντονος 

ανταγωνισμός, μετά το 1945,  σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς με την Ε.Σ.Σ.Δ, 

οριοθετεί την αρχή του λεγόμενου ψυχρού πολέμου, στη διάρκεια του οποίου, 

κυριάρχησε ένας αγώνας δρόμου για τις δύο Υπερδυνάμεις σε όλους τους πυλώνες 

που απαρτίζουν την ισχύ ενός κράτους. 

Το τέλος του ψυχρού πολέμου το 1989, σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας μόνο 

υπερδύναμης, των ΗΠΑ, στον πλανήτη. Η Αμερική χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 

εδραιώθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κυριαρχίας, με στόχο να διατηρηθεί στη 

θέση αυτή. Η πρωτοκαθεδρία που απέκτησε τόσο στην τεχνολογία όσο και στην 

εξασφάλιση των πρώτων υλών για ενέργεια, της εξασφάλισε την στρατιωτική 

υπεροχή η οποία σε συνδυασμό με την ασφάλεια που ανέκαθεν της πρόσφερε η 

                                                           
127 M.L.Lanning, Οι 100 μεγαλύτερες μάχες όλων των εποχών, (Αθήνα: Ενάλιος, 2004),σελ.17-21. 
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γεωγραφία αλλά και με το μέγεθος της οικονομίας της, δύσκολα θα την ανατρέψουν 

από τη θέση της. 

 

5.2 Ιδεολογικά ρεύματα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική 

 

Η κατανόηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν είναι καθόλου εύκολη 

υπόθεση. Αυτό συμβαίνει διότι παρά την την επιδίωξη των αμερικανών ηγετών για 

την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, όπως εξάλλου πράττουν και οι ηγέτες 

των άλλων κρατών, τα κίνητρα τους όπως επισημαίνει ο Howard Joneς, αποτελούν 

ένα μίγμα ιδεαλισμού και ρεαλισμού, χωρίς να είναι σίγουρο ποιο στοιχείο θα 

επικρατήσει.128 

 

Ο Kissinger επισημαίνει ότι στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής 

συνυπάρχουν δύο αντίθετες αντιφατικές σχολές σκέψης: 

 α. η σχολή του απομονωτισμού, η οποία υποστηρίζει ότι η Αμερική 

προωθεί κα υπερασπίζεται καλύτερα τις αξίες της μακριά από το διεφθαρμένο διεθνές 

σύστημα, λειτουργώντας ως φάρος της δημοκρατίας και 

 β. η σχολή του παρεμβατισμού που προωθεί τις αμερικανικές αξίες και 

σταυροφορεί για την διάδοση τους.  

Και οι δύο σχολές βασίζονται στο ίδιο σύστημα αξιών, δηλαδή στο ότι οι ΗΠΑ 

διαθέτουν το καλύτερο πολιτικό σύστημα και τα υπόλοιπα κράτη θα πρέπει να 

υιοθετήσουν τις αμερικανικές αξίες για να έρθει η ειρήνη και η ευημερία. Κοινό 

χαρακτηριστικό επίσης των δύο σχολών σκέψης είναι η ύπαρξη μιας διεθνούς τάξης 

που θα βασίζεται στη δημοκρατία, στην οικονομία της αγοράς και στο διεθνές 

δίκαιο129. 

 

                                                           
128 Π.Ηφαιστος, Αμερικανική εξωτερική πολιτική από την ιδεαλιστική αθωότητα στο πεπρωμένο του έθνους, 
(Αθήνα,:Οδυσσέας, 1995),σελ.102. 
129 Κ.Αρβανιτόπουλος, Το Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο ιδεολογικά ρεύματα,(Αθήνα,  
Ποιότητα, 2003) σελ.,13-14 
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Διεθνής παρεμβατισμός vs απομονωτισμός 

Ο απομονωτισμός, υπήρξε πάντοτε μία από τις επικρατούσες τάσεις στη 

χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η τάση αυτή οφείλεται σε δύο λόγους: 

έναν πολιτιστικό και έναν γεωπολιτικό. 

Ο πρώτος είναι η βαθιά πεποίθηση που έχει εδραιωθεί στο υποσυνείδητο των 

Αμερικάνων η οποία σχετίζεται με την πίστη για την αμερικανική «μοναδικότητα». Η 

απομόνωση των ΗΠΑ κατά το 19ο αιώνα από τις πιέσεις της διεθνούς πολιτικής 

ενίσχυσε αυτή την αντίληψη. Η ερμηνεία αυτής της έννοιας αφορά στο μοντέλο 

κράτους, που θέλουν να διαδώσουν οι ΗΠΑ, οι οποίες βασίζουν τη λειτουργία τους 

σε δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες. Στο πλαίσιο αυτής της ερμηνείας-

αντίληψης, οι ΗΠΑ έχουν ως σκοπό να γνωστοποιήσουν και να οδηγήσουν την 

ανθρωπότητα σύμφωνα με τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας 

απορρίπτοντας οπουδήποτε διαφορετικό μοντέλο και ιδιαίτερα των κρατών της 

Ευρώπης. 

 «Η  έννοια  της  «αμερικανικής  μοναδικότητας»  εμπεριέχει  και  θεοκρατικά 

στοιχεία που ανάγονται στις επιρροές του πρώιμου αμερικανικού προτεσταντικού 

«φονταμενταλισμού» (17ος-18ος  αιώνας με σημαντικότερο κέντρο τη πουριτανική 

αποικία  Μασαχουσέτη),  σύμφωνα  με  τα  οποία  οι  ΗΠΑ  αποτελούν  το  νέο 

«περιούσιο λαό» και τη νέα «φωτεινή πόλη επάνω στο λόφο» (δηλαδή τη νέα 

Ιερουσαλήμ), έκφραση που χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν.» 130 

Επιπρόσθετα οι ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί από την ιδεολογική κυριαρχία του 

φιλελευθερισμού του John Locke, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές παραδόσεις 

που βασιζόταν σε συστήματα ισορροπίας δυνάμεων. Ως αποτέλεσμα, η αντίληψη της 

«αμερικανική μοναδικότητας» συνδυαζόμενη με την ιδεολογία του φιλελευθερισμού 

στις αρχές του 20ου αιώνα οδήγησαν από τον πλήρη απομονωτισμό στον ακραίο 

παρεμβατισμό. 

Ο δεύτερος λόγος είναι η γεωγραφική θέση της Αμερικής η οποία της προσφέρει  

το πλεονέκτημα της ασφάλεια από τις εξωγενείς απειλές. Σύμφωνα με αυτή την 

                                                           

130 Χ.Παπασωτηρίου, Αμερικανικό  πολιτικό  σύστημα  και εξωτερική πολιτική:1945-2002, 

(Αθήνα: Ποιότητα, 2009), σελ. 35 
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αντίληψη οι ωκεανοί που την περιβάλλουν δημιουργούν πρόβλημα στην ανάπτυξη 

αντίπαλων χερσαίων δυνάμεων, ειδικά όταν το έδαφος που δέχεται την επίθεση είναι 

πολύ καλά προστατευμένο και δίνει τη δυνατότητα στους αμυνόμενους να 

αναχαιτήσουν και τελικά να οδηγήσουν τους αντιπάλους τελικά πίσω στη θάλασσα. 

Βέβαια, -παρότι ξεπερασμένη πλέον αυτή η αντίληψη- κάθε μεγάλη δύναμη, 

θεωρητικά, στοχεύσει να εξουσιάσει, χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο σε αυτήν την 

ενέργεια. Στην πράξη, εντούτοις, κανένα κράτος δεν μπορεί να ελπίσει στην παγκόσμια 

κυριαρχία, επειδή οι ωκεανοί θέτουν ένα αξεπέραστο εμπόδιο στη ελευθερία κινήσεων 

ακόμη και των ισχυρότερων στρατών πέρα από τη γήινη επιφάνεια. Άρα η μόνη 

ηγεμονία που μπορεί να ελπίζει μία μεγάλη δύναμη είναι η περιφερειακή λόγω του ότι 

περιορίζεται από το φυσικό εμπόδιο του νερού131. 

Μετά τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και ειδικά κατά τη διάρκεια του του 

Ψυχρού πολέμου, αυτή η τάση και οι υποστηρικτές της περιθωριοποιήθηκαν. Η 

αμερικανική πολιτική ηγεσία αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα της προάσπισης των 

εθνικών της συμφερόντων και ακολουθώντας το μονοπάτι του διεθνή παρεμβατισμού 

συνδύασε στην εξωτερική πολιτική της με επιτυχία, το κρατικό συμφέρον με την 

προάσπιση της ηθικής και των αξιών στα μάτια των αμερικανών πολιτών. Με αυτή τη 

πολιτική κατάφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μία σειρά προέδρων, να 

εξασφαλίσει τη λαϊκή υποστήριξη, νομιμοποιώντας με αυτό τον τρόπο το διεθνιστικό 

παρεμβατισμό που τη διέκρινε132. 

«Αν οι ΗΠΑ επέστρεφαν στον απομονωτισμό, όλα τα κέντρα ισχύος του 

ανατολικού ημισφαιρίου θα περιέρχονταν υπό τον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης 

δημιουργώντας μία συγκέντρωση ισχύος ικανή να απειλήσει το δυτικό ημισφαίριο και 

τις ίδιες τις ΗΠΑ. Όταν η αδυσώπητη γεωπολιτική πραγματικότητα  απειλεί τα ζωτικά 

συμφέροντα ενός κράτος, τα οποία εσωτερικά ιδεολογικά κωλύματα παραμερίζονται 

χάριν της εθνικής επιβίωσης. Ωστόσο οι ιδεολογικές παραδόσεις των ΗΠΑ περί τα 

διεθνή σήμαιναν ότι η νομοτελειακή εμπλοκή των ΗΠΑ στο ανατολικό ημισφαίριο ως 

αντίβαρο της Σοβιετικής Ένωσης έλαβε χώρα υπό όρους ιδεολογικής 

σταυροφορίας.»133 

                                                           
131 Peter Gowan, « a calculus of power», 2002, New Left Review,  http://www.newleftreview.org/ 
132 Κ. Αρβανιτόπουλος – Π. Ηφαιστος, Ευρωατλαντικές Σχέσεις, (Αθήνα:  Ποιότητα, 2003), σ.152  
133Χ.Παπασωτηρίου, Αμερικανικό  πολιτικό σύστημα  και εξωτερική πολιτική:1945-2002, (Αθήνα: Ποιότητα, 2009), 
σελ. 37 
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Συμπερασματικά οι ΗΠΑ, ενώ διακηρύσσουν την προσήλωσή τους στις αρχές 

του πολιτικού ιδεαλισμού (ιεραποστολική διπλωματία), στην πράξη ακολουθούν την 

σχολή του πολιτικού ρεαλισμού δηλαδή υιοθετούν εξωτερική πολιτική βασισμένη στο 

συμφέρον και όχι στο συναίσθημα, την ιδεολογία ή κάποια αόριστα πανανθρώπινα 

ιδανικά. 

«Η  πολιτική  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  είναι  να  επιδιώκει  και  να υποστηρίζει 

την ανάπτυξη δημοκρατικών κινημάτων και θεσμών σε κάθε έθνος και πολιτισμό, με 

απώτερο στόχο να εξαλείψει την τυραννία απ' τον κόσμο.» George W.Bush134. 

Φιλελεύθερος Ιδεαλισμός vs πολιτικούς ρεαλισμός 

Ο έλεγχος της χάραξης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ αποτελέι πεδίο 

αντιμαχίας δύο ιδεολογίών : φιλελεύθερος ιδεαλισμός και πολιτικός ιδεαλισμός, 

θεωρίες που επινοήθηκαν σχεδόν έναν με δύο αιώνες πριν. 

Η Αμερικανική διπλωματία μπορεί με βεβαιότητα να ειπωθεί ότι έχει επηρεαστεί 

από δύο διαφορετικές θεωρίες στη διεθνή πολιτική: Το ρεαλισμό και τον ιδεαλισμό. 

Ο ιδεαλισμός, ο οποόιος εμφανίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα, λίγο μετά την 

Αμερικανική επανάσταση, απορρίπτει τη παραδοσιακή πολιτική που στοχεύει στη 

διεκδίκηση ισχύος, στην ισορροπία δυνάμεων και τη χρήση βίας. Αντίθετα προβάλει 

την ανάγκη σεβασμού του δικαίου με στόχο την επίτευξη της ειρήνης135. Παράλληλα, 

πέρα από την παραδοχή της ύπαρξης των κρατών ως παράγοντες του διεθνούς 

συστήματος, προσθέτει και τους διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικούς ή μη. 

Υποστηρίζεται η οικονομική και πολιτική συνεργασία, η οποία αυξάνει την 

αλληλεξάρτηση δημιουργώντας δίκτυα και κατά συνέπεια διασφαλίζει τη σταθερότητα. 

Σύμφωνα με το φιλελεύθερο ιδεαλισμό η επέκταση της δημοκρατίας και του 

καπιταλισμού θα ενισχύσει και θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στο διεθνές σύστημα136. 

Η οικονομική δύναμη είναι πια ο κινητήριος μοχλός των διεθνών σχέσεων που θα 

οδηγήσει στην κατοχύρωση της ειρήνης και της σταθερότητας. 

                                                           

 
134George W. Bush, Jr. 2nd inaugural address, 2005,: http://www.bartleby.com/124/pres67.html 
135 Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Αθηνα: Ποιότητα, 2005), σελ. 71 
136 Α.Πλατιάς, Το νέο διεθνές σύστημα. Ρεαλιστική προσέγγιση διεθνών σχέσεων, (Αθήνα: 
Παπαζήση, 1995) σελ 32 
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Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, οι ΗΠΑ υποστήριζαν την εξάπλωση της 

δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρηνικής επίλυσης 

διαφορών. Στα πλαίσια αυτής της θεώρησης δημιουργούνται οργανισμοί και 

οργανώσεις όπως: Η Κοινωνία των Εθνών, ο ΟΗΕ, ο Χάρτης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Προασπίζοντας την φιλελεύθερη αντίληψη οδηγήθηκαν και σε πολιτικές 

ενέργειες όπως: ο εκδημοκρατισμός της δυτικής Γερμανίας κατά τη μεταπολεμική 

αμερικανική κατοχή τους. 

Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου οι ιδεαλιστές επιχείρησαν να γενικεύσουν 

τα ανθρωπιστικά ιδανικά και τις ηθικές αρχές που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρεσβεύουν. 

Υποστήριξαν  και ανέδειξαν το ρόλο των διεθνών οργανισμών, του διεθνούς δίκαιου, 

τον έλεγχο των όπλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και κυρίως τη δημοκρατική 

κυβέρνηση. Οι ιδεαλιστές πίστεψαν στη δυνατότητα μια ασφαλέστερης, ακμάζουσας 

και δίκαιης παγκόσμιας τάξης, ένα συμβατό σύστημα με τις αμερικανικές αξίες. 

Μετά τη λήξη της μεταψυχροπολεμικής περιόδου, την πτώση της Σοβιετικής 

Ένωσης και de facto ανάδειξη των ΗΠΑ ως μοναδική υπερδύναμη στο διεθνές 

περιβάλλον, οι οπαδοί της φιλελεύθερης αντίληψης θεώρησαν ότι η χρονική συγκυρία 

αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την διάδοση, εξάπλωση και υιοθέτηση των 

αμερικανικών αξιών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ηγηθούν μιας 

παγκόσμιας πολιτικής μεταβολής, με βάση την ελεύθερη αγορά και την ανοιχτή 

οικονομία καθώς και την εξάπλωση της «δυτικής δημοκρατίας» που βασίζεται στην 

προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών. Βασικό χαρακτηριστικό της 

θεωρίας του ιδεαλισμού, σύμφωνα με την αμερικανική αντίληψη – ιδιαίτερα εμφανές 

σήμερα- είναι ότι εστιάζει δίνοντας έμφαση στις παγκόσμιες απειλές παρά στην εθνική 

ασφάλεια. 

Ο πολιτικός ρεαλισμός αντίθετα στηρίζεται στη παραδοχή της δεδομένης 

αναρχίας στο διεθνές σύστημα σε σύγκριση με την οργανωμένη τάξη που υπάρχει 

στην εσωτερική οργάνωση των κρατών. Στο «άναρχο» διεθνές περιβάλλον, φυσικό, 

λογικό και ρεαλιστικό  είναι, να  επικρατεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών σε 

πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.  

Ο ανταγωνισμός αυτός, με τη σειρά του επιβάλει την προσπάθεια κάθε κράτους 

για την μεγιστοποίηση της ασφάλειάς του σκοπεύοντας στην εξασφάλιση της 
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ανεξαρτησίας του. Το υπέρτατου εθνικό συμφέρον που δεν είναι άλλο από την 

επιβίωση του κράτους. Η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ισχυρής 

οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος. Σύμφωνα με το ρεαλισμό ο κύριος δρών στο 

διεθνές σύστημα είναι το κράτος, υποβαθμίζοντας το ρόλο των κυβερνητικών ή μη 

οργανισμών στο επίπεδο ή στο ρόλο του χρήσιμου εργαλείου των κρατών και ιδιαίτερα 

των ισχυρών. 

Η ρεαλιστική «ωμή» οπτική, ως μέθοδος ανάλυσης και χάραξης της εξωτερικής 

πολιτικής των ΗΠΑ, συνήθως παρουσιάζεται με πιο «ιδεολογικούς» όρους, πιθανόν 

για λόγους εσωτερικής νομιμοποίησης.  

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν σύγχρονο πολιτικό ηγέτη να ζητά 

ανοιχτά από το λαό να πολεμήσει και να πεθάνει προκειμένου να βελτιωθεί η ισορροπία 

ισχύος ... Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να θεωρούν τις διαμάχες μεταξύ του 

δικού τους κράτους και άλλων κρατών ως συγκρούσεις μεταξύ καλού και κακού, στις 

οποίες εκείνοι βρίσκονται στη μεριά των αγγέλων και οι αντίπαλοί τους συμμαχούν με 

τον διάβολο.» 137 

Η επιφανειακή αυτή παρουσίαση - αιτιολόγηση, δεν απέτρεπε τις εκάστοτε 

Αμερικανικές ηγεσίες, να βασίζουν τις πολιτικές επιλογές και δράσεις σε επίπεδο 

εσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής, στη ρεαλιστική ιδεολογία. Αντίθετα το μεγαλύτερο 

ποσοστό των επιλογών σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής βασιζόταν στη 

μεγιστοποίηση της επίτευξης των στόχων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, την 

προώθηση του καπιταλιστικού μοντέλου και κατ’επέκταση την αύξηση της 

αμερικανικής ισχύος.  

Ως σχετικό παράδειγμα θεωρείται η εισχώρηση των ΗΠΑ στο Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο με σκοπό να πολεμήσουν τον φασισμό που απειλούσε όλη την Ευρώπη, αλλά 

και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου εναντίον της απειλής του κομμουνισμού. 

Φαινομενικά τα κίνητρα έχουν μόνο ιδεολογικές βάσεις, όπως την προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για 

ρεαλιστικούς λόγους που οδήγησαν τις ΗΠΑ, στις συγκρούσεις αυτές. 

                                                           

137 J J. Mearsheimer, H τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, (Αθήνα: Ποιότητα , 2007), σελ. 65 
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Η αμερικανική εξωτερική πολιτική χρησιμοποιεί τα ιδεώδη της φιλελεύθερης 

ιδεολογίας – προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξάπλωση δημοκρατικών 

καθεστώτων (δυτικού τύπου), οργάνωση των κοινωνιών σε κράτη που βασίζεται στην 

ελευθερία και στην ισότητα όλων των πολιτών- ως εργαλείο για την επέκταση της 

επεμβατικής τους πολιτικής στοχεύοντας στην επίτευξη των επεκτατικών  -οικονομικών 

συμφερόντων τόσο σε κρατικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό ο πόλεμος ενάντια στη τρομοκρατία, οι ανθρωπιστικές 

επιχειρήσεις, η προσπάθεια εξάπλωσης της δημοκρατίας και η ενσωμάτωση των 

κρατών στα αμερικανικά πρότυπα, αποτελούν το εύπεπτο πρόσχημα, για την 

επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε διεθνή ζητήματα και στο εσωτερικό των 

κρατών προκειμένου να εξυπηρετήσουν  και να εφαρμόσουν την πραγματική 

παρεμβατική τους πολιτική για να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς και 

στόχους, που έχουν ήδη θέσει. 

Συμφέρον vs ηθική 

Αυτές οι δύο φαινομενικά ασυμβίβαστες αντιλήψεις, ο ιδεαλισμός και ο 

ρεαλισμός έχουν ασκήσει έντονη επίδραση στην χάραξη πολιτικής των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αμερικανικής ιστορίας η αμερικανική εξωτερική 

πολιτική κινήθηκε μεταξύ απομονωτικών τάσεων και μίας μεταφυσικής αποστολής των 

ΗΠΑ, να ηγηθούν του «ελεύθερου κόσμου». Ως αποτέλεσμα, οι επιλογές τους 

κινήθηκαν μεταξύ δύο ακραίων πόλων, του ιδεαλισμού και του ρεαλισμού με όρους 

πολιτικής. 

Οι φιλελεύθεροι βλέπουν το κράτος ως παράγοντα μεταρρύθμισης και 

επιζητούν να έχει ένα διευρυμένο ρόλο, υποστηρίζοντας και στρατιωτικές ακόμα 

επεμβάσεις υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται με σκοπό να υπηρετήσουν τα 

δημοκρατικά ιδανικά και να προωθήσουν τις αμερικανικές αξίες. Αντίθετα, οι 

συντηρητικότεροι ρεαλιστές είναι υπέρ του «λιγότερου κράτους» και υποστηρίζουν τις 

διεθνείς επεμβάσεις όταν αυτές αφορούν θέματα ασφάλειας και την προώθηση των 

αμερικανικών συμφέροντων138. 

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η περισσότερη αμερικανική ρητορική της 

εξωτερικής πολιτικής είναι ιδεαλιστική, δεδομένου ότι ο ιδεαλισμός χρησιμοποιείται για 

                                                           
138Κ. Αρβανιτόπουλος – Π. Ηφαιστος, Ευρωατλαντικές Σχέσεις, (Αθήνα:Ποιότητα, 2003), σ.120  
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να προωθήσει την εξωτερική πολιτική και της επιλογές της στους αμερικανούς πολίτες 

και στον ευρύτερο κόσμο. Ιστορικά, το δόγμα Truman απεικονίστηκε ως ένα σχέδιο 

που διαμόρφωνε ένα ασφαλέστερο δημοκρατικό κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι θα 

ζούσαν χωρίς κομμουνιστική τυραννία, ο ρεαλιστικός σκοπός του όμως ήταν η 

προάσπιση των αμερικανικών συμφερόντων. Ο πόλεμος του Κόλπου το 1991, 

απεικονίστηκε ομοίως αν και αφορούσε οικονομικά συμφέροντα με βάση το πετρέλαιο. 

Σε ένα έθνος που η βάση της ίδρυσης του στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι «όλα τα 

άτομα είναι ισότιμα», παραμένει προϋπόθεση για τον όποιο πολιτικό αγώνα 

αναλάβουν οι Ηνωμένες πολιτείες, επιδέξια τροποποιημένος με σκοπό να ταιριάζει 

στις πολιτικές επιλογές. Από αυτή την άποψη, ο ιδεαλισμός ο ίδιος μπορεί να θεωρηθεί 

εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής. 

Ενώ το δόγμα Μονρόε είναι ένα πρόωρο παράδειγμα του αμερικανικού 

ιδεαλισμού, η σύλληψη του δόγματος συνδέεται περισσότερο με τις αντιλήψεις του 

Πρόεδρου Woodrow Wilson. Η ρητορική του ήταν ηθικοπλαστική προσπαθώντας να 

κάνει τον κόσμο ασφαλή με τη δημοκρατία. Για τον πρόεδρο Wilson, ο Ά Παγκόσμιος 

Πόλεμος ήταν ένας πόλεμος που λειτούργησε προς όφελος της Αμερικής . Το σκεπτικό 

και η ανάλυση του προέδρου δεν ταίριαξε με το εθνικό συμφέρον, αλλά ο πόλεμος ήταν 

προς το εθνικό συμφέρον της Αμερικής. Η ομιλία του προέδρου Wilson στο Κογκρέσο 

τον Ιανουαρίου του 1918 καλούσε για ένα τέλος στο παλαιό σύστημα ισορροπίας 

δυνάμεων της διεθνούς πολιτικής υπέρ ενός νέου συστήματος ομαδικής ασφαλείας 

που στηρίχτηκε στην ένωση του διεθνούς Οργανισμού των Εθνών. Ο πρόεδρος Wilson 

οδήγησε την Αμερική από τον απομονωτισμό, στο δρόμο που σε πολύ λίγο θα την 

καθιέρωνε ως παγκόσμια δύναμη. Με την ρητορική του ικανότητα αποκάλεσε τον 

πόλεμο: «σταυροφορία εναντίον του κακού.» 

Ο ιδεαλισμός δίνει έμφαση στις παγκόσμιες απειλές παρά στην εθνική 

ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου οι ιδεαλιστές επιχείρησαν να 

γενικεύσουν τα ανθρωπιστικά ιδανικά και οι ηθικές αρχές που οι Ηνωμένες Πολιτείες 

πρεσβεύουν. Μεταψυχροπολεμικά οι φιλελεύθεροι υποστηρικτές επέστρεψαν στις 

απόψεις περί διεθνή παρεμβατισμού. Οι θεωρητικοί υποστηρικτές στου 

φιλελευθερισμού όπως ο F. Fukuyama, o E. Morse, o D. Mitrany κσι ο R. Keohane 

υποστήριξαν τους διεθνείς οργανισμούς, το διεθνές δίκαιο, τον έλεγχο των όπλων, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και κυρίως τη δημοκρατική κυβέρνηση. Οι ιδεαλιστές πίστεψαν 
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στη δυνατότητα μια ασφαλέστερης, ακμάζουσας και δίκαιης παγκόσμιας τάξης, ένα 

συμβατό σύστημα με τις αμερικανικές αξίες. Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται ότι αυτή η 

ιδεολογία είναι ενάντια στην επίτευξη των κρατικών συμφερόντων. Η προώθηση των 

συμφερόντων της χώρας, σύμφωνα με τους φιλελεύθερους ιδεαλιστές, συντελείται 

μέσω διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και γενικότερα μηχανισμών 

συλλογικής ασφάλειας139. 

Η έννοια της ομαδικής ασφαλείας και της ισότητας των εθνών ήταν ξένη σε 

πολλά έθνη, ειδικά στη γηραιά ήπειρο. Κατά συνέπεια οι ευρωπαϊκοί ηγέτες και τα 

αμερικανικά μέλη του Κογκρέσο απέρριψαν τον ιδεαλισμό, υπέρ του πολιτικού 

ρεαλισμού. Το Κογκρέσο θεώρησε ότι το εθνικό συμφέρον ήταν σημαντικότερο από 

την ηθοπλαστική έννοια μιας ένωσης των εθνών οδηγώντας σε μια εξωτερική πολιτική 

βασισμένη στους λογικούς υπολογισμούς της ισχύς και του εθνικού συμφέροντος. 

O ρεαλισμός έγινε δημοφιλέστερος όταν φάνηκαν να επιβεβαιώνουν τα διεθνή 

γεγονότα τις απαισιόδοξες υποθέσεις του. Έτσι λοιπόν, σε απειλητικές περιόδους η 

Αμερική έπρεπε να ακολουθήσει το εθνικό συμφέρον με πολιτικές βασισμένες στον 

υπολογισμό ισχύος. Η αμερικανική ενασχόληση με τις γεωπολιτικές σφαίρες 

επιρροής και τις στρατιωτικές ισορροπίες, και η εξίσωση της εθνικής ισχύος με τη 

στρατιωτική, βασίζονται στις υποθέσεις της ρεαλιστικής ιδεολογίας. Ο Morgenthau 

ήταν οπαδός του ρεαλισμόυ και ο Χάμιλτον εξίσου.  

Η αντίληψη ότι η Αμερική θα πράξει ρεαλιστικά επιδιώκοντας δύναμη και 

διατήρηση της διεθνούς τάξης μέσω της στρατιωτικής δύναμης και της αντίστοιχης 

στρατηγικής προσέλκυσε μια μεγάλη ακολουθία υποστηρικτών. Πολλοί οι θεωρητικοί 

εκφραστές και υποστηρικτές του ρεαλισμού όπως o E. Carr, K. Waltz, H. Kissinger, 

o J. Mearsheimer και o S. Κrasner, εντούτοις ακόμη και κατά τη διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου, η έννοια του ιδεαλισμού επέζησε ως βιώσιμη έννοια. Για πολλά έτη, ο 

Ουϊλσονιακός ιδεαλισμός είχε επιτρέψει στους αμερικανούς ηγέτες να επιτυγχάνουν 

παγκοσμίως του σκοπούς τους με σχεδόν ιεραποστολικό σθένος. 

O ρεαλισμός και ο ιδεαλισμός συνεχίζουν παραδοσιακά να επηρεάζουν την 

αμερικανική διπλωματία καθορίζοντας τους στόχους του έθνους. Ενώ μια εκ των δύο 

                                                           
139 T.Smith, America’s mission: The United States and the world wide struggle for democracy in the 20 th century 
(Princeton: Princeton University Press, 1994), σ. 182 
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ιδεολογιών μπορεί να υπερισχύσει κατά περιόδους, δεδομένου ότι ο ιδεαλισμός 

επηρέασε μετά το 1915 και ο ρεαλισμός μετά το 1945, καμία εκ των δύο αντιλήψεων 

δεν έχει πάψει να υπάρχει. Κατά συνέπεια η αμερικανική εξωτερική πολιτική 

περικλείει και το «συνετό» ρεαλισμό και τον «ηθικό» ιδεαλισμό. Και οι δύο αντιλήψεις 

αντιστοιχούν σε δύο βασικές ανάγκες της αμερικανικής επικράτειας: να προστατευτεί 

το έθνος από τις εξωτερικές απειλές σε έναν εχθρικό κόσμο και να 

αντιπροσωπευτούν και προαχθούν τα αμερικανικά ιδανικά και ήθη. Αυτή η 

δυαδικότητα αποτελεί τη ικανότητα της Ουάσιγκτον να επιδιώκει φαινομενικά 

αντιφατικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής. 

Το σύγχρονο κλίμα συνεχίζει να απεικονίζει και τις δύο αυτές αντιλήψεις 

διατηρώντας ουσιαστικές συνέχειες με το παρελθόν. Και οι δυο αυτές σχολές σκέψης 

συγκλίνουν προς μια πολιτική διεθνιστικού παρεμβατισμού, η καθεμιά για τους δικούς 

της λόγους. Oι «νεοφιλελεύθεροι» ρέπουν προς το διεθνιστικό παρεμβατισμό 

υποστηρίζοντας την εξάπλωση της δημοκρατίας και της ελεύθερης οικονομίας, 

καθώς και την εδραίωση της διεθνούς έννομης τάξης. Έτσι ευνοούν πολιτικές προς 

την κατεύθυνση της μετάβασης των πρώην κομμουνιστικών αλλά και άλλων χωρών 

στη δημοκρατία και την οικονομία της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την τιμωρία 

ατόμων, ομάδων και κρατών που απειλούν τη «διεθνή έννομη τάξη»140. 

Οι ρεαλιστές τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης της ανάμειξης των HΠA στα διεθνή 

δρώμενα, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Οι πιο μετριοπαθείς απόψεις του 

ρεαλισμού υποστηρίζουν ένα διεθνιστικό παρεμβατισμό όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες 

θα παρεμβαίνουν και θα εμπλέκονται στις διεθνείς καταστάσεις μόνο σε περίπτωση 

που θίγονται τα ζωτικά τους συμφέροντα. Υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο μια πιο 

μετριοπαθή, ευέλικτη και επιλεκτική στάση παρεμβατισμού, καθιστώντας την στάση 

αυτή διακριτική αλλά ταυτοχρόνως δυναμική.  

Οι υποστηρικτές της βαθιάς ρεαλιστικής αντίληψης υποστηρίζουν ότι ο 

διεθνιστικός παρεμβατισμός πρέπει να είναι δυναμικός και αποτελεσματικός σε τέτοιο 

βαθμό που να εδραιωθεί η αμερικανική αυτοκρατορία, η οποία περιλαμβάνει τον 

έλεγχο της Eυρασίας μέσω της εξάπλωσης της αμερικανικής ηγεμονίας στην 

ανατολική Eυρώπη και στα Bαλκάνια, την ενεργό παρουσία της στην κεντρική Aσία 

                                                           

140 Κ. Αρβανιτόπουλος – Π. Ηφαιστος, Ευρωατλαντικές Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2003), σ. 78 
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και την εδραίωση της παρουσίας της στη Mέση Aνατολή και στον Περσικό Kόλπο. 

Γενικά, η σχολή αυτή υποστηρίζει ότι οι HΠA μπορούν να επιλέξουν και να επιβάλουν 

οποιαδήποτε στρατηγική επιθυμούν ως η ισχυρότερη χώρα με τους περισσότερους 

πόρους. 

O συγκερασμός των δύο σχολών σκέψης διαφαίνεται με ευκρίνεια στην 

περίπτωση της Eυρασίας, όπου οι παραδοσιακοί γεωπολιτικοί στόχοι των HΠA 

εξαγνίζονται από το νομιμοποιητικό μανδύα της προώθησης των ιδανικών της 

δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς. Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τέτοιο τρόπο που 

να οδηγεί στην περικύκλωση της Ρωσίας, η ανάγκη σταθεροποίησης νέων 

δημοκρατικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, η έντονη αμερικανική 

παρουσία στα Βαλκάνια, ουσιαστικά στοχεύουν στον παρεμβατισμό και στην 

εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών σκοπών της Αμερικής αναχαιτίζοντας τους 

αντιπάλους με αυξανόμενη ισχύ στη περιοχή αλλά και διασφαλίζοντας ζωτικούς 

διαμετακομιστικούς οδούς ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ ταυτόχρονα τέτοιες 

ενέργειες νομιμοποιούνται με τις προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και την 

προώθηση της δημοκρατίας. Ακριβώς έχοντας ίδιες βλέψεις και σκοπούς 

προσπαθούν οι ΗΠΑ να εδραιώσουν τη κυριαρχία τους στη Κεντρική Ασία, την 

περιοχή του Καυκάσου και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. 

Ειδικά με την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου ο μανδύας της 

προάσπισης του καλού ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα με την 

ομιλία του στην Aμερικανική Σχολή Eυελπίδων (West Point) την 1η Iουνίου 2002141, 

ο Αμερικανός πρόεδρος Μπους έθεσε τις βάσεις της νέας ρεπουμπλικανικής 

κοσμοθεωρίας. Πρόκειται για κείμενο που συνδυάζει τον ρεαλισμό και τον ιδεαλισμό 

ταυτίζοντας την ασφάλεια των HΠA με την επικράτηση του «καλού» στον κόσμο.  

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του προέδρου, οι Αμερικανοί δεν θα αισθάνονταν 

πλέον ασφαλείς μέσα στη χώρα τους, παρά μόνο εάν στόχευαν στην εξάλειψη της 

τρομοκρατίας και των καθεστώτων που την ενισχύουν, ή θα μπορούσαν να την 

ενισχύουν. Το νέο αμερικανικό αμυντικό δόγμα του προληπτικού πολέμου 

επεκτεινόταν  και σε πολιτική πρόληψης μελλοντικών αντιπάλων ή και ανταγωνιστών. 

Έτσι, οι Αμερικανοί φροντίσαν να εξασφαλίσουν τη μακροημέρευση της 

                                                           

141 Ομιλία του George W. Bush στην Aμερικανική Σχολή Eυελπίδων (West Point) την 1η Iουνίου 2002,: 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news 
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«αυτοκρατορίας του καλού» ώστε να υπάρξει επιτέλους στον κόσμο δικαιοσύνη και 

ελευθερία. 

Η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράκ ήταν αποτέλεσμα του μονομερή αμερικανικού 

παρεμβατισμού όπως διαμορφώθηκε μετά την άνοδο του Μπους στην εξουσία και 

ως απάντηση στις ασύμμετρες απειλές. Στην ουσία ήταν η προσπάθεια κατοχύρωσης 

του προβαδίσματος ελέγχου των παραγωγικών πηγών, της ενέργειας, του 

διαστήματος, και των ωκεανών. Αυτή η λογική, ως κύριους αποδέκτες είχε όλα τα 

πιθανά κέντρα ισχύος οικονομικής και πολιτικής στον κόσμο που μακροπρόθεσμα ή 

μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την αμερικανική ηγεμονία, όπως 

είναι η Ε.Ε., η Ρωσία, η Κίνα. Ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος είναι μια συνεκτική και 

χειραφετημένη Ευρώπη. Φυσικά, όλος αυτός ο μονομερής παρεμβατισμός εξ 

ορισμού στόχο έιχε να περιορίσει τις δυνατότητες της Ευρώπης αφενός να 

«χειραφετηθεί» και αφετέρου να διαδραματίσει ρόλο στη διεθνή σκηνή. 

O φιλελευθερισμός απαιτεί την ελεύθερη λήψη αποφάσεων από ισότιμους 

πολίτες ή κοινωνία κυρίαρχων κρατών. Οι αποφάσεις αυτές δεν μπορεί παρά να είναι 

προϊόντα διαπραγματεύσεων και ανταλλαγής ιδεών. Οι μονομερείς αποφάσεις στη 

διεθνή πολιτική που επιβάλλονται από την ισχύ της υπερδύναμης και εις βάρος των 

διεθνών οργανισμών, αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν και το εσωτερικό φιλελεύθερο 

καθεστώς της ίδιας της Αμερικής. Οι Αμερικανοί απέδειξαν με την επέμβαση και το 

πόλεμο στο Ιράκ, ότι παρότι σε εθνικό επίπεδο εστιάζαν στο κράτος του νόμου, σε 

διεθνές επίπεδο, το καταπατούσαν προσαρμόζοντάς το στις ηγεμονικές τους 

σκοπιμότητες. 

 

5.3  Η Αμερικανική  Εξωτερική Πολιτική μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

 

To κυρίαρχο στοιχείο στην Εξωτερική Πολιτική της Ουάσινγκτον μετά το τέλος 

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε αναμφισβήτητα η ανάσχεση της 

επιρροής της Σοβιετικής ‘Ενωσης (Ε.Σ.Σ. ). Ο αμερικανός διπλωμάτης ,πολιτικός 

επιστήμονας, θεωρητικός του Ψυχρού Πολέμου, γνωστός και ως «πατέρας της 

ανάσχεσης» , J. Kennan, μέσα από το «μακρύ τηλεγράφημα» (“long telegram”) που 
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έστειλε από την πρεσβεία της Μόσχας όπου υπηρετούσε προς το State Department 

τον Φεβρουάριο του 1946 καθώς και μέσα από το γνωστό ως “Article X” που 

δημοσίευσε στο περιοδικό Foreign Affairs ένα χρόνο αργότερα, εξηγούσε τους 

λόγους για τους οποίους η πολιτική της ανάσχεσης ήταν η μόνη επιλογή για την 

διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων καθώς και για την προώθηση της 

παγκόσμιας ισχύος των Η.Π.Α. Ο Ευρωατλανικός χώρος, η περιοχή της Μεσογείου 

και της Μέσης Ανατολής μέχρι το Ιράν και τέλος η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες ήταν οι 

περιοχές εκείνες για τις οποίες η Ουάσινγκτον έπρεπε να μεριμνήσει σε πρώτο στάδιο 

ούτως ώστε να μην βρεθούν υπό «εχθρική επιρροή»142. 

Η τακτική αυτή σε δεύτερο στάδιο θα έπρεπε να στοχεύσει στον περιορισμό των 

παρεμβάσεων της Μόσχας στα φιλικά προς αυτήν κομμουνιστικά καθεστώτα της 

Ανατολικής Ευρώπης αλλά και στην αποδυνάμωση των κομμουνιστικών κομμάτων 

στον υπόλοιπο κόσμο, που λειτουργούσαν ως «βραχίονες» των συμφερόντων της 

143.  

Μέχρι την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού και το επίσημο τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου το 1989‐1991, η ανάσχεση της σοβιετικής επιρροής και των 

«βραχιόνων» της, υπήρξε με εξαίρεση μια δεκαετία αποκλιμάκωσης κατά την 

διάρκεια της περιόδου της «Ύφεσης» (1969‐1979), στον πυρήνα της φιλοσοφίας της 

Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. Η φιλοσοφία αυτή ωστόσο παρέμεινε ως 

παρακαταθήκη όχι μόνο σε σημαντική μερίδα του Αμερικανικού πολιτικού 

συστήματος αλλά και σε αρκετούς μελετητές, διπλωμάτες και στρατιωτικούς που μετά 

το 2001 βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο ως «νεοσυντηριτικοί» (“neoconservatives”) 

πυλώνες της Διακυβέρνησης του George W. Bush. 

Ο Αμερικανός συγγραφέας και πολιτικός επιστήμων Francis Fukuyama που 

από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ο θεωρητικός των «νεοσυντηριτικών» , αλλά και 

ένας από τους υποστηρικτές της σχολής του φιλελευθερισμού στις Διεθνείς Σχέσεις, 

βιάστηκε κατά τους επικριτές του να κηρύξει το «Τέλος της Ιστορίας» το 1992. Μέσα 

από την θεωρία που υποστήριξε στο ομώνυμο βιβλίο του, ο Fukuyama πίστευε ότι η 

ελεύθερη καπιταλιστική αγορά χωρίς περιορισμούς και το δυτικό πρότυπο των 

φιλελεύθερων δημοκρατιών, θα αποτελούσαν την βάση μετά και την κατάρρευση της 

                                                           
142 J.L.Gaddies ,Strategies of Containment,,(Oxford University Press, 1982), σελ. 30 
143 J.l.Gaddies , Strategies of Containment,,(Oxford University Press, 1982) σελ. 42 
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Σοβιετικής Ένωσης, για το τέλος των ιδεολογικών διαφορών και θα προωθούσαν μια 

«πανανθρώπινη διακυβέρνηση» (“human government”) .  

Η θεωρία του στηριζόταν στο αξίωμα ότι ο φιλελευθερισμός ήταν το καλύτερο 

δυνατό σύστημα και συνεπώς δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη εναλλακτική 

για να τον αντικαταστήσει144. Οι «νεοσυντηριτικοί» κύκλοι που δραστηριοποιήθηκαν 

εντονότερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων κυρίως μετά το 2001, εκτιμώντας τον 

ολοένα και ενισχυόμενο ρόλο της Οικονομίας στο πλαίσιο των Διεθνών Σχέσεων, 

επηρεάστηκαν επίσης και από την οικονομική σκέψη του μονεταριστή οικονομολόγου 

και σταθερού υπέρμαχου της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς, Milton Friedman. 

‘Ηδη από την δεκαετία του 1950, ο Friedman εξηγούσε τον κρατικό 

παρεμβατισμό στην Αμερικανική Οικονομική Πολιτική μέσα από μια σειρά από 

δημόσιες δαπάνες , ως ένα μέσο για να επιτευχθεί το πλεονέκτημα του αμερικανικού 

καπιταλισμού έναντι του κομμουνιστικού μοντέλου της Ε.Σ.Σ. . Εν τούτοις στέκεται 

επικριτικός στον οικονομικό παρεμβατισμό και καλεί για μια νέα πολιτική, αυτήν της 

«Αμερικής χωρίς περιορισμούς» που δεν θα δεσμεύεται από το δασμούς ή άλλους 

νομισματικούς περιοριστικούς κανόνες145. Η επιρροή του Friedman γινόταν όλο και 

μεγαλύτερη την δεκαετία του 1970, με αποκορύφωμα την απονομή του Βραβείου 

Νόμπελ το 1976.  

Σύμφωνα με τους επικριτές του, βρήκε ως εργαστήριο της εφαρμογής των 

πολιτικών του την Χιλή υπό το δικτατορικό καθεστώς Πινοσέτ, ενώ η αμοιβαία 

εκτίμηση που έτρεφαν για εκείνον η Βρετανή πρωθυπουργός Margaret Thatcher 

(1979‐1990) και ο Ρεπουμπλικάνος Αμερικανός Πρόεδρος Ronald Reagan (1981‐

1988) σε συνδυασμό με την κοινή τους πολιτική αγγλοσαξονική παράδοση ήταν οι 

παράγοντες εκείνοι που διαμόρφωσαν το κοινό τους οικουμενικό όραμα. Η 

συνεργασία Reagan‐Thatcher έμελλε να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

μεταψυχροπολεμική περίοδο, μια συνεργασία στην οποία επένδυσε τόσο η 

διακυβέρνηση Bush όσο και η αντίστοιχη του Barack Obama. 

O πατέρας Bush, George Herbert Walker, ως Πρόεδρος των Η.Π.Α από την 

περίοδο 1989‐1992 έμεινε στην Ιστορία, ως ο Πρόεδρος που διαχειρίστηκε ειρηνικά 

                                                           
144 S.Burchill, (eds), Theories of International Relations, (New York, Palgrave‐McMillan, 2005) 
145 Μ.Friedman,, Καπιταλισμός και Ελευθερία, ( Αθήνα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2012), σελ. 56 
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το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και ως εκ τούτου την ανάδειξη της χώρας του ως μόνης 

Παγκόσμιας Υπερδύναμης. Ωστόσο στην προεδρική εκλογή του 1992, o George 

Bush o πρεσβύτερος υποχρεώθηκε να δώσει τον προεδρικό θώκο στον Δημοκρατικό 

Bill Clinton. Παροιμιώδης έχει μείνει μέχρι σήμερα η φράση “It’s the economy stupid!‐ 

είναι η Οικονομία ανόητε» που αποδίδεται στο εκλογικό επιτελείο του Bill Clinton, ως 

το επιχείρημα που θα έπρεπε ως υποψήφιος να αντιτείνει στον νικητή του Ψυχρού 

Πολέμου, Πρόεδρο Μπους τον πρεσβύτερο. 

Η διακυβέρνηση Clinton (1993‐2000) χαρακτηρίζεται από την «επιστροφή» της 

Οικονομίας και των εσωτερικών υποθέσεων στην πολιτική ατζέντα. Σε ότι αφορά την 

Εξωτερική Πολιτική, τόσο η Αμερικανική διπλωματία όσο και η Διεθνής Κοινότητα 

μαζί με τους ακαδημαϊκούς και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης ενεπλάκησαν 

σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του νέου ρόλου των Η.Π.Α αλλά και της 

παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο διάλογος για 

το νέο ρόλο που θα έπρεπε να έχει η Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παραδοσιακός διπολισμός μεταξύ Η.Π.Α και Σοβιετικής 

‘Ενωσης είχαν πλέον εκλείψει, ξεκίνησε αμήχανα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

και συνεχίστηκε στα τέλη της και ιδίως μετά το 2001 με ζητούμενο την αξιοποίηση της 

Συμμαχίας ως εγγυητή της παγκόσμιας ασφάλειας από την τρομοκρατία και τις 

«ασύμμετρες απειλές», μια ρητορική που υιοθέτησε κατά κόρον η διακυβέρνηση του 

George Bush του νεότερου.  

Η στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβία το 1999 με 

αφορμή την κρίση του Κοσσυφοπεδίου, η κλιμακούμενη πίεση προς το καθεστώς 

Σαντάμ Χουσεϊν στο Ιράκ με επιχειρήσεις όπως η Desert Strike το 1996, και οι άτυποι 

οικονομικοί «πόλεμοι της μπανάνας» με την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, είναι μερικά μόνο 

παραδείγματα που αναδεικνύουν την δεκαετία του 1990 ως την κρίσιμη περίοδο 

εκείνη όταν με διαφορετικές αφορμές, η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, 

προσπαθούσε να εμπεδώσει τον νέο της ρόλο ως μόνη υπερδύναμη αλλά και να 

θέσει τα θεμέλια για το μέλλον. Συνεπής με το πνεύμα επαναπροσδιορισμού του 

ρόλου και των στόχων της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής, ο πρώην σύμβουλος 

Εθνικής Ασφαλείας επί Προεδρίας του Δημοκρατικού Jimmy Carter (1977‐1980) 

Zbigniew Brzezinski εκδίδει το 1997 το γνωστό βιβλίο του : «Η Μεγάλη Σκακιέρα». 
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Στην αρχή κιόλας της μελέτης του, ο Brzezinski περιγράφει τις προκλήσεις που 

καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα του ως εξής: « Ο τελικός στόχος της αμερικανικής 

πολιτικής θα έπρεπε να είναι αγαθός και οραματικός: Να διαμορφώσει μια 

πραγματικά συνεργαζόμενη παγκόσμια κοινότητα, σύμφωνη με τις μακροπρόθεσμες 

τάσεις και τα θεμελιακά συμφέροντα της ανθρωπότητας. Ωστόσο στο ενδιάμεσο, είναι 

επιτακτική ανάγκη να μην εμφανιστεί καμία διεκδικήτρια ευρασιατική δύναμη, ικανή 

να κυριαρχήσει στην Ευρασία και κατά συνέπεια να αμφισβητήσει την Αμερική.»146  

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας με διορατικότητα διατύπωσε μια 

γεωστρατηγική μελέτη με επίκεντρο την Ευρασία, καθώς από την γεωγραφική μάζα 

αυτήν αναδεικνύονται σήμερα η Κίνα ,η Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό και χωρίς 

ιδιαίτερα ενεργή διπλωματία η Ινδία, ως οι δυνάμεις εκείνες που δυνητικά θα 

αλλάξουν την παγκόσμια ισορροπία ισχύος με κόστος για τις Η.Π.Α. Αναμφισβήτητα 

προκαλεί εντύπωση η χρήση όρων όπως «αγαθός και οραματικός στόχος» ή «τα 

θεμελιακά συμφέροντα της ανθρωπότητας» , μια τάση περισσότερης ηθικής θα 

παρατηρούσε κανείς, μια τάση που επίσης είχε κυρίαρχη θέση στην ρητορική της 

διακυβέρνησης Μπους, όπως θα δούμε στην συνέχεια. 

Εν τούτοις η νέα αισιοδοξία της Αμερικανικής Πολιτικής που βασιζόταν κυρίως 

στα επιχειρήματα των υποστηρικτών της φιλελεύθερης θεωρίας σύντομα 

αμφισβητήθηκε από τις ίδιες εξελίξεις: το παγκόσμιο κύμα αμφισβήτησης της 

ΝΑΤΟϊκής επέμβασης στην Γιουγκοσλαβία το 1999, άγγιξε τα όρια της γενικευμένης 

αποδοκιμασίας στην περίπτωση του Πολέμου στο Ιράκ το 2003.  

Σε ότι αφορά τον μουσουλμανικό κόσμο είναι εξίσου εντυπωσιακή η δραματική 

επιδείνωση στην της εικόνα των ΗΠΑ : από αντί‐αποικιοκρατική δύναμη μετά τον 

Πόλεμο του Σουέζ το 1956, εισέπραξε την εχθρότητα και τα πετρελαϊκά εμπάργκο 

των Αράβων μετά την συνεχή υποστήριξη προς το Ισραήλ μετά το 1967 για να 

καταλήξει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 21ου αιώνα να είναι το 

έθνος με την πλέον αρνητική εικόνα στο σύνολο σχεδόν του Μουσουλμανικού 

κόσμου, μια πληγή που η Ουάσινγκτον μέχρι σήμερα προσπαθεί να επουλώσει.  

 

                                                           
146Z. Brzezinski, , Η Μεγάλη σκακιέρα,, (Αθήνα: Λιβάνη, 1998) ,σελ. 18 
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5.4 Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική την 1η Δεκαετία του 21ου Αιώνα 

 

5.4.1 Δόγμα G.W.Bush 

 

Οι βασικές αρχές του δόγματος George W. Bush όπως συνοψίζονται στο 

κείμενο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας τον Σεπτέμβριο του 2002, ήταν : 

 α. Η στρατηγική του προληπτικού πολέμου –preventive war που θα 

οδηγούσε στην ανατροπή εχθρικών για τα συμφέροντα των Η.Π.Α καθεστώτων 

ακόμα και αν αυτά δεν απειλούσαν άμεσα την εθνική τους ασφάλεια, η διάδοση της 

δημοκρατίας ειδικότερα στην περιοχή της Μέσης ως μέσο καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας και 

 β. Η πρόθεση ανάληψης μονομερών ενεργειών που θα διασφάλιζαν την 

συνέχεια των αμερικανικών στρατιωτικών συμφερόντων147.  

Ωστόσο οι προτάσεις αυτές είχαν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος τόσο σε ένα 

αυξανόμενο αριθμό στελεχών της αμερικανικής διπλωματίας όσο και στην κοινή 

γνώμη ήδη πριν από την εκλογή του G.W Bush τον Νοέμβριο του 2000 για αυτό τον 

λόγο η ιδέα ότι η Washington είχε εμπλακεί σε έναν «παγκόσμιο ιδεολογικό πόλεμο» 

έβρισκε προοδευτικά πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργηθεί. 

Οι επιθέσεις της Αλ Καϊντα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και στο 

Πεντάγωνο την 11η Σεπτεμβρίου 2001 υπήρξαν η πρώτες επιθέσεις, που δεχόταν οι 

ΗΠΑ στο έδαφος τους, μετά από 60 χρόνια (επίθεση Ιαπώνων στο Perl Harbour), 

γεγονός που στάθηκε αφορμή για την συμμετοχή της στον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων.  

Η Εθνική Επιτροπή για την διερεύνηση των τρομοκρατικών επιθέσεων που 

συστάθηκε ευθύς αμέσως, στην πολυσέλιδη ‘Έκθεση που δημοσίευσε αναφέρεται με 

τον όρο «συνωμότες» για τους πρωτεργάτες της επίθεσης ενώ σε ότι αφορά την 

χρηματοδότηση τους αναφέρει ότι αυτή έγινε μέσα από μια «περίτεχνη διαδρομή 

χρήματος» μέσα και έξω από την χώρα για την οποία υπεύθυνος δεν ήταν μόνο ο 

                                                           

147 The national security strategy September 2002 http://georgewbush‐ whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002 
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ηγέτης της Αλ Κάιντα, Σαουδάραβας Οσάμα Μπιν Λάντεν, αλλά και ένα εκτεταμένο 

δίκτυο «στρατολογημένων μελών», χωρίς ωστόσο οι συντάκτες της να είναι σε θέση 

να στοιχειοθετήσουν ακριβή ποσά 148. Σε εξίσου αυστηρό ύφος, η ίδια ‘Έκθεση που 

δημοσιεύτηκε το 2004, στα συμπεράσματά της καλεί την ηγεσία της χώρας να 

αναλάβει δράση εναντίον των τρομοκρατών σε «διευρυμένη κλίμακα» και με όλα τα 

διαθέσιμα μέσα.  

Γίνεται αντιληπτό ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έδωσαν την 

απαραίτητη λογική επιχειρηματολογία στην διακυβέρνηση του George Walker Bush 

για να εισάγει μια τομή στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, αυτήν της «Αμερικής 

χωρίς περιορισμούς» όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά μελετητές και δημοσιογράφοι 

της περιόδου. Μάλιστα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Προμηθέα που χάρη 

στην πυγμή του ελευθερώνεται από τα δεσμά του, καλούσαν το νέο Πρόεδρο να 

τολμήσει να δώσει στην χώρα την ελευθερία των κινήσεων. Πάνω σε αυτήν την 

ελευθερία κινήσεων βασίστηκαν δυο πεποιθήσεις πρώτον ότι οι Η.Π.Α έπρεπε να 

υπερβούν τους περιορισμούς που επέβαλλαν οι σύμμαχοι και οι διεθνείς οργανισμοί 

για να ενισχύσουν την ασφάλεια τους (προτροπή για μονομερείς ενέργειες‐ 

unilateralism ) και δεύτερον ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπέρβαση στην Εξωτερική του πολιτική για να 

διαφοροποιήσουν το διεθνές status quo προς όφελός τους.  

Μετά τον πόλεμο εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν 

(2001) που δικαιολογήθηκε ως δράση εναντίον της τρομοκρατίας και όσων την 

υποθάλπουν, ο Πόλεμος στο Ιράκ το 2003 βασίστηκε πάνω σε αυτές τις δομικές 

αντιλήψεις149. 

Εκτός από τις μονομερείς ενέργειες και την αναγκαιότητα των προληπτικών 

πολέμων, στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκαν θεωρίες όπως ο περίφημος «’Άξονας του 

Κακού» (“axis of evil”) που αποτελούνταν τότε από το Ιράκ, το Ιράν και την Βόρεια 

Κορέα ενώ μερικούς μήνες αργότερα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών John Bolton, 

επέκτεινε την λίστα ως «πέρα από τον Άξονα του Κακού» συμπεριλαμβάνοντας την 

                                                           
148 The 9/11 Commission Report, Final Report of The National Commission on Terrorist Attacks upon the United 
States, ( New York, WW.Norton, 2004), σελ. 169‐72, 
149 Ι.Daadler& J.Lindsay, America Unbound, The Bush Revolution in Foreign Policy,(Washington, Brookings 
Institution Press, 2003), σελ. 13 
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Κούβα, την Λιβύη και την Συρία με κριτήρια για την ένταξή τους την υποστήριξη προς 

την Τρομοκρατία και την κατοχή των όπλων μαζικής καταστροφής. 

Η αντίληψη αυτή δεν άλλαξε ούτε μετά τον πόλεμο στο Ιράκ αλλά ούτε και μετά 

την ανάληψη του State Department από την Condoleeza Rice, που αντικατέστησε 

τον πρώην Επικεφαλή της Αμερικανής Διπλωματίας και πρώην στρατιωτικό Colin 

Powell το 2005 στην δεύτερη θητεία του George Bush στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα η 

Condoleezza Rice για να εντάξει στον «άξονα» εκτός από τον προβληματισμό για την 

υποστήριξη προς την Τρομοκρατία και την κατοχή των όπλων μαζικής καταστροφής 

επέλεξε και την αντίληψη για την διάδοση της δημοκρατίας από τις Η.Π.Α ως κριτήριο 

συμμετοχής ή όχι μιας χώρας στην δική της λίστα. Η νέα Υπουργός αναφέρθηκε ως 

εκ τούτου στα «προκεχωρημένα φυλάκια της Τυραννίας» (“outposts of tyranny”) στα 

οποία εκτός από τις εναπομείνασες χώρες του «’Άξονα του Κακού» εντάσσονταν 

τώρα η Κούβα, η Λευκορωσία, η Βιρμανία και η Ζιμπάμπουε150. 

Εκτός όμως από τους «άξονες» του Προέδρου, του John Bolton και της 

Condoleezza Rice , κυρίαρχη έμεινε σε επίπεδο ρητορικής και δημοσίου διαλόγου 

τουλάχιστον, η φράση του George Walker Bush : «είστε μαζί μας ή εναντίον μας» 

όταν απευθυνόμενος σε φίλους και συμμάχους των ΗΠΑ υποστήριξε το Νοέμβριο 

του 2001 ότι στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας «δεν υπάρχει χώρος για 

ουδετερότητα» 151. H επιχειρηματολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε με διάφορα 

επικοινωνιακά μέσα, πριν αλλά και κατά την διάρκεια του Πολέμου στο Ιράκ, κάθε 

φορά που η Ουάσινγκτον ασκούσε κριτική στην στάση των Ευρωπαίων συμμάχων 

όπως η Γαλλία και η Γερμανία που δεν υποστήριζαν την επέμβαση. 

Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης George Walker Bush εκτός από τους δύο 

επικεφαλείς του State Department, Colin Powell και Condoleezza Rice, στους 

νεοσυντηριτικούς (neoconservatives) διαμορφωτές της Αμερικανικής Πολιτικής με 

μεγάλη επιρροή ,συγκαταλέγονται ο Αντιπρόεδρος Dich Chenney , o Υπουργός 

Άμυνας Donald Rumsfeld o οποίος κατά την προηγούμενη του θητεία στον ίδιο θώκο 

εν μέσω Ψυχρού Πολέμου είχε υπάρξει ένας από τους σφοδρότερους 

αντικομουνιστές και τέλος ο Paul Wolfowitz, υφυπουργός ‘Άμυνας και ένα από τα 

                                                           
150 Washington Post : Rice targets 6 ‘outposts of tyranny’ http://www.washingtontimes.com/news 
151 CNN Internatonal: http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror 
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πρόσωπα‐κλειδιά στον Πόλεμο του Ιράκ , με σημαντική εμπειρία από τον Πόλεμο του 

Περσικού το 1991 όταν το είχε αξιοποιήσει πάλι ο George Bush o Πρεσβύτερος.  

Οι επιλογές των νεοσυντηριτικών συχνά δέχονται σημαντικές δόσεις κριτικής , 

αυτό ωστόσο αποτελεί μια μονόπλευρη θεώρηση ως προς τις ιδεολογικές καταβολές 

των πολιτικών αυτών, καθώς δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στις Η.Π.Α ευδοκιμούσαν 

σχεδόν πάντα συντηρητικότερες ιδεολογίες από αυτές της Ευρώπης, ιδεολογίες που 

εμπνεύστηκαν από τις παραδόσεις των πρώτων πουριτανών αποίκων και από τις 

αντιλήψεις περί Νέου Κόσμου και Γής της Επαγγελίας152 .  

Παραμένει γεγονός αναμφισβήτητο ότι πέρα από την τομή που επιχείρησε στην 

Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, η διακυβέρνηση George Walker Bush συγκέντρωσε 

ίσως την μεγαλύτερη διεθνή αποδοκιμασία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τόσο 

σε πολιτικό αλλά και σε επίπεδο κοινής γνώμης σε χώρες εχθρικές αλλά και φιλικές.  

Μετά από μια βραχεία αλλά ξέφρενη περίοδο ανάπτυξης το 2008, επανέρχεται 

στον Λευκό Οίκο ένας Δημοκρατικός Πρόεδρος, ο Barack Obama, με σκοπό και 

όραμα, για να αντιμετωπίσει την Διεθνή Οικονομική Κρίση που είχε ξεκινήσει το 2007‐

2008 και για να επαναπροσδιορίσει την διεθνή θέση των Η.Π.Α στον Κόσμο.  

 

5.4.2 Η Πολιτική του B. Obama 

 

Η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Obama χαρακτηρίστηκε από δύο βασικές 

αρχές :  

 α. τη στρατιωτική περιστολή και την ενίσχυση βελτίωση της οικονομικής 

συνεισφοράς με τους συμμάχους και ετέρους, 

 β. Την έναρξη διαλόγου με τα χαρακτηριζόμενα ως «εχθρικά» κτάτη της 

Κούβας και του Ιράν. 

Η στρατηγική στόχευση περνούσε από την περιοχή της Ευρώπης σε αυτήν της 

Μ. Ανατολής και της Ασίας.  Ο Obama στην πραγματικότητα επιδίωξε δύο 

                                                           

152 Y.Meny, Συγκριτική Πολιτική,  (Αθήνα,:Παπαζήση, 1995), σελ.176-177 
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στρατηγικές αρχές. Τη διατήρηση της παγκόσμιας θέσης  και του ηγεμονικού ρόλου 

των ΗΠΑ, με λιγότερο οικονομικό κόστος.153 

Μετά τις εκλογές ο Obama ακολούθησε πιστά το σχέδιο του. Η στρατηγική 

απόσυρση από τη Μ. Ανατολή και η έμφαση στην Ασία παράλληλα με την έναρξη 

διπλωματικών επαφών με τους έως τότε αντιπάλους των ΗΠΑ, αποτέλεσαν τους 

σημαντικότερους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.  Η επιλογές αυτές 

είχαν ως θετικό αποτέλεσμα τη διαχείριση του θέματος του πυρηνικού προγράμματος 

του Ιραν, την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Κούβα και την ενίσχυση της 

οικονομικής συνεργασίας με κράτη της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. 

Το 2009 ο Obama αντιλαμβανόμενος τη νέα πραγματικότητα προσάρμοσε 

ανάλογα την εξωτερική πολιτική. Η διατήρηση της ηγεμονικής θέσης των ΗΠΑ θα 

έπρεπε να βασιστεί στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας. Η προηγούμενη προεδρία 

του Bush είχε πλήξει οικονομικά τη χώρα (εμπλοκή σε πολέμους) και το πρόσωπο 

της Αμερικής στον κόσμο(εμείς και οι άλλοι, καλοί και κακοι). 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε μια  εσωτερική πολιτική ανοικοδόμησης της 

οικονομίας και μια εξωτερική πολιτική αποκατάστασης των σχέσεων με τους Δυτικούς 

συμμάχους αλλά ταυτόχρονα και μια έντονη προσπάθεια προσέγγισης των 

αντιπάλων. Και οι δύο επιλογές στόχευαν στην αποκατάσταση του κύρους των ΗΠΑ 

στο διεθνές σύστημα154. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της 

οικονομικής ισχύος και ορθολογικής χρήσης αυτής, ιυοθετήθηκε μια πολιτική μείωσης 

της στρατιωτικής εμπλοκής και παρουσίας καθώς κκαι μια προσπάθεια ουτως ώστε 

οι σύμμαχοι να συνεισφέρουν περισσότερο (ΝΑΤΟ), θεωρώντας ότι στο πλαίσιο της 

εξασφάλισης της ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι 

συμπεριφέρονταν ως «free riders». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις προσπάθειες του στο πλαίσιο των διεθνών 

σχέσεων αλλά και για το όραμα του «a nuclear-free world», του απονεμήθηκε το 

βραβείο Νόμπελ το 2009. Ενδεικτικό της θεώρησης του για το νέο κόσμο αποτελεί η 

ομιλία του στο Κάιρο (2009) όπου ανακοίνωσε τη έναρξη μιας εποχής νέων σχέσεων 

                                                           

153 Matthias Bieri CSS Analyses in Security Policy :The Legacy of Obama’s Foreign Policy March 2016 N0. 188, 

σελ. 1 
154 ο.π, σελ. 2 
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μεταξύ των ΗΠΑ και του μουσουλμανικού κόσμου. Βέβαιά δεν έλλειψαν και οι 

επιλογές επίδειξής δύναμης όταν στο πλαίσιο του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος 

επέβαλλε κυρώσεις στο Ιράν σε συνεργασία με το συμβούλιο ασφαλείας των ΗΕ. 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής του Οbama με 

το Ιράν αποτέλεσε η εκλογή του Rohani στη προεδρία του Ιράν. Η συμφωνία που 

επιτεύχθει στη Βιέννη το 2015, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 

οφείλεται κυρίως στο συνδυασμό αποφασιστικών οικονομικών κυρώσεων και 

διπλωματίας. 

Όσον αφορά την επανεμφάνιση της Ρωσίας ως δυνητικού αντιπάλου , οι μεταξύ 

τους σχέσεις επανεκκίνησαν το 2009, μέσω μιας πολιτική για την εξεύρεση κοινών 

θέσεων και αμοιβαίων συμβιβασμών. Υπεγράφη η New START Treaty για τον έλεγχο 

των πυρηνικών, η Ρωσία συμφώνησε στην ανάπτυξη στρατευμάτων και 

στρατιωτικού εξοπλισμού στο Αφγανιστάν, υποστήριξε στην ενίσχυση των 

κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν και δεν άσκησε «βετο» για την επέμβαση στη Λιβύη,  

ενώ για τις ΗΠΑ η ανατολική διεύρυνση του ΝΑΤΟ δεν αποτελούσε πλέον 

προτεραιότητα.  

Όσον αφορά στην Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα η πολιτική της διακυβέρνησης 

Obama, παρουσίαζε ένα μείγμα από στοιχεία συνεργασίας και αντιπαράθεσης. Η 

Κίνα και η κατ΄επέκταση οικονομική και γεωπολιτική της ανάπτυξη αποτελεί μια 

μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ιδιαίτερα λόγω της επιθετικής 

(για τις ΗΠΑ) παρουσίας της Κίνας στην Νότια θάλασσα155. 

Στο πλαίσιο αυτό εδράζεται και η διακήρυξη του Obama το 2011 για στροφή της 

υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ, στην περιφέρεια Μ. Ανατολής και της Ασίας, 

στοχεύοντας στην ανάσχεση των ηγεμονικών βλέψεων της Κίνας. Παράλληλα 

επιδιώχθηκε η ενίσχυση των δεσμών ασφαλείας με τις χώρες της περιοχής (Ινδία, 

Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Ιαπωνία και Αυστραλία). Η σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στη 

Κίνα φαίνεται και στο κείμενο στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για το 2015, 

όπου επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον και η εστίαση στην Ασία παρόλη την 

προσάρτηση της Κριμαίας, με βίαιο τρόπο, από τη Ρωσία. 

                                                           
155 ο.π, σελ. 3 
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Επίσης η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας το Σεπτέμβριο του 2015 

(Transpacific Partnership),  με σκοπό να διασφαλίσει ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα 

συνεχίσει να εκτελείται και να εποπτεύεται από τις ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα κοινό 

μέτωπο εναντίων της Κίνας αποτελει μια γεωπολιτική δήλωση ένδειξης προθέσεων. 

Ο Obama, μετά την περίοδο διακυβέρνησης του αφήνει τις ΗΠΑ πιο ισχυρές 

συνολικά από αυτές που παρέλαβε. Έχει με απόσταση την μεγαλύτερη οικονομία 

στον κόσμο και παραμένει το σημείο αναφοράς στο δυτικό κόσμο. Η εξωτερική 

πολιτική που ακολούθησε χαρακτηρίζεται από επιμονή στους στόχους. 

Επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα, με όρους ρεαλισμού λαμβάνοντας όμως υπόψη 

τον οικονομικό παράγοντα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό επίπεδο. 

Αποκατέστησε την εικόνα και την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, ενώ  αντέδρασε ανάλογα 

στην επιθετική εξωτερική πολιτική της Κίνας στρέφοντας το στρατηγικό ενδιαφέρον 

στην Μ.Ανατολή και την Ασία. Πρώτο λόγω στις επιλογές του είχε η προβολή και 

αξιοποίηση της ήπιας ισχύος έναντι της προβολής και χρήσης της σκληρής δύναμης. 

 

5.4.2.1 Obama και το ζήτημα του Ιράν 

 

«… There will be many issues to discuss between our two countries, and we 

are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual 

respect…»156. 

 «... We will show the courage to try and resolve our differences with other 

nations peacefully not because we are naïve about the dangers we face, but because 

engagement can more durably lift suspicion and fear…»157. 

Οι δύο αυτές δηλώσεις, έγιναν από τον Obama κατά την έναρξη της προεδρίας 

του, το 2009 και το 2013 αντίστοιχα. Αποδεικνύουν την έμφαση που ήθελε να δώσει 

η κυβέρνηση Obama στη χρήση της διπλωματίας για την αντιμετώπιση-συνεργασία 

με το Ιράν, σε αντίθεση με τη ρητορική και τις ιδέες του προκατόχου του. 

                                                           

156 “President Obama’ speech in Cairo: A New Beginning”, 4 June 2009 
157 “President Obama’ State of the Union Address”, 12 February 2013. 
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Το δόγμα Obama περιγράφηκε ως μια : «μορφή ρεαλισμού που δεν φοβάται να 

αναπτύξει την Αμερικανική ισχύ, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της θα πρέπει 

να μετριάζεται από πρακτικά όρια και μια δόση αυτογνωσίας»158. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Obama εκτίμησέ ότι υπήρχε μια ευκαιρία να πείσει το Ιράν 

για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, μέσω της διπλωματίας και να 

αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Ιράν. Προβλημαατισμός υπήρχε για το κατά πόσο η 

διπλωματική προσέγγιση θα είχε θετική έκβαση ή αν θα έπρεπε «ξεκάθαρα» να 

παρουσιάσουν στο Ιράν τις θετικές επιπτώσεις ή τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε 

η αποδοχή της περιστολής ή η άρνηση αυτής, στο πλαίσιο του πυρηνικού 

προγράμματος.159 

Η επιλογή της διπλωματίας υπερίσχυσε και ανακοινώθηκε επίσημα κατά τη 

διάρκεια μηνύματος του Obama προς τον Ιρανικό λαό στις 21 Μαρτίου 2009, με 

αφορμή την Ιρανική πρωτοχρονιά (Nowruz), «the United States is now committed to 

diplomacy that addresses the full range of issues before us, and to pursuing 

constructive ties among the United States, Iran, and the international community.» 

Επιπρόσθετα σε λόγο του στο Κάιρο στις 4 Ιουνίου 2009, ο Obama αναγνώρισε 

το ρόλο των ΗΠΑ στην ανατροπή του καθεστώτος Mossadeq καθώς επίσης ότι το 

Ιράν έχει δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση.  

Στο τέλος του 2009 μέχρι και το 2013, η κυβέρνηση Obama εφάρμοσε μια διπλή 

στρατηγική. Ενίσχυση των οικονομικών πιέσεων και διαπραγμάτευση για το 

πυρηνικό πρόγραμμα με την προοπτική της άρσης των κυρώσεων. Επιπρόσθετα 

επανειλημμένα δήλωνε ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει «στο τραπέζι» ενώ 

συνέχισε την αμυντική συνεργασία με τους εταίρους της στον Κόλπο. Παράλληλα 

ξεκίνησαν άτυπα πρώιμες συναντήσεις μεταξύ διπλωματών των δύο χωρών για μια 

αρχική συμφωνία, ενώ το Φεβρουάριο του 2013 ο αντιπρόεδρος Biden ανακοίνωσε 

επισήμως την πρόθεση των ΗΠΑ για έναρξη απευθείας συνομιλιών.  

Από το 2013 έως σήμερα και ιδιαίτερα μετά την εκλογή του Rouhani, το βάρος 

στην πολιτική δίνεται στη διπλωματία παρά σε επιπλέον κυρώσεις. Στο πλαίσιο αυτό 

                                                           

158 Dionne E.J. Jr, The Obama Doctrine in Action, Washington Post Matthias Bieri CSS Analyses in Security 

Policy :The Legacy of Obama’s Foreign Policy March 2016 N0. 188/wp-dyn/content/article/2009 
159Kenneth Katzman, Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy, Congressional Research Service, 2016 
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υπήρξε, η πρώτη μετά το 1979 τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των 

δύο χωρών. Επίσης στο περιθώριο των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα 

έχουν λάβει χώρα και άλλες συναντήσεις με θέματα που καλύπτουν περιφερειακά και 

διμερή ζητήματα.  

Επιπρόσθετα ο Obama ελπίζει ότι συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 

Ιράν (JCPOA) μεταξύ των επτά (χώρες Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, Γερμανία και 

ΕΕ) και του Ιράν, θα ωθήσει τις μεταξύ τους σχέσεις σε μια νέα εποικοδομητική 

εποχή, ανεξάρτητα από την διασφάλιση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΗΠΑ-ΙΡΑΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. ΜΙΑ 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΟΝ 21ο  

ΑΙΩΝΑ. 

 

 

 

 

Παρατηρώντας τους παραπάνω χάρτες, ενδιαφέρον προκαλεί η γεωγραφική 

θέση του Ιράν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η γεωγραφία αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες ισχύος αλλά και διαμόρφωσης σχέσεων μεταξύ των κρατών στο 

διεθνές σύστημα και κατ΄επέκταση πολιτικών στοχεύσεων και στρατηγικών 

επιλογών. 

Το Ιράν ανήκει στη δυτική Ασία, σε μια περιοχή κομβικής σημασίας. Μια περιοχή 

η οποία περικλείεται, στα βόρεια, από τη Ρωσία, στα ανατολικά από την Κίνα, στα 

νότια ανατολικά από την Ινδία, στα νότια από τον Περσικό Κόλπο και δυτικά από τη 
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Μ. Ανατολή και τη Μεσόγειο Στη περιοχή αυτή τα τελευταία χρόνια, λαμβάνει χώρα 

μια ανακατάταξη των ισορροπιών ισχύος, μεταξύ των κρατών της περιοχής αλλά και 

των δυνάμεων, οι οποίες έχουν ή θέλουν να διατηρήσουν ή και να αποκτήσουν, λόγο 

στη περιοχή με σκοπό να εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εξελίσσεται μια 

δομική γεωπολιτική αλλαγή η οποία εμπεριέχει νέους ρόλους και αναπτύσσει νέες 

σχέσεις για τις ΗΠΑ, ΕΕ, Ινδία, Ρωσία, Κίνα και Ιράν.  

Η θρησκεία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η τρομοκρατία 

αποτελούν τις αφορμές για την ανωτέρω αλλαγή. Ιδιαίτερα στη Μ. Ανατολή η σημασία 

της θρησκείας σχετίζεται με την ισορροπία ισχύος στον Περσικό Κόλπο. Πιθανόν τα 

πραγματικά αίτια, πέραν της αύξησης της ισχύος, να είναι και η διαχείριση των 

πλουτοπαραγωγικών (ενεργειακών) αποθεμάτων, η οικονομία και το εμπόριο σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Μια δεύτερη παρατήρηση για τη θέση του Ιράν, αποτελεί το γεγονός ότι 

βρίσκεται πάνω σε μία νοητή γραμμή αμερικανικών συμφερόντων, η οποία 

ξεκινώντας από και καταλήγοντας στις ΗΠΑ, διαπερνά την ΕΕ, τη Μέση Ανατολή, την 

Ινδία την Ιαπωνία. Συμφέροντα στρατιωτικά, οικονομικά, σχηματίζουν αυτόν τον 

άξονα, η επιδίωξη των οποίων ενισχύει την προβολή ισχύος και κατ΄επέκταση τη 

ηγεμονική θέση των ΗΠΑ ενώ παράλληλα περιορίζει ή προσπαθεί να περιορίσει την 

ισχύ της Ρωσίας και της Κίνας. Στον αντίποδα, το Ιράν μπορεί να αποτελέσει την 

κορυφή σε ένα τόξο συμμαχίας αποτελούμενο από τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία και 

την Κίνα το οποίο θα αποτελεί ένα αντίπαλο «μέτωπο» στην προσπάθεια των ΗΠΑ 

για έμμεσο έλεγχο της περιοχής. 

Η πρόσφατη συμφωνία (Joint Comprehensive Plan of Action), μεταξύ του Ιράν 

και των 5+1(Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Η.Β, ΗΠΑ και Γερμανία), αποτελεί μια περίπτωση 

win- win, για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν και ιδιαίτερα για το Ιράν. Προ 

συμφωνίας το παιχνίδι ήταν «μηδενικού αθροίσματος» περισσότερο διότι η τότε 

ηγεσία του Ιραν ήταν μια μη ορθολογικής σκέψης/αντίληψης ομάδα. Η νέα ηγεσία 

αποδεικνύει ότι η διαπραγμάτευση είναι δυνατή. 

Η δυναμική του Ιράν, οδήγησε σε αυτή την επιτυχή διαπραγμάτευση. Μια χώρα 

80 περίπου εκατομμυρίων, με ηλικία από 18-27 χρόνια για το 90% του πληθυσμού, 

με εκπαιδευμένο πληθυσμό και ανοιχτό σχετικά ως προς τις ελευθερίες και τη 
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συμμετοχή των γυναικών, με μια μεγάλη αστική τάξη, μια χώρα που είναι 2η σε 

αποθέματα φυσικού αερίου και 3η ή 4η σε αποθέματα πετρελαίου, στη σημερινή 

εποχή δεν είναι εύκολο να περιορισθεί η να παραμένει απομονωμένη-αποκομμένη 

από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ΗΠΑ που ουσιαστικά συνέβαλλαν στην επιτυχία της 

συμφωνίας, ήταν εκείνες που αρχικά, με την άφρονα πολιτική του G.W.Bush, ή την 

πολιτική της σκληρής δύναμης, συνέβαλλαν επίσης στην μεταστροφή του Ιράν. 

Η επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ και η «εξαφάνιση» του καθεστώτος του Σαντάμ 

Χουσεΐν σε συνδυασμό με την εκδίωξη των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, 

δημιούργησαν κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας για τις προοπτικές του Ιράν, να 

επιστρέψει στο προσκήνιο, ως μια εν δυνάμει περιφερειακή δύναμη της περιοχής. 

Επιπρόσθετα επειδή τα πρόσωπα πάντα παίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο 

στις εξελίξεις, οι ηγεσίες των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν τη βούληση και τις ικανότητες 

για να αδράξουν την ευκαιρία. 

Τα δομικά χαρακτηριστικά του Ιράν καθώς και ο νέος συσχετισμός ισορροπιών, 

έχοντας πλέον και το Ιράκ ως σύμμαχο, μαζί με τη Συρία αλλά και το Λίβανο, αλλά 

και η πιθανή προσάρτηση στη ζώνη επιρροής του Ιράν των χωρών του Περσικού 

Κόλπου, αποτελούν εκτιμώ τα στοιχεία της ανάλυσης που αιτιολογούν την 

προσπάθεια προσέγγισης του Ιράν από τις ΗΠΑ. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας υπάρχει μια 

διασταύρωση συμφερόντων αναφορικά με την ένταξη της περιοχή σε μια από της 

σύγχρονες ζώνες. Δυτική (ΗΠΑ) σφαίρα ή Ρωσική σφαίρα επιρροής. Το περιβάλλον 

ασφαλείας και σταθερότητας της περιοχής, δεν απειλείται από εξωτερικές απειλές 

αλλά περισσότερο από την εσωτερική αρχιτεκτονική του συστήματος.  

Για τις ΗΠΑ υπάρχουν ακόμα αρνητικές μνήμες, η Ρωσία δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί ως ο μοναδικός εγγυητής για την ασφάλεια και σταθερότητα της 

περιοχής, ενώ η Κίνα προς το παρόν δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την 

δυναμική προβολή της στην περιοχή. Το Ιράν, θα μπορούσε μέσω συνεργασιών να 

παίξει το ρόλο της περιοχικής δύναμης, συσπειρώνοντας τα άλλα κράτη γύρω του. 

Ουσιαστικά το Ιράν έχει τον πρώτο λόγο επιλογής. Για το σκοπό αυτό, η προσπάθεια 

προσέγγισης του από τις ΗΠΑ, είναι μια ρεαλιστική πολιτική και στρατηγική επιλογή. 

Η πρόοδος και η περεταίρω ένταξη του Ιράν στο παγκόσμιο σύστημα, σίγουρα θα 
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δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές, πολιτικές και στρατηγικές ευκαιρίες, 

αναδεικνύοντας το Ιράν στον μοναδικό στρατηγικό εταίρο της περιοχής. 

Μια από αυτές είναι η πολιτική των αγωγών ενέργειας και των οδών μεταφοράς. 

Νέοι αγωγοί οι οποίοι θα μπορούν να τροφοδοτούν την Ευρώπη, η οποία επιθυμεί 

να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία. Επιπρόσθετα όσον αφορά 

νέους μεταφορικούς κόμβους και «δρόμους», το Ιράν στο σταυροδρόμι μεταξύ Κ. 

Ασίας, Αν. Μεσογείου και Περσικού Κόλπου θα μπορούσε να υποκαταστήσει τόσο τη 

Ρωσία όσο και την Κίνα. 

Οι ΗΠΑ, φαίνεται ότι ακολουθούν μια πολιτική βασιζόμενη στην ήπια ισχύ, χωρίς 

όμως να κρύβουν την δυνατότητα  δυναμικής και αποφασιστικής παρουσίας τους. Θα 

μπορούσε κάποιος να πει ότι ακολουθούν μια πολιτική «offshore»160 ισορροπίας, 

αξιοποιώντας επιλεκτικά και κατά περίπτωση, πολιτικά, οικονομικά αλλά και όπου 

απαιτείται, στρατιωτικά «εργαλεία» για να ενισχύσουν την συνεργασία τους με το 

Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΗΠΑ μειώνουν το βάρος που απορρέει από την 

διαχείριση θεμάτων ασφαλείας και σταθερότητας στην περιοχή. Το ρόλο αυτό μπορεί 

να τον αναλάβει το Ιράν μέσα από μια εποικοδομητική συνεργασία, ως η 

περιφερειακή δύναμη της περιοχής. 

Το πρόβλημα με την επιλογή αυτή, είναι ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να βρουν ένα 

ακόμα τρόπο να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους με όλους τους άλλους συμμάχους, 

συνεργάτες στην περιοχή. Για την Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ το Ιράν παραμένει 

κίνδυνος. Για την Τουρκία το Κουρδικό αποτελεί κοινο σημείο ενδιαφέροντος. Για την 

Συρία τόσο το Ιράν όσο και η Ρωσία αποτελούν διαχρονικούς συμμάχους, αλλά 

παράλληλα οι δύο τελευταίοι είναι και μεταξύ τους ανταγωνιστές όσον αφορά στην 

ενέργεια (φυσικό αέριο & πετρέλαιο). 

Βέβαια οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές ούτως ώστε να μην 

δεσμευτούν στην περιοχή, εξαιτίας πιθανών πιέσεων από άλλους δρώντες, 

περισσότερο από όσο απαιτείται ούτε επίσης να είναι οι πρώτες που θα δράσουν 

δυναμικά σε οποιαδήποτε «θερμή» κατάσταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σήμερα 

όταν κατά τη διάρκεια συνομιλιών για την ασφάλεια της περιοχής η σημαντικότερη 

                                                           

160
 E.Rumer, R.Sokolsky,P.Stronski, U.S. POLICY TOWARD CENTRAL ASIA 3.0, (Washington: Carnegie 

Endowment for International Peace Publications Department, 2016) σελ. 29 
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συνάντηση για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ρωσίας, 

Τουρκίας και Ιράν, με την «εκκωφαντική» απουσία των ΗΠΑ. 

Το Ιράν μπορεί να αναλάβει το βάρος για την εξισορρόπηση της ισχύος της 

Ρωσίας στην Κ.Ασία και της αντίστοιχης αναπτυσσόμενης επιρροής της Κίνας. Ο νέος 

αυτός ρόλος για το Ιράν, παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις. Η μεταξύ 

τους ισορροπία είναι αβέβαιη. Η δυναμική επανεμφάνιση ενός ανανεωμένου δρώντα, 

σε μια περιοχή αστάθειας, ίσως δημιουργήσει τις κατάλληλες, μεσοπρόθεσμα 

συνθήκες για την σταθερότητα του συστήματος. Μια σταθερότητα την οποία αφενός 

επιθυμεί η μέχρι σήμερα υπερδύναμη, αλλά παράλληλα το μεγαλύτερο βάρος για την 

επίτευξη της, της έχει ανατεθεί από τους υπόλοιπους δυτικούς δρώντες (ΕΕ), οι 

οποίοι παρακολουθούν από μια απόσταση σχετικής ασφάλειας. 

Η προσέγγιση ΗΠΑ -Ιράν, αποτελει ρεαλιστική επιλογή και για τους δύο, στο 

σύγχρονο διεθνές σύστημα αλλά και στο παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας. Το Ιράν 

επανεμφανίζεται στο παγκόσμιο στερέωμα, ιδιαίτερα το οικονομικό και ενεργειακό. Οι 

ΗΠΑ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους αλλά και των επιλογών τους  - να μην 

εμφανίζονται ως η  μοναδική ηγέτιδα δύναμη – έχοντας ως συνεργάτη αλλά και ως 

«αντιπρόσωπο» στην περιοχή το Ιράν, λειτουργούν ως μια περιφερειακή δύναμη, σε 

μια περιοχή έως σήμερα ανένταχτη σε κάποια ζώνη επιρροής. Επιπρόσθετα η 

πολιτική αυτή των ΗΠΑ, δεν φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις τόσο από τη Ρωσία 

όσο και από την Κίνα.  

Προς το παρόν ο παγκόσμιος ιστός, φαίνεται να ενισχύεται από τη συνεργασία 

αυτή, ενώ από το παζλ της περιοχής μπορεί να  προκύψει μια σταθερή εικόνα. 

 

« Under the right conditions, with balanced judgments and sound negotiating 

strategy, we can still reach understanding that suits the interests of both sides. Most 

important, we do not have to be friends to do so. After all, if Americans and Iranians 

could never agree on anything, then today I and my embassy colleagues would 

probably still be captives in Tehran».161 

                                                           

161 J.W. Limbert, Negotiating with Iran: Wrestling the Ghosts of History,(Washington, United States Institute of 

Peace Press, 2009), σελ.6 
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