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«Δειώλω ππεπζύλωο όηη όια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, ηα 

επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδω ζύκθωλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηηο αξρέο ηεο 

αθαδεκαϊθήο δενληνινγίαο, θαζώο θαη ηνπο λόκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Δειώλω επίζεο ππεπζύλωο όηη, όπωο απαηηείηαη από 

απηνύο ηνπο θαλόλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπω ζηηο πεγέο όιωλ ηωλ ζηνηρείωλ 

πνπ ρξεζηκνπνηώ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνύλ πξωηόηππε δεκηνπξγία κνπ».  
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θεξκά επραξηζηώ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Σπύξν Μαθξή γηα ηε βνήζεηα, 

ηελ θαζνδήγεζε, ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξε ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπόλεζεο ηεο δηπιωκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαζώο θαη ην αµείωην ελδηαθέξνλ 

ηνπ, ηελ εζηθή ελδπλάµωζε θαη ηηο επηζηεµνληθέο θαηεπζύλζεηο πνπ µνπ παξείρε 

όιν απηό ην δηάζηεµα. Αθόκε επραξηζηώ πνιύ θαη ηνλ θ. Κπξηάθν Μηθέιε γηα ηηο 

ρξήζηκεο επηζεκάλζεηο ηνπ πνπ ιεηηνύξγεζαλ ελζαξξπληηθά.  

Τέινο, έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνπο γνλείο κνπ, Φάλε θαη Αγγειηθή, θαη ηελ 

αδεξθή κνπ Ναηαιία πνπ κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε βήκα κνπ, ην Θάλν γηα ηελ 

ακέξηζηε αγάπε, ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή θαη ηηο θίιεο κνπ Αιίθε θαη Μαίξε 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Σν αλά ρείξαο πφλεκα επηρεηξεί λα απνδείμεη φηη ν πνιηηηθφο ξεαιηζκφο είλαη 

κία έγθπξε ζεσξία θαη ζεσξείηαη θπξίαξρε δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ ηφζν ζηελ άζθεζε 

ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο φζν θαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία-θηινζνθία. Ο ξεαιηζκφο 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο, εηδηθά απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ξεαιηζηέο, ε αξραηφηεξε 

δηαηππσκέλε πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Οη θχξηνη δηαλνεηέο απφ ηελ 

αξραηφηεηα έσο ηνλ Γηαθσηηζκφ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζεψξεζε ηνπ ξεαιηζκνχ, θαη γη‟ 

απηφ ην ιφγν ζεσξνχληαη «νη θιαζηθνί ηνπ ξεαιηζκνχ», είλαη ν Θνπθπδίδεο, ν 

Machiavelli, ν Hobbes. 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ν ξεαιηζκφο εμειηζζφηαλ, θξαηψληαο 

πάληνηε ηνλ ππξήλα ηνπ αλαιινίσην. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη 

ελδειερψο ε εμέιημή ηνπ. Βαζχηεξνο ζηφρνο, φκσο, ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα 

αλαδεηρζεί ε πινχζηα παξάδνζε ηεο Αγγιηθήο ρνιήο πνπ αλακθίβνια ζπλεηέιεζε 

ζεκαληηθά ζηελ θαηεχζπλζε θαη δηακφξθσζε ηνπ θιάδνπ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Ζ 

παξνπζία νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ κε επξσπατθφ ραξαθηήξα απνδεηθλχεη 

ηελ ηάζε πξνηίκεζεο ηεο δηεζλνινγηθήο θνπιηνχξαο ζηελ Δπξψπε απέλαληη ζηε 

κνλνδηάζηαηε ζθέςε ησλ ΖΠΑ. Ζ πξνζήισζε ζε θηινζνθηθά, ζεσξεηηθά θαη 

επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα, δείρλεη φηη ε επξσπατθή θνηλφηεηα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ 

θαη ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο πξνρσξνχλ ηελ θιαζηθή παξάδνζε έλα βήκα 

παξαπάλσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ - ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η θεωρία των Διεθνών χέςεων με έμφαςη ςτον πολιτικό 

ρεαλιςμό 
Ζ Ηζηνξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεζλνχο ρψξνπ. ε 

θακία πεξίπησζε ε Ηζηνξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ δελ είλαη Ηζηνξία ή Γηπισκαηηθή 

Ηζηνξία, σζηφζν αληιεί ην πιηθφ απφ απηέο γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηελ 

εμέιημε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε κεηεμέιημε ηνπ δηαθξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ Ηζηνξία ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ εμεγεί πσο νξγαλψζεθαλ 

νη ηδέεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο αιιά αλαδεηά θαη ηελ χπαξμε λφκσλ ζηηο δηαθξαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ πξψηε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ γίλεηαη απφ 

ηνλ Θνπθπδίδε
1
, ν νπνίνο εμεηάδεη ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν κεηαμχ ησλ δχν 

ππεξδπλάκεσλ ηεο επνρήο ηνπ, ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο. Σν ζεκεξηλφ δηεζλέο 

πνιηηηθφ ζχζηεκα έρεη ηηο απαξρέο ηνπ ζηελ Δηξήλε ηεο Βεζηθαιίαο (1648), είλαη ε 

πλζήθε πνπ ηεξκάηηζε ηνλ παλεπξσπατθφ Σξηαθνληαεηή Πφιεκν, απνηειεί ηελ 

ηζηνξηθή αθεηεξία κηαο λέαο επνρήο ζηελ Δπξψπε
2

, εμάιεηςε ηα κεζαησληθά 

ππνιείκκαηα, έιαβαλ ηέινο νη αλαγελλεζηαθνί ζξεζθεπηηθνί πφιεκνη θαη πιένλ ηα 

θξάηε ζεσξνχληαλ σο θπξίαξρα ην θαζέλα ζηελ επηθξάηεηά ηνπ
3
. Απηή ήηαλ ε 

αθεηεξία κηαο καθξάο πνξείαο πνπ νδήγεζε ζηε  γελεαινγία ηεο ζεσξίαο ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ ή νη Γηεζλείο ρέζεηο (ή δηεζλνινγία – φπσο ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί ζηα ειιεληθά), πνπ ζπγθξνηήζεθαλ σο μερσξηζηφο επηζηεκνληθφο θιάδνο 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Ζ επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ απνηειείηαη απφ νκαδνπνηήζεηο αμησκάησλ 

πνπ εθθξάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην δηεζλέο ζχζηεκα. Οη ζεσξίεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη 

παξαηεξνχλ ηα θαηλφκελα ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη πνιιέο, σζηφζν ζηελ παξνχζα 

                                                           
1
 Κουκυδίδου, Ιςτορίαι, μτφ.: Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, Ακινα, Ελλθνικά Γράμματα, 2006, τόμοι 2  

2
 Για τισ Συνκικεσ τθσ Βεςτφαλίασ και τθ γαλλικι θγεμονία βλ. Κ. Α Χριςτοδουλίδθσ., Διπλωματική 

Ιςτορία – Από τη Βεςτφαλία ςτη Βιζννη 1648-1815, Ακινα, Σιδζρθσ, 1990, ςελ.35 
3
 Ο διακανονιςμόσ τθσ Βεςτφαλίασ νομιμοποίθςε τθν φπαρξθ μιασ κοινοπολιτείασ ανεξάρτθτων 

κρατϊν. Σιμανε τον κρίαμβο του κράτουσ ωσ αποκλειςτικοφ υπεφκυνου για τα εςωτερικά του 
ηθτιματα και ανεξάρτθτο διεκνϊσ. Αυτόσ ο διακανονιςμόσ αποτζλεςε μια κεμελιϊδθ και ςυνολικι 
χάρτα για ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Βλ. A. Watson, Η Εξζλιξη τησ Διεθνοφσ Κοινωνίασ, Ακινα, Ροιότθτα, 
2006, ςελ. 332 κ.ε. 
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εξγαζία ζα δνζεί έκθαζε ζηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ, γηαηί ν ίδηνο ν ξεαιηζκφο ζαλ 

ζεσξία απνηειεί ηελ επηθξαηέζηεξε θαη έρεη επεξεάζεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ηηο 

εμειίμεηο ζην δηεζλέο ζχζηεκα φζν θακία άιιε ζεσξία. Οη ζεσξίεο εμεγνχλ θαη 

επηηξέπνπλ ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ/κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ
4
.  

Ζ γελεαινγηθή γξακκή ηνπ θιαζηθνχ ή πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ μεθηλάεη κε ηνλ 

Θνπθπδίδε κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε αλζξψπηλε θχζε κπνξεί λα εμεγήζεη ηα ζεκειηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο φπσο ν αληαγσληζκφο, ν θφβνο θαη ν 

πφιεκνο. Σν έξγν ηνπ Θνπθπδίδε έρεη θεξδίζεη ην ζαπκαζκφ ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

ξεαιηζηψλ ιφγσ ηεο δηνξαηηθφηεηάο ηνπ γηα πνιιά απφ ηα δεηήκαηα ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο
5
 θαη ιφγσ ηεο ηήξεζεο κεζνδνινγηθψλ θαλφλσλ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ 

επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Αηηία ηνπ πνιέκνπ, θαηά ηνλ 

Θνπθπδίδε, ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο αζελατθήο ηζρχνο θαη ν θφβνο πνπ πξνθάιεζε ην 

γεγνλφο απηφ ζηε πάξηε. Ζ εθηίκεζε απηή ζεσξείηαη θιαζηθφ παξάδεηγκα ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρεη ε άλαξρε δνκή ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θξαηηθψλ δξψλησλ
6

. ην έξγν απηφ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πάξηε ήηαλ 

αλαγθαζκέλε λα πνιεκήζεη ηελ Αζήλα δηφηη απεηινχληαλ ην εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο 

πξψηεο – δειαδή ε επηβίσζή ηεο – ζηελ πηζαλή αιιαγή ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο. Απφ 

ηε κεξηά ηεο Αζήλαο ήηαλ επίζεο ζαθέο φηη ήηαλ αλαγθαζκέλε λα επηδηψμεη ηελ ηζρχ 

ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ απηνθξαηνξία πνπ είρε απνθηήζεη. ηελ Ιζηνξία ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ν Θνπθπδίδεο εμέθξαζε ηηο ξεαιηζηηθέο ηνπ αξρέο κέζα 

απφ ηνλ δηάινγν ησλ ζηξαηεγψλ ηεο Αζήλαο κε ηνπο εγέηεο ηεο Μήινπ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο, ην 416 π.Υ. Όηαλ νη Αζελαίνη έθζαζαλ ζην 

λεζί ηεο Μήινπ κε ζθνπφ λα ππνηάμνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, νη Μήιηνη είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ είηε λα ππνηαρζνχλ εηξεληθά, είηε λα εμνινζξεπηνχλ. 

Οη Μήιηνη επηθαιέζηεθαλ ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο θαη φηη νη παξηηάηεο είλαη 

ζπκκαρνί ηνπο αιιά κπξνζηά ζηελ επηβνιή ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο ησλ Αζελαίσλ 

(ιφγσ αλψηεξεο ζηξαηησηηθήο ηνπο δχλακεο), αλαγθάζηεθαλ λα ππνηαρζνχλ ζηνλ 

ζηδεξέλην λφκν ηνπ ξεαιηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «ν ηζρπξφο πξνρσξά φζν ηνπ 

                                                           
4
 Για τθ κεωρία, τθν ζρευνα και τθ μεκοδολογία βλ. St. Van Evera, Ειςαγωγή ςτη μεθοδολογία τησ 

Πολιτικήσ Επιςτήμησ, μτφ.: Ζλλθ Συλλογίδου, Ακινα, Ροιότθτα, 2000 
5
 Για τθν ορκι κατανόθςθ και εξζλιξθ του ρεαλιςμοφ βλ. J. Baylis & St. Smith, Η Παγκοςμιοποίηςη τησ 

Διεθνοφσ Πολιτικήσ – Μια Ειςαγωγή ςτισ Διεθνείσ χζςεισ, Ακινα, Επίκεντρο, 3
θ
 εκδ., 2007 

6
 Στο ίδιο, ςελ. 238 
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επηηξέπεη ε δχλακή ηνπ θαη ν αδχλακνο ππνρσξεί φζν ηνπ επηβάιιεη ε αδπλακία 

ηνπ».  Ο δηάινγνο ησλ Μειίσλ απνηειεί θνξπθαία ζηηγκή ζχγθξνπζεο ηεο ηζρχνο 

έλαληη ηεο εζηθήο, αιιά θαη ηνπ αλνξζνινγηζκνχ έλαληη ηνπ νξζνινγηζκνχ. Απηφο ν 

πεξίθεκνο δηάινγνο απνηειεί ην πην δηάζεκν παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλεηαη ν θιαζηθφο ξεαιηζκφο ηηο δηεζλείο ζρέζεηο: «σο κία αλαξρία 

δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ πνπ δελ έρνπλ νπζηαζηηθά επηινγή, εθηφο απφ ην λα ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη πξαθηηθέο ησλ πνιηηηθψλ ηζρχνο, ζηηο νπνίεο ε αζθάιεηα θαη 

ε επηβίσζε απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αμίεο θαη ν πφιεκνο ηνλ χπαην ξπζκηζηή»
7
. ηνλ 

Θνπθπδίδε αλαθαιχπηεη επίζεο θαλείο θαη ζεσξίεο γηα ηνλ πφιεκν, ηελ ηζνξξνπία ηεο 

ηζρχνο, ηηο ζπκκαρίεο, ηελ εγεκνλία, ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο
8
. Ζ επίδξαζε ηνπ είλαη κεγάιε θαη ζήκεξα θαη απφ πνιινχο ζεσξείηαη ν 

πξψηνο ζπγγξαθέαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Σν πιένλ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηνλ 

θιαζηθφ ζνπθπδίδεην ξεαιηζκφ είλαη φηη ε δηεζλήο πνιηηηθή θαζνδεγείηαη απφ έλαλ 

αηέξκνλα αγψλα γηα ηζρχ πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αλζξψπηλε θχζε.  

Άιιε ζεκαληηθή ζεσξεηηθή ζπλεηζθνξά γηα ηνλ θιαζηθφ ξεαιηζκφ είλαη απηή 

ηνπ Machiavelli κε ηνλ Ηγεκφλα
9
 ηνπ, ην πξψην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θείκελν 

εζσηεξηθήο θαη δηεζλνχο πνιηηηθήο, κεηά ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε , θαη γξάθηεθε ην 

1518.  Ο Niccolo Machiavelli κε ηελ άπνςή ηνπ πσο νη πνιηηηθνί πξέπεη λα είλαη 

ηαπηφρξνλα ιένληεο (ηζρχο) θαη αιεπνχδεο (παλνπξγία) απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

ξεαιηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Machiavelli. Ζ ηζρχο θαη ε παλνπξγία είλαη ηα δχν 

απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα κία απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

έηζη ψζηε ε θχξηα επζχλε ησλ εγεηψλ – λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

θξάηνπο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζή ηνπ – λα έξρεηαη εηο πέξαο. Ο Machiavelli 

πηζηεχεη πσο δνχκε ζε έλαλ επηθίλδπλν θφζκν, έλαλ θφζκν πνπ βεβαίσο 

παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο αιιά έρεη θαη πνιινχο θηλδχλνπο. ε απηφ ηνλ θφζκν 

θαζέλαο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, αιιά ην 

δεηνχκελν είλαη λα ην πξάηηεη πην γξήγνξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Δπνκέλσο ε 

άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο βαζίδεηαη ζε νξζνινγηθέο εθηηκήζεηο ηεο πνιηηηθήο 

                                                           
7
 R. Jackson – G. Sørensen, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνϊν χζςεων, Ακινα, Gutenberg, 2006, 

ςελ. 116 
8
 Για τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ του πολζμου και τθ ςτρατθγικι ςκζψθ βλ. Σ. Λίτςασ, Πόλεμοσ και 

Ορθολογιςμοσ: Θεωρητικζσ Προεκτάςεισ και τρατηγικζσ Εφαρμογζσ, Ακινα, Ροιότθτα, 2010 κακϊσ 
επίςθσ και ςτο Κ. Κολιόπουλοσ, Η τρατηγική κζψη: Από την αρχαιότητα ζωσ ςήμερα, Ακινα, 
Ροιότθτα, 2008 
9
 Βλ. N. Machiavelli, Ο Ηγεμόνασ, μτφ: Μ. Καςςιωτάκθ, Ακινα, Ρατάκθσ, 1993 
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ηζρχνο ζε ζρέζε κε απηά ησλ αληηπάισλ
10

. Ζ ινγηθή ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο έρεη 

παγθφζκηα εθαξκνγή θαη είλαη ην θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ξεαιηζηψλ θαη ζα 

ην ζπλαληήζνπκε θαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο θιαζηθνχο ξεαιηζηέο. Απηφο ν πνλεξφο 

ηξφπνο ζθέςεο πνπ πξέπεη λα κελ πεξηκέλεηο λα θηλεζνχλ πξψηνη νη αληίπαινη ζνπ 

αλήθεη ζηα θχξηα καθηαβειηθά αμηψκαηα ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ Machiavelli. Άξα 

έλαο ξεαιηζηήο εγέηεο νθείιεη λα είλαη πάληα ζε εγξήγνξζε θαη λα εθκεηαιιέπεηαη 

θάζε επθαηξία πνπ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο. ην έξγν ηνπ ν Machiavelli 

πξνζπάζεζε λα κεηαηξέςεη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ γηα ηελ επηβίσζε ζε «επηζηήκε». Ο 

Ηγεκφλαο θσδηθνπνηεί ηα απνθζέγκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εγέηεο λα δηαηεξνχλ 

ηελ εμνπζία ηνπο. Όια απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή πξαθηηθή ηνπ 

Machiavelli σο δηπισκάηεο ζηε Φισξεληηλή Γεκνθξαηία θαη απφ ηηο νπκαληζηηθέο 

ζπνπδέο ηνπ. Δπίζεο, ζην ελ ιφγσ έξγν ηίζεηαη ην ζέκα ηεο εζηθήο θαη ν Machiavelli 

δειψλεη μεθάζαξα πσο πξέπεη λα είλαη ν ππεχζπλνο εγέηεο θαη θαηαιήγεη φηη ηα 

εζηθά αμηψκαηα ηεο θαζεκεξηλήο εζηθήο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ πνιηηηθή επζχλε. Οη 

αξρέο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη ε αζθάιεηα θαη ε επηβίσζε ηνπ 

θξάηνπο. Καλφλεο ηεο ρξηζηηαληθήο εζηθήο, φπσο αγάπα ηνλ πιεζίνλ ζνπ, πξέπεη λα 

αθήλνπλ αλεπεξέαζην έλαλ εγέηε, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ζσζηή ιήςε 

απνθάζεσλ ή φηαλ απεηιείηαη ε αζθάιεηα ηεο θνηλφηεηαο. ηελ πνιηηηθή δσή ζηφρνο 

είλαη ην ζπιινγηθφ θαιφ αθφκα θη αλ ρξεηαζηεί λα επηηεπρζεί κε αζέκηηα κέζα. Ζ 

θαζεκεξηλή/πξνζσπηθή εζηθή έρεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο αιιά ζηελ πνιηηηθή εζηθή 

δελ πξέπεη λα καο απαζρνινχλ. ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο πξσηαξρηθφ ζηφρν έρεη ε 

επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο αθφκα θαη κε ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ή αθφκε θαη κε ηε δηεμαγσγή πνιέκνπ. Απηέο νη αληηιήςεηο δελ 

βξίζθνληαη απιά ζην επίθεληξν ηνπ καθηαβειηθνχ ξεαιηζκνχ αιιά απνηεινχλ θαη ηνλ 

ππξήλα ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Μεηά ηνλ Machiavelli, ζεκαληηθφ έξγν πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο είλαη ν Λεβηάζαλ
11

 ηνπ Hobbes. Ζ ζπκβνιή ηνπ θηινζφθνπ ζε 

γεληθέο γξακκέο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ
12

. Καηά ηνλ 

Άγγιν θηιφζνθν, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηθήο δσήο 

είλαη λα θαληαζηνχκε έλαλ θφζκν πνπ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αλαθαιχςεη αθφκα ην 

                                                           
10

 Ο.π. R. Jackson & G. Sørensen, ςελ. 117 
11

 T. Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 
12

 Βαςικι ιδζα του κοινωνικοφ ςυμβολαίου είναι εκείνθ που το κράτοσ απορρζει ωσ αποτζλεςμα 
μιασ ςυμφωνίασ μεταξφ ατόμων τθσ κοινωνίασ.  
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θπξίαξρν θξάηνο. Απηή ηελ πξν-πνιηηεηαθή θάζε, ν Hobbes ηελ νλνκάδεη θπζηθή 

θαηάζηαζε (state of nature). Ο Hobbes παξαηήξεζε φηη ζε απηή ηε θάζε νη άλζξσπνη 

δνπλ κε έλα ζπλερέο θφβν απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη είλαη 

αλακεκηγκέλνη ζε κία εκπφιεκε θαηάζηαζε. Ο θφβνο φκσο, θαη ε αλαζθάιεηα πνπ 

θπξηαξρεί ζηνπο αλζξψπνπο, απνηειεί θαη ηελ κνλαδηθή επθαηξία λα μεθχγνπλ νη 

άλζξσπνη απφ απηή, δειαδή απφ ηνλ πφιεκν. Δπνκέλσο, ην αίζζεκα ηεο 

απηνζπληήξεζεο είλαη απηφ πνπ σζεί ηνπο αλζξψπνπο ζηε δεκηνπξγία ηνπ θπξίαξρνπ 

θξάηνπο. Χζηφζν, ην θξάηνο σο ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

δεκηνπξγεί κε ηε ζεηξά ηνπ έλα άιιν ζνβαξφ δήηεκα θαη απηφ είλαη ην δίιεκκα 

αζθάιεηαο. Γειαδή, ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθήο θαη εζσηεξηθήο αζθάιεηαο κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θξάηνπο ζπλνδεχεηαη αλαπφθεπθηα απφ κία εζληθή θαη δηεζλή 

αλαζθάιεηα, πνπ νθείιεηαη ζηελ άλαξρε θχζε ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο
13

. χκθσλα 

κε ηνλ Hobbes, επεηδή δελ κπνξεί λα ππάξρεη κφληκε εηξήλε αλάκεζα ζηα θξάηε θαη 

πξνηνχ θαηαιήμνπλ ζηνλ πφιεκν σο ηελ έζραηε ιχζε, ηα θξάηε πξέπεη λα ζπλάπηνπλ 

ζπλζήθεο κεηαμχ ηνπο. Σν δηεζλέο δίθαην είλαη ππεχζπλν γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε 

ησλ θξαηψλ κέζσ ησλ ζπκθσληψλ πνπ παξέρεη πξνο φια ηα θξάηε, ηα νπνία ηα 

ηεξνχλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Γεληθά, γηα ηνλ Άγγιν 

θηιφζνθν, ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Λεβηάζαλ, πνπ αθνχ αξρίδεη κε ηηο πξνδηαζέζεηο ησλ αηφκσλ ζηε ζεκεξηλή 

ηνπο θαηάζηαζε, πξνρσξεί κέρξη ηελ θηελψδε εθείλε θαηάζηαζε ηεο θχζεο
14

. Γηα 

ηνλ Hobbes, φπσο γηα ηνλ Machiavelli θαη ηνλ Θνπθπδίδε ε αζθάιεηα θαη ε επηβίσζε 

είλαη αμίεο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο. Ζ θεληξηθή αμία φκσο γηα ηνλ ξεαιηζκφ ηνπ 

Hobbes είλαη ε εζσηεξηθή εηξήλε, ην θξάηνο νξγαλψλεηαη γηα πφιεκν κε ηελ 

πξννπηηθή λα εμαζθαιίζεη ηελ εηξήλε ζηνπο πνιίηεο ηνπ. Ζ επηξξνή ηνπ Hobbes ζηνλ 

ηνκέα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ήηαλ αλακθίβνια κεγάιε. Ζ ζχγρξνλε ζρνιή ξεαιηζκνχ 

ζηε δηεζλή πνιηηηθή νθείιεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηε ζεσξία ηνπ Hobbes, φηη ν 

παγθφζκηνο ρψξνο αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο θχζεο  - φπσο πεξηγξάθεη ν 

Hobbes – θαη αθνχ ζην δηεζλή ρψξν δελ ππάξρεη θπξίαξρε εμνπζία δελ ππάξρεη 

επίζεο θαη ζχζηεκα δηθαίνπ
15

. Ο ξεαιηζκφο ηνπ Hobbes είλαη κία ζεσξία γηα ηηο 

ηζρπξέο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη δελ απνηειεί γεληθή ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ∙ νη 

                                                           
13

 Ο.π. R. Jackson & G. Sørensen, ςελ. 120 
14

 Βλ. Γ. Σκουλάσ, Ειςαγωγή ςτην Πολιτική Φιλοςοφία και Θεωρία: Ρεφματα κζψησ και τοχαςτζσ τησ 
Νεωτερικότητασ, Ακινα – Κεςςαλονικι, Gutenberg, 2011, ςελ. 213 
15

 Στο ίδιο, ςελ. 218 
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ζρέζεηο κεηαμχ άληζσλ δπλάκεσλ ζα θάιππηαλ κηα άιιε ινγηθή θαη ελ ηέιεη ζα 

κηινχζακε γηα άιιε ζεσξία
16

.  

Σα επηζηεκνληθά θείκελα δηεζλψλ ζρέζεσλ είλαη πνηθίια θαη ηα πεξηζζφηεξα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ 20
ν
 αηψλα. Πξνηνχ φκσο αλαθεξζνχλ νη ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί 

ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ Clausewitz
17

, καδί 

ηνπ αζρνιήζεθαλ ζεσξεηηθνί ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, θπξίσο ηεο ξεαιηζηηθήο 

ζεσξίαο. Σν έξγν ηνπ, Πεξί Πνιέκνπ (On War) είλαη έλα ζχγγξακα ζηξαηεγηθήο 

ζθέςεο θαη αλαιχεη θαη θαηαλνεί ηνλ πφιεκν
18

. Δθείλν πνπ πεγάδεη απηνλφεηα απφ 

ηε ζπλνιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Πεξί Πνιέκνπ θαη παξακέλεη ζαλ δίδαγκα ζηε ζθέςε 

ησλ κειεηεηψλ είλαη ε αμία ησλ ζεσξηψλ πνπ δηαηχπσζε ζε αλχπνπην ρξφλν ν 

Clausewitz, παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο αλαιινίσηε. Ο ίδηνο ν 

Clauzewitz σο πξαγκαηηζηήο θαη νξζνινγηζηήο πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη 

επηζηεκνληθά ηηο ζεσξίεο ηνπ. Γηα λα θηάζεη ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ πνιεκηθνχ 

θαηλνκέλνπ, ηνλίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο θαη εμεγεί ηελ 

πνιεκηθή δηαδηθαζία κε ηειηθφ ζηφρν ηελ νξζνινγηθή πξάμε ηνπ πνιέκνπ πνπ είλαη ε 

λίθε. Ζ νξζνινγηθή εμέιηγε ηνπ πνιέκνπ ζηνλ Clauzewitz έρεη κειεηεζεί απφ 

πνιινχο αλαιπηέο. 

πλερίδνληαο κε ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ θηάλνπκε ζηνλ 20
ν 

αηψλα φπνπ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαηαθιχδεη ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ηηο επηζηεκνληθέο Δπηζεσξήζεηο. Πην αλαιπηηθά, ε είζνδνο 

ησλ ΖΠΑ ζηε δηεζλή πνιηηηθή κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν βξήθε ην δηεζλέο 

ζχζηεκα απξνεηνίκαζην.  Ζ αλαδήηεζε ησλ απαληήζεσλ ζηα αίηηα ηεο ζχγθξνπζεο 

ηνπ πνιέκνπ θαη ζηα νπζηαζηηθά θέξδε έδσζαλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο 

ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ βαζηά επεξεαζκέλε απφ ηηο ηδέεο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Γνπίληξννπ Γνπίιζνλ πνπ 

ζεσξνχζε βαζηθή απνζηνιή ηνπ λα κεηαδψζεη ηηο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηηθέο αμίεο 

ησλ ΖΠΑ ζηελ Δπξψπε έηζη ψζηε λα απνηξαπεί έλαο λένο κεγάινο πφιεκνο. Σν 

φξακα ηνπ Γνπίιζνλ θαηαγξάθεθε ζε έλα πξφγξακκα δεθαηεζζάξσλ ζεκείσλ πνπ 

                                                           
16

 S. Burchill et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3
rd

 ed., 2005 κακϊσ επίςθσ 
περιςςότερα για τθν θγεμονία και τθν κυριαρχία ςτο P. Wilson, British International Thinkers from 
Hobbes to Namier, (ed.) Ian Hall and Lisa Hill, New York, Palgrave Macmillan in the series of History of 
International Thought, 2009 
17

 C. Clausewitz, On War, (ed.) AnatolRapoport, Penguin Books, 1968 
18

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ κεωρίεσ πολζμου βλ. Σ. Ν. Λίτςασ, Πόλεμοσ και 
Ορθολογιςμόσ: Θεωρητικζσ Προεκτάςεισ και τρατηγικζσ εφαρμογζσ, Ακινα, Ροιότθτα, 2010  
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θαηαηέζεθε ζην Κνγθξέζν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1918. Οη πξνηάζεηο ηνπ επεξέαζαλ 

θαηα πνιχ ηελ Δηξελεπηηθή Γηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ βαζηζκέλεο βέβαηα ζηνλ 

θηιειεπζεξηζκφ. Γχν ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Wilson ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο. Σν πξψην είλαη φηη ν Wilson ήζειε νη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο λα 

ζπδεηνχληαη δεκφζηα θαη λα γίλνληαη γλσζηέο ζην ιαφ θαη ην δεχηεξν ζεκαληηθφ 

ζεκείν αθνξνχζε ηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα έλαλ πην εηξεληθφ 

θφζκν βαζηζκέλν ζε θνηλνχο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη έηζη ην 1919 

δεκηνπξγήζεθε ε “Κνηλσλία ησλ Δζλψλ”. Χζηφζν, ν θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Wilson 

δελ είρε θάπνηα ηζρπξά ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ε Κνηλσλία 

ησλ Δζλψλ δελ εμειίρζεθε πνηέ ζε έλαλ ηζρπξφ δηεζλή νξγαληζκφ, ζεσξήζεθε σο 

έλαο απιφο παξαηεξεηήο. Έηζη, νη κεγάιεο πξνζδνθίεο θαηέξξεπζαλ θαη ν 

θηιειεχζεξνο ηδεαιηζκφο ζηακάηεζε λα απνηειεί ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ 

εξγαιείν γηα ηελ εξκελεία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Χο 

απνηέιεζκα ηεο απνηπρίαο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ε επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ 

“θαισζνξίδεη” ηνπο ζχγρξνλνπο θιαζηθνχο ξεαιηζηέο. ηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο ηνπ 

ξεαιηζκνχ, θεληξηθφ ξφιν έρεη πάληα ε έλλνηα ηεο ηζρχνο.  

Ζ πην νινθιεξσκέκε θξηηηθή ηνπ θηιειεχζεξνπ ηδεαιηζκνχ ήηαλ απηή ηνπ E. 

H. Carr
19

 (H Δηθνζαεηήο Κξίζε - 1939), ελφο Βξεηαλνχ δηεζλνιφγνπ. Ο Carr 

ππνζηήξημε φηη ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 καξηπξνχλ ηε 

δπζιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ςεπδαίζζεζε κηαο εηξεληθήο 

παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο
20

. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ βηβιίνπ ηνπ είλαη λα 

αληηδηαζηείιιεη ηελ νπηνπηθή κε ηε ξεαιηζηηθή ζθέςε. Γελ απνξξίπηεη ηελ νπηνπία 

σο φξακα, απηφ πνπ απνξξίπηεη είλαη ηα επρνιφγηα, ηελ πνιηηηθή αθέιεηα, θαη ηελ 

πξνπαγάλδα ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη λα ζεκειηψζεη ηηο 

αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο. Ζ επηζηήκε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο 

ήηαλ ζε λεπηαθή ειηθία
21

 δηφηη αθελφο ήηαλ ππφζεζε ησλ δηπισκαηψλ θαη αθεηέξνπ 

ε επηζηήκε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ δελ ελδηέθεξε ηε θνηλή γλψκε κέρξη θαη ην ηέινο 

ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο Carr αλαιχεη ηελ παξαθκή ηνπ ηδεαιηζκνχ θαη κέζα 

απφ ηελ θξηηηθή πνπ θάλεη αλαλεψλεη ηνλ θιαζηθφ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ.  

                                                           
19

 Βλ. E. H. Carr, H Εικοςαετήσ Κρίςη 1919 – 1939: Ειςαγωγή ςτη μελζτη των διεθνϊν ςχζςεων, 
Ακινα, Ροιότθτα, 2000  
20

 Βλ. J. Steans & L. Pettiford.,  (επιμ. Α. Στεργίου), Ειςαγωγή ςτη Θεωρία των Διεθνϊν χζςεων, 
Ακινα, Τουρίκθ, 2010, ςελ.85 
21

 Ο.π. E. H. Carr, ςελ.29 
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Ο ζχγρξνλνο ξεαιηζκφο ή πνιηηηθφο ξεαιηζκφο έρεη σο ηδξπηή ηνλ Hans J. 

Morgenthau
22

, φπνπ κε ην βηβιίν ηνπ πηζηψλεηαη σο ν εηζεγεηήο ηνπ ξεαιηζκνχ 

κεηαπνιεκηθά. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην ζεσξεηηθφ πνπ ζεκειηψλεη 

ζεσξία δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεσξία ηνπ ζηεξίδεηαη ζε δχν θεληξηθέο έλλνηεο: ην 

εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ ηζρχ.  Σν έξγν ηνπ μεθηλάεη κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηνλ θιαζηθφ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ: 

1. Ζ πνιηηηθή, φπσο θαη ε θνηλσλία δηέπεηαη απφ αληηθεηκεληθνχο λφκνπο 

(objective laws) πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αλζξψπηλε θχζε. Ο πνιηηηθφο 

ξεαιηζκφο πηζηεχεη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θπζηθψλ λφκσλ, νη λφκνη 

απηνί δε γίλεηαη λα αιιάμνπλ. 

2. Ο θχξηνο νδεγφο (signpost) πνπ βνεζά ηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ λα “ελεξγεί” 

είλαη ε έλλνηα ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, σο ζπλάξηεζε ηεο θξαηηθήο ηζρχνο. 

3. Ζ έλλνηα ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο είλαη θνηλψο απνδεθηή φκσο είλαη 

αζηαζήο. ε έλαλ θφζκν πνπ θπξηαξρεί ν αγψλαο γηα ηζρχ θάζε έζλνο ζέηεη 

ηελ επηβίσζε σο ειάρηζην ζηφρν ηνπ. Έηζη ην θξάηνο αλ έρεη εμαζθαιίζεη ηελ 

επηβίσζε ηνπ κπνξεί λα επηδηψμεη ζπκθέξνληα κηθξφηεξεο ζεκαζίαο. Ο 

πνιηηηθφο ξεαιηζκφο έρεη ζπλείδεζε ηεο εζηθήο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηθήο 

δξάζεο, αιιά έρεη επίζεο ζπλείδεζε ηεο αληίζεζεο πνπ ππάξρεη πνιιέο θνξέο 

αλάκεζα ζε απηφ πνπ επηηάζζεη ε εζηθή θαη ζε απηφ πνπ επηβάιιεη ε αλάγθε 

γηα επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε. Οη ξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εζηθέο επηηαγέο δε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γεληθά θαη αθεξεκέλα ζηελ 

πνιηηηθή δξάζε, αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο.  

4. To άηνκν κπνξεί λα πεη “fiat justicia, pereat mundus”, αιιά ηα θξάηε δελ 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα πηνζεηήζνπλ απηή ηε ζηάζε εηο βάξνο ηνπ εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο. 

5. Ο πνιηηηθφο ξεαιηζκφο αξλείηαη λα ηαπηίζεη ηηο εζηθέο αξρέο ελφο έζλνπο κε 

ηηο εζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ παγθνζκίσο ηελ θνηλσλία. 

6. Οη ξεαιηζηέο πηζηεχνπλ πσο ε πνιηηηθή ζθαίξα είλαη απηφλνκε. Γηέπεηαη απφ 

ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο θαη αλεζπρίεο. Οη αλεζπρίεο ησλ άιισλ ζθαηξψλ 

είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο κέζα ζε απηή ηε ζθαίξα. 

 

                                                           
22

 H. J. Morgenthau., Politics among nations: The struggle for Power and Peace, Νζα Υόρκθ, 1948 
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Σν θεληξηθφ κήλπκα ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ θαηά ηνλ Morgenthau είλαη φηη νη 

απνθάζεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε αθεξεκέλα 

θξηηήξηα εζηθήο δενληνινγίαο, αιιά πάληνηε κε κφλν θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο
23

. Καηά ηνλ Ακεξηθαλφ ζπγγξαθέα, ε δηεζλήο πνιηηηθή είλαη ν 

αγψλαο γηα ηζρχ. Ζ ηζρχο είλαη ν άκεζνο ζηφρνο. Ζ δηεζλήο πνιηηηθή είλαη 

ζπγθξνπζηαθή θαη απηφ γηαηί ε ίδηα ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη δηεθδηθεηηθή. 

Δπνκέλσο, ηα θξάηε είλαη θχζεη επηζεηηθά ζηε δηεζλή ηνπο πνιηηηθή. Σν βηβιίν ηνπ 

Carr καδί κε ην βηβιίν ηνπ Morgenthau θέξλνπλ ηελ αλαηξνπή ηνπ ηδεαιηζηηθνχ 

παξαδείγκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην παξάδεηγκα ηνπ πνιηηηθνχ 

ξεαιηζκνχ. Οη αξρέο πνπ δηαηχπσζαλ ν Carr θαη ν Morgenthau ζπκβάιινπλ ζε κηα 

πην ζπζηεκαηνπνηεκέλε κειέηε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ
24

.   

 

πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα ζπγθεληξψζνπκε ηα αμηψκαηα ηνπ θιαζηθνχ 

ξεαιηζκνχ σο εμήο
25

: 

 Σα θξάηε είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. 

 Σν δηεζλέο ζχζηεκα είλαη άλαξρν. 

 Σα θξάηε ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ, δειαδή ε 

αζθάιεηά ηνπο/επηβίσζή ηνπο. 

 Ζ αζθάιεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. 

 Όηαλ ηα θξάηε θαηαθεχγνπλ ζε πφιεκν, ην πξάηηνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ζπκθεξφλησλ θαη πνιηηηθψλ ζθνπψλ. 

 Γηα ηνπο θιαζηθνχο ξεαιηζηέο, νη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη νη 

δηεζλείο νξγαληζκνί δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα 

ησλ ηζρπξψλ. 

 Καη, ηέινο, ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ξεαιηζηέο ηνλ θφζκν είλαη απηή 

ηεο δνχγθια 

                                                           
23

 Βλ. Κ. Λυμπερόπουλοσ, Διεθνείσ χζςεισ – Η Αγγλοςαξονική κζψη, Ακινα, Ραπαηιςθ, 2006, 
ςελ.50 
24

 Για τθν ανατροπι του ιδεαλιςτικοφ παραδείγματοσ και τθ κεωρία διεκνϊν ςχζςεων μετά το Β’ 
Ραγκόςμιο Ρόλεμο βλ. Ρ. Ιφαιςτοσ, Ιςτορία, Θεωρία & Πολιτική Φιλοςοφία των Διεθνϊν χζςεων, 
Αθήνα, Ροιότθτα, 2

θ
 εκδ., 1999 και Σ. Μακρισ, Η Θεωρία των Διεθνϊν χζςεων ςτην εποχή τησ 

Παγκοςμιοποίηςησ: Κονςτρουκτιβιςμόσ vs Ραςιοναλιςμόσ, Ακινα, Ραπαηιςθ, 2002. Επίςθσ, βλ. St. 
Guzzini, Realism in International Relations and International Political Economy, London, Routledge, 
1998, ςελ. 15-31 – Βοθκά ςτθν κατανόθςθ τθσ  εξζλιξθσ τθσ ρεαλιςτικισ παράδοςθσ. 
25

 Τα αξιϊματα καταγράφονται ςφμφωνα με όςα ειπϊκθκαν πιο πάνω αλλά επίςθσ και ςφμφωνα με 
το ειςαγωγικό βίβλίο του Θλία Κουςκουβζλθ για τισ Διεκνείσ Σχζςεισ: Θ. Κουςκουβζλθσ, Ειςαγωγή 
ςτισ Διεθνείσ χζςεισ, Ακινα, Ροιότθτα, 6

θ
 εκδ, 2010,  ςελ. 59-61  
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Δμέιημε ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ είλαη ν λενξεαιηζκφο πνπ δηακφξθσζε ν 

Kenneth Waltz
26

. Ζ ακθηζβήηεζε πξνο ηνλ θιαζηθφ ξεαιηζκφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ακεξηθαλνζνβηεηηθή χθεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

ΖΠΑ θαη ε νβηεηηθή Έλσζε ζπκθσλνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζέκαηα 

εμνπιηζκψλ, ε ηζρχο θαη ε βία έπαςαλ λα είλαη νη κνλαδηθέο κεηαβιεηέο ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο
27

. Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα επεξεάζηεθε απφ ηα γεγνλφηα ηεο επνρήο θαη 

νη ηδεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεηάζηεθαλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ. ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ν ξεαιηζκφο εκπινπηίζηεθε θαη έηζη θηάζακε ζην λενξεαιηζκφ 

θαη έπεηηα ζην δνκηθφ ξεαιηζκφ. 

 

Ο Waltz δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηνλ θιαζηθφ ξεαιηζκφ, φκσο, δελ εξκελεχεη 

ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη αδηαθνξεί γηα ηελ εζηθή ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Morgenthau. Ο Waltz εζηηάδεη ηε κειέηε ηνπ απνθιεηζηηθά ζην δηεζλέο 

θαηλφκελν. Ζ πξψηε ηνπ αλαθνξά ζην δηεζλέο ζχζηεκα ήηαλ ζην έξγν ηνπ ν 

Άλζξσπνο, ην Κξάηνο θαη ν Πφιεκνο (Man, State and War) ην 1959 θαη δηέθξηλε ηξία 

επίπεδα, ηξεηο θαηεγνξίεο γηα λα αλαδεηεζνχλ ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ: ην πξψην 

επίπεδν είλαη ν άλζξσπνο, ην δεχηεξν ην θξάηνο θαη κε ην ηξίην θαηλνηνκεί ιέγνληαο 

πσο επίζεο αηηία πνιέκνπ είλαη ε άλαξρε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ θξαηψλ, ησο ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ζεσξία ηνπ νινθιεξψλεηαη 

ην 1979 ζην έξγν ηνπ Θεσξία Γηεζλνχο Πνιηηηθήο (Theory of International Politics). 

Πξφθεηηαη γηα κία λενξεαιηζηηθή ζεσξία πνπ εζηηάδεη ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο. Ζ χπαξμε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε δχν απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο
28

:  

Ο πξψηνο φξνο χπαξμεο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ζηε ζχλδεζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε αιιαγή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο λα επεξεάδεη ηαπηφρξνλα θαη ηα 

ππφινηπα κέξε ηνπ. Ο δεχηεξνο φξνο χπαξμεο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ζηε 

δηαθνξά πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηκέξνπο κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν δηεζλέο ζχζηεκα 

πξέπεη λα δηαθέξεη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

                                                           
26

 K. Waltz, Ο Άνθρωποσ, το Κράτοσ και ο Πόλεμοσ, μτφ: Κ. Κολιόπουλοσ, ειςαγωγι για τθν ελλθνικι 
ζκδοςθ: Θ. Κουςκουβζλθσ, Ακινα, Ροιότθτα, 2011 και Θεωρία Διεθνοφσ Πολιτικήσ, μτφ: Κ. 
Κολιόπουλοσ, ειςαγωγι για τθν ελλθνικι ζκδοςθ: Ακ. Ρλατιάσ, Ακινα, Ροιότθτα, 2011 
27

 Βλ. Γ. Σπυρόπουλοσ, Διεθνείσ χζςεισ: Ρεαλιςτική Προςζγγιςη – Θεωρία και Πράξη, Ακινα, 
Ροιότθτα, 2010, ςελ.45 
28

  Ο.π Θ. Κουςκουβζλθσ, ςελ.64 
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θάζε κνλάδα ηνπ μερσξηζηά.  

 

Ζ εζηίαζε ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ 

λενξεαιηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ λενξεαιηζκφ, νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα 

θξάηε δελ νθείινληαη ζε εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο αιιά ζηηο πηέζεηο ηεο δνκήο ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
29

. χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ Ζ. Κνπζθνπβέιε, Δηζαγσγή ζηηο 

Γηεζλείο ρέζεηο νη λενξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ: 

 Σα θξάηε απνηεινχλ ηαπηφζεκεο νληφηεηεο κέζα ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα. 

 Σν δηεζλέο ζχζηεκα ζέηεη ηα φξηα θαη ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ηα θξάηε. Οη απζηεξνί πεξηνξηζκνί κεηαμχ 

ησλ ζρέζεσλ ησλ θξαηψλ απνξξένπλ απφ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Οη δηεζλείο ζεζκνί εμαθνινπζνχλ (πεξίπνπ φπσο ζηνλ θιαζηθφ 

ξεαιηζκν) λα είλαη εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ ηζρπξψλ, νπφηε δελ έρνπλ 

αμία γηα ηηο εμειίμεηο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

 Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ δελ επεξεάδνληαη απφ αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ θάπνηνπ θξάηνπο. 

 

Ο λενξεαιηζκφο είλαη ε εμέιημε ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ, αιιά δελ 

ηαπηίδνληαη πιήξσο. ηνλ θιαζηθφ ξεαιηζκφ, νη εγέηεο θαη νη ππνθεηκεληθέο ηνπο 

απνθάζεηο ζηε δηεζλή πνιηηηθή βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Αληίζεηα 

ζην λενξεαιηζκφ, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρεηηθή θαηαλνκή ηεο ηζρχνο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο δπλάκεηο. Σα 

άηνκα δελ έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο νη επηινγέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηε δνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο Waltz εληνπίδεη ηηο δηαθνξέο θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ θαη 

λενξεαιηζκνχ ζην έξγν ηνπ Θεσξία Γηεζλνχο Πφιηηηθήο.  

 

Ζ πξψηε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηε κεζνδνινγία. Ο θιαζηθφο ξεαιηζκφο 

βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή ζπζζψξεπζε ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη δίλνπλ εκθαζε ζην 

ηπραίν. Οη λενξεαιηζηέο αθνινπζνχλ άιιε ζηξαηεγηθή, ζηεξίδνληαη ζηε ζχγρξνλε 

κεζνδνινγία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ ζεσξηψλ ηνπο λα 

                                                           
29

  Ο.π. Θ. Κουςκουβζλθσ, ςελ.65 
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εξκελεχζνπλ ηε δηεζλή πνιηηηθή
30

. Ζ δεχηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζην δήηεκα ηεο 

ηζρχνο. Γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο ξεαιηζηέο ε απφθηεζε ηεο ηζρχνο δελ είλαη κφλν ην 

κέζν αιιά θαη ν ζθνπφο (απηνζθνπφο). Αληίζεηα, νη λενξεαιηζηέο επηδηψθνπλ ηελ 

ηζρχ σο εξγαιείν άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο (κέζν επηβίσζεο) θαη φρη σο απηνζθνπφ, 

δειαδή ε επηδίσμε ηεο ηζρχνο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθάιεηα ησλ θξαηψλ ε νπνία 

πξνθαιείηαη απφ ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα
31

. Καη, ε ηξίηε 

δηαθνξά είλαη θαη ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη αθνξά 

ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ. Καη εδψ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ παξαδνζηαθνχ 

ξεαιηζκνχ θαη λενξεαιηζκνχ. Οη θιαζηθνί ξεαιηζηέο εζηηάδνπλ ηελ αλάιπζε ηνπο 

ζηελ αλζξψπηλε θχζε ππνζηεξίδνληαο φηη ε ίδηα ε θχζε ησλ αλζξψπσλ ηνπο νδεγεί 

ζε έλαλ ζπλερή αγψλα γηα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπο θαη έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμεγνχληαη θαηλφκελα φπσο ν αληαγσληζκφο θαη ν πφιεκνο. Αληίζεηα πάιη ν 

λενξεαιηζκφο δηαθσλεί κε ηελ αλζξψπηλε θχζε σο αίηην πνιέκνπ θαη ππνζηεξίδεη 

πσο ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ πξνέξρνληαη απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα
32

. Σν λενξειηζκφ 

επίζεο, πνιιέο θνξέο ηνλ ζπλαληάκε θαη σο ακπληηθφ ξεαιηζκφ. 

 

Λφγσ ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηιακβαλφκαζηε θαη ηε βαζηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή θαη ηε δηεζλή ηάμε. ην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο, νη πνιίηεο 

δε ρξεηάδεηαη λα ακπλζνχλ. ην δηεζλέο ζχζηεκα δελ ππάξρεη θάπνηα ππέξηεξε 

εμνπζία γηα λα εκπνδίζεη θαη λα αληηζηαζκίζεη ηε ρξήζε βίαο
33

. Δπνκέλσο, ε 

αζθάιεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο απηνβνήζεηαο. ε έλα ζχζηεκα 

απηνβνήζεηαο, νη λενξεαιηζηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ ζα 

ππάξμεη αθφκε θαη ρσξίο κία ζπλεηδεηή πνιηηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο. 

ε έλα άλαξρν ζχζηεκα θξαηψλ, πνπ ηα θξάηε επηδηψθνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπκκαρίεο νη νπνίεο ζα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ ηζρχ απεηιεηηθψλ 

θξαηψλ. Οη παξαδνζηαθνί ξεαιηζηέο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ παίδνπλ νη εγέηεο θξαηψλ. 

 

ηε λενξεαιηζηηθή ζεσξία ηνπ Waltz, γηα ηελ θαηάζηαζε απνθεληξσκέλεο 

αλαξρίαο αλάκεζα ζηα θξάηε ηνλίδεηαη φηη ηα θξάηε είλαη φκνηα ζε φιεο ηνπο ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, παξέρνπλ δειαδή ηηο ίδηεο ππεξεζίεο (π.ρ θφξνη). Δθεί πνπ 

                                                           
30

 Ο.π. K. Waltz, Θεωρία Διεθνοφσ Πολιτικήσ, .... ςελ.26-27 
31

 Στο ίδιο, ςελ.28-29 
32

 Στο ίδιο, ςελ.29-30 
33

 Ο.π. J. Baylis & St. Smith, Η Παγκοςμιοποίηςη....., ςελ.247 
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δηαθέξνπλ φκσο είλαη κφλν ζηηο ζρεηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο φπνπ παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο
34

. ε δηεζλέο επίπεδν νη κεηαβνιέο ησλ κνλάδσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη αιιαγή ζηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ. Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

ηζνξξνπηψλ θαηαζηαιηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη κεγάιεο δπλάκεηο. ην δηεζλέο 

ζχζηεκα θαηά ηνλ Waltz ππάξρνπλ δχν ηχπνη ζπζηεκάησλ: ηα δηπνιηθά ζπζηήκαηα  

θαη ηα πνιππνιηθά ζπζηήκαηα. Ο Waltz ζεσξεί πην ζηαζεξά ηα δηπνιηθά ζπζηήκαηα 

δηφηη παξέρνπλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα απφ φηη ηα πνιππνιηθά. Γειαδή, θαηαιήγεη φηη 

φηαλ είλαη κεησκέλνο ν αξηζκφο ησλ δξψλησλ, ηφηε ππάξρεη κεγαιχηεξε αθακςία ζην 

ζχζηεκα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, θαηά ηνλ Waltz ν Φπρξφο 

Πφιεκνο ήηαλ κηα  πεξίνδνο δηεζλνχο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο. 

 

Πξνέθηαζε ηνπ λενξεαιηζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ απφςεσλ ηνπ K. Waltz 

ζην Θεσξία Γηεζλνχο Πνιηηηθήο είλαη ν δνκηθφο ξεαιηζκφο πνπ κε ην βηβιίν ηνπ B. 

Buzan, Ch. Jones θαη R. Little
35

, The Logic of Anarchy. Neorealism to Structural 

Realism, έλα έξγν πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1993, πξνζπάζεζε λα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ 

δηπνιηζκφ πνπ επεξέαδε ηηο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επνκέλσο επεξέαζε θαη 

πεξηφξηζε ηνλ λενξεαιηζκφ σο πξνο ηελ εμέιημή ηνπ. Ο δνκηθφο ξεαιηζκφο θαη ν 

λενξεαιηζκφο δελ απνηεινχλ δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο ζεσξίεο , αληηζέησο ην έξγν 

ηνπ K, Waltz απνηεινχζε ηελ ζηέξεα βάζε ηνπο. Μειεηψληαο ηεο κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε ηξία θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ Γ. 

ππξφπνπινπ, Γηεζλείο ρέζεηο, Ρεαιηζηηθή Πξνζέγγηζε – Θεσξία θαη Πξάμε, 

πξψηνλ, θαη νη δχν ζεσξίεο απνδέρνληαη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο πνιηηηθήο ζθαίξαο 

θαη νη δνκηθνί ξεαιηζηέο ακθηζβεηνχλ πσο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε ε 

νπνηαδήπνηε εμνπζία λα κεηαηξαπεί ζε πνιηηηθή εμνπζία. Γεχηεξνλ, ηα θξάηε 

παξακέλνπλ θπξίαξρνη δξψληεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηξίηνλ, νη δχν ζεσξίεο 

ζπκθσλνχλ φηη ε ρξήζε κηαο δνκήο πξνζδηνξίδεηαη σο θαηαλαγθαζηηθή κνλάδα βάζε 

ηεο νπνίαο ελεξγνχλ νη δξψληεο
36

.  

 

πκπεξαίλνπκε φηη νη δχν ζεσξίεο δελ έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε απιά 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην ξφιν ηεο δνκήο. Ζ δνκή ζηνλ δνκηθφ ξεαιηζκφ έρεη κηα 

πην επξεία έλλνηα. Δπίζεο, ην δνκηθφ ζχζηεκα δελ κειεηάηαη κφλν ζην δνκηθφ ηνπ 

                                                           
34

 Ο.π. R. Jackson & G. Sørensen, Θεωρία και Μεθοδολογία....., ςελ.134 
35

 B. Buzan, C. Jones, R. Little, The Logic of Anarchy. Neorealism to Structural Realism, New York, 
Columbia University Press, 1933 
36

 Στο ίδιο, ςελ. 11 κακϊσ και Ο.π., Γ. Σπυρόπουλοσ, Διεθνείσ χζςεισ....., ςελ. 57 
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επίπεδν αιιά θαη ππνινγίδνληαη θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δξψλησλ πνπ 

παξεκβαίλνπλ ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.  Έηζη, ε πξψηε θαηλνηνκία ηνπ 

δνκηθνχ ξεαιηζκνχ είλαη φηη πξνβιέπεη κηα εμέιημε θαη αθφκε φηη ε άλαξρε 

θαηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ιάβεη πνηθίιεο κνξθέο.  

 

πλερίδνληαο ηελ πνξεία ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, κεηά ηνλ λενξεαιηζκφ ή 

αιιηψο δνκηθφ ξεαιηζκφ ζπλαληάκε κηα άιιε δνκηθή ζεσξία δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη 

είλαη απηή ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ κε θχξην εθθξαζηή ηεο ηνλ John Mearsheimer
37

. 

Ο επηζεηηθφο ξεαιηζκφο, φπσο θαη ν ακπληηθφο ξεαιηζκφο ηνπ Waltz, πηζηεχεη πσο νη 

κεγάιεο δπλάκεηο αλεζπρνχλ γηα ην πσο ζα επηβηψζνπλ ζε έλαλ θφζκν πνπ θπξηαξρεί 

ε αλαξρία θαη γξήγνξα αληηιακβάλνληαη φηη ε ηζρχο είλαη ε απάληεζε γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο. Ζ θεληξηθή ππφζεζε ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ ηνπ Mearsheimer είλαη 

φηη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο δελ ζπλαληάκε εχθνια κεγάιεο δπλάκεηο πνπ λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλεο κε ην status quo γηαηί ην δηεζλέο ζχζηεκα πξνζθέξεη θίλεηξα πνπ 

δειεάδνπλ ηα θξάηε γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο έλαληη ησλ άιισλ 

αληίπαισλ θξαηψλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη θαη ε δηαθνξά ηνπ επηζεηηθνχ πξνο ηνλ 

ακπληηθφ ξεαιηζκφ, δειαδή ζην δήηεκα ηνπ πφζν πνιιή ηζρχ ζέινπλ ηα θξάηε. Οη 

ακπληηθνί ξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζηα θξάηε παξέρνληαη ειάρηζηα θίλεηξα γηα 

αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπο, νπφηε επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ ππάξρνπζα ηζνξξνπία 

ηζρχνο, αλη‟ απηνχ νη επηζεηηθνί ξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ ην αθξηβψο αληίζεην, φπσο 

πξναλαθέξζεθε. Με ιίγα ιφγηα, γηα ηνλ Waltz ε εμηζνξξφπεζε αλαζηέιιεη ηελ 

επίζεζε
38

 θαη γηα ηνλ Mearsheimer νη κεγάιεο δπλάκεηο κεγηζηνπνηνχλ ηε ζρεηηθή 

ηζρχ ηνπο κε απνηέιεζκα λα κεγηζηνπνηνχλ θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Οπφηε ζε ηειηθή 

αλάιπζε, ζθνπφο ηνπ θξάηνπο είλαη λα γίλεη ν εγεκφλαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη ε επηβίσζε επηβάιιεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο Mearsheimer 

ηνλίδεη νη κεγάιεο δπλάκεηο ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν επηζεηηθφ φρη επεηδή έρνπλ κηα 

εζσηεξηθή επηζπκία γηα θπξηαξρία, απιά ην πξάηηνπλ δηφηη ληψζνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξε ηζρχ, αλ ζέινπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

επηβίσζήο ηνπο
39

.  

 

 

                                                           
37

 J. Mearsheimer, Η Σραγωδία τησ Πολιτικήσ των Μεγάλων Δυνάμεων, Ακινα, Ροιότθτα, 2006, μτφ: 
Κ. Κολιόπουλοσ, επ. Επιμ.: Ρ. Ιφαιςτοσ – Θ. Κουςκουβζλθσ 
38

  Ο.π., K. Waltz, Θεωρία διεθνοφσ πολιτικήσ,......., κεφ. 8 
39

  Ο.π., J. Mearsheimer, Η Σραγωδία τησ πολιτικήσ......., ςελ. 62 
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Οη απφςεηο ηνπ Mearsheimer πξνθαινχλ αλαζηάησζε θαη αλαπηχζζεηαη κηα 

έληνλε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνπο ξεαιηζηέο γηα ην πσο ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγίδνπλ ηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή. Ζ θπξηαξρία ηνπ ξεαιηζκνχ ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, εηδηθά ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο πξνθάιεζε επηζηεκνληθέο αλεζπρίεο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν εθδφζεθαλ πνιιά 

βηβιία θαη κειέηεο πνπ είηε επηδνθηκάδνπλ είηε επηθξίλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ. Ο 

ξεαιηζκφο βξέζεθε ζηελ θνξπθή ησλ ζεσξήζεσλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο 

θξηηηθήο ηνπ ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη έηζη θπξηάξρεζε ζηηο ΖΠΑ. 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο ζα ήηαλ εχινγν λα αλαδείμνπκε πσο αλαπηχρζεθε ε 

επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ εθηφο Ακεξηθήο, πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπξψπε πψο 

άλζηζε ε Αγγιηθή ρνιή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηη έρεη πξνζθέξεη ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ.  

 

Ζ Αγγιηθή ή θαη‟ άιινπο Βξεηαληθή ρνιή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ είλαη ε πην 

ζεκαληηθή δηεζλνινγηθή ζρνιή ή θνπιηνχξα ζθέςεο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν
40

. 

Παξφιν πνπ ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ αλαπηχρζεθε ζηε 

κεηαπνιεκηθή Ακεξηθή, ην πξψην παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα Γηεζλψλ πνπδψλ 

ηδξχζεθε ζηελ Δπξψπε, ην 1919 κε ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Καηά ηνλ 

Μεζνπφιεκν, ζην πεδίν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο έλαο απφ ηνπο ηδξπηηθνχο παηέξεο ηεο 

Αγγιηθήο ρνιήο ήηαλ ν Edward Carr. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Δηζήγαγε ηνλ ξεαιηζκφ, αζθψληαο απζηεξή θξηηηθή ζηελ 

παξάδνζε ηνπ νπηνπηζκνχ, θαη έηζη άλνημε ην δξφκν γηα ηελ έιεπζε ηεο Αγγιηθήο 

ρνιήο. Ο Βξεηαλφο ηζηνξηθφο πξνβάιιεη ζην έξγν ηνπ Η Δηθνζαεηήο Κξίζε ηε 

δηεζλή εζηθή θαη κέζσ απηήο εηζρσξεί ζηελ νπζία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ζηα αίηηα 

ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο
41

.  

 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζην θνκκάηη ηεο ζεσξεηηθήο παξαγσγήο ηεο Αγγιηθήο 

ρνιήο, ν λνπο καο θηλείηαη γχξσ απφ ηα θιαζηθά θείκελα ησλ Edward Carr, Martin 

Wight, Hedley Bull θαη Adam Watson. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο ην δηάζηεκα 1959 – 1984 πξνέθπςαλ πνιχηηκεο θαη 

                                                           
40

 Για τθν Αγγλικι Σχολι, τθν ιςτορία τθσ και τουσ διαμορφωτζσ τθσ βλ. Σ. Μακρισ, Η Αγγλική χολή 
των Διεθνϊν χζςεων, Ακινα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008. Κακϊσ επίςθσ βλ. A. Linklater and H. 
Suganami, The English School of International. A contemporary Reassessment, Cambrigde, Cambridge 
University Press, 2006  
41

 Στο ίδιο, Σ. Μακρισ, ςελ. 80 
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πξσηφηππεο κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε θχζε ησλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ. Απηέο νη 

κειέηεο είλαη: Σν χζηεκα Κξαηψλ (Systems of States) ηνπ Wight, επίζεο ε 

πξαγκαηεία ηνπ Wight «Why is there no International Theory?» πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζην Diplomatic Investigations θαη ππνζηήξημε φηη ε πνιηηηθή ζεσξία αθνξά ηελ 

«ελάξεηε – θαιή δσή» ελψ ε δηεζλήο ζεσξία αθνξά ηε «ζεσξία επηβίσζεο»
42

. 

Αθφκε, κία άιιε αμηνζεκείσηε κειέηε είλαη απηή ηνπ Hedley Bull, Η Άλαξρε 

Κνηλσλία (The Anarchical Society). Ο Bull είλαη έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο «δηεζλνχο θνηλσλίαο» θαη κε ηνλ φξν απηφ επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

φηαλ κηα νκάδα θξαηψλ, εθφζνλ έρεη θνηλά ζπκθέξνληα θαη θνηλέο αμίεο, 

δηακνξθψλεη κία θνηλσλία πνπ ηελ ζπλδέεη έλα θνηλφ ζχλνιν θαλφλσλ.  

 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

ραξαθηήξα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Αξρηθά κε ην έξγν ηνπ Wight
43

 Γηεζλήο Θεσξία. 

Σα Σξία Ρεχκαηα θέςεο, ν Wight κε ην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ησλ ηξηψλ παξαδφζεσλ 

έζεζε ηηο βάζεηο κηαο Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη επίζεο, 

ηξηρνηνκεί ηελ θιαζηθή ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο είλαη αλαγθαίν θαηά ηνλ Wight λα 

θαηαλνήζεη ηε δηαιεθηηθή κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ παξαδφζεσλ. Οη ηξεηο παξαδφζεηο 

είλαη νη εμήο:  

 Ζ Ρεαιηζηηθή ή Μαθηαβειηθή παξάδνζε 

 Ζ Ραζηνλαιηζηηθή ή Γθξνηηαλή παξάδνζε 

 Ζ Δπαλαζηαηηθή ή Καληηαλή παξάδνζε. 

 

 

Ζ ξεαιηζηηθή παξάδνζε, ζχκθσλα κε ηνλ Wight, αθνξά ην άλαξρν ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ξπζκίδνληαη ζε ηειηθή 

αλάιπζε κε πφιεκν. Ζ θχζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαθή θαη επνκέλσο ν πφιεκνο είλαη 

αλαπφθεπθηνο εθφζνλ απνξξέεη απφ ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ.  Σα αλεμάξηεηα θξάηε 

έρνπλ σο αλψηεξε αξρή ηελ πνιηηηθή ηεο ηζρχνο. Ο πνιηηηθφο ξεαιηζκφο ηνπ Wight 

έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ Machiavelli θαη ηνλ Hobbes. O Machiavelli ζεσξείηαη 

εηζεγεηήο ηνπ ξεαιηζκνχ θαζψο ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξνζέγγηζε ηελ πνιηηηθή ρσξίο 

εζηθά θξηηήξηα. Ζ παξάδνδε ηνπ ξεαιηζκνχ αξλείηαη ηελ χπαξμε κηαο δηεζλνχο 

                                                           
42

 Ο.π. Ρ. Ιφαιςτοσ, Ιςτορία, Θεωρία & Πολιτική Φιλοςοφία.........., ςελ. 69 
43

 M. Wight, Διεθνήσ Θεωρία: Σα τρία ρεφματα ςκζψησ, Ακινα, Ροιότθτα, 1998 
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θνηλσλίαο, δηφηη γηα ηνπο ξεαιηζηέο ε δηεζλήο θνηλσλία είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ βιέπνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζαλ θαηάζηαζε πνιέκνπ, ε 

απάληεζή ηνπο ζηελ εξψηεζε «ηη είλαη ε δηεζλήο θνηλσλία» είλαη «ηίπνηα»
44

.  

Ζ ξαζηνλαιηζηηθή παξάδνζε ζπλδέεηαη κε ηνλ παηέξα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ 

Hugo Grotius. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν γθξνηηαλφο ξαζηνλαιηζκφο ζεκειηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Wight, ζηα πξφηππα ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο πεξί πνιηηηθήο θαη 

εζηθήο επδαηκνλίαο. Δίλαη ε παξάδνζε πνπ ζεσξείηαη ε κεγάιε ελδηάκεζε νδφο ηεο 

ζεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ν κέζνο δξφκνο ηεο επξσπατθήο ζθέςεο
45

. Ζ 

επηθέληξσζε ηνπ ξαζηνλαιηζκνχ βξίζθεηαη ζηελ ηδέα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, νη 

ξαζηνλαιηζηέο ζπκθσλνχλ φηη ε δηεζλήο θνηλσλία είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε αιιά 

γηα απηνχο ε θπζηθή θαηάζηαζε ζεκαίλεη θαιή ζέιεζε θαη ακνηβαία βνήζεηα, 

επνκέλσο πξφθεηηαη γηα κία αιεζηλή δηεζλή θνηλσλία, σζηφζν ζεζκηθά είλαη 

αλεπαξθήο, δελ ππάξρεη θάπνηα αλψηεξε αξρή. Αθφκε, δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηεζλείο 

θαη ζεζκνζεηεκέλεο δηπισκαηηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, αιιά θαη ζηελ χπαξμε ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Ο άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ δελ είλαη νχηε θαιφο, νχηε θαθφο 

θαη κπνξεί λα βειηησζεί. ηελ παξάδνζε απηή ε εηξήλε είλαη ν θαλφλαο θαη ν 

πφιεκνο ε εμαίξεζε.  

Ζ παξάδνζε ηνπ επαλαζηαηηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ην έξγν ηνπ 

Kant. Οη επαλαζηαηηθνί επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ 

δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη ππνρξεψζεηο. Δζηηάδνπλ ζηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα νηθνδνκεζεί κία παγθφζκηα θνηλσλία ζηε βάζε 

κηαο νηθνπκεληθήο εζηθήο ηάμεο. Ο πφιεκνο γηα απηνχο είλαη έλα κέζν ή ην εξγαιείν 

ηεο ηζηνξίαο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βέβαηα είλαη θαη έλα εξγαιείν εμαγληζκνχ ή 

θαη εμφλησζεο
46

. πρλά είλαη αλαγθαίνο αθνχ απνζθνπεί ζε κία κειινληηθή εηξήλε. 

O Wight έδσζε ζηελ Αγγιηθή ρνιή κηα μερσξηζηή ζέζε ζην πεδίν ηεο 

Γηεζλνχο Θεσξίαο. Απηφο, φκσο, πνπ ζπλφςηζε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ ηνπ Wight ήηαλ ν Hedley Bull. Ο Bull κε ην έξγν ηνπ Άλαξρε Κνηλσλία
47

 

απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο επηζηεκνληθέο βάζεηο ζπδήηεζεο γηα ην ζχγρξνλν 

                                                           
44

 Στο ίδιο, ςελ. 19  κ.ε. κακϊσ επίςθσ βλ. Ed. Keene, «Three Traditions in International Theory», ςτο 
Guide to the English School in International Studies, (ed.) C. Navari and D. Green,  Chichester, West 
Sussex: Wiley – Blackwell, 2014, ςελ. 177 
45

 Ο.π. M. Wight, Διεθνήσ Θεωρία........., ςελ. 18 
46

 Στο ίδιο, ςελ. 9, 33, 270, 287 
47

 H. Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, Ακινα, Ροιότθτα, 4
θ
 εκδ., 2001 
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δηεζλέο ζχζηεκα. Ο Bull ζηελ Άλαξρε Κνηλσλία, αλαιχεη φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη 

ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζρχ, ην δίθαην, ηνπο ζεζκνχο, ηε δηπισκαηία αιιά θαη 

ηνλ πφιεκν ζαλ ζχλεζεο θαηλφκελν ηεο άλαξρεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. εκαληηθφ είλαη 

λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη δελ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε κε 

επηζηεκνληθφ ηξφπν απιψο ηηο θαηαλνεί θαη ηηο εξκελεχεη. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Bull 

ζηε κειέηε ηεο ζεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ αθνξά ηε κειέηε ησλ ελλνηψλ 

ζχζηεκα θξαηψλ (ή δηεζλέο ζχζηεκα) θαη θνηλσλία θξαηψλ (ή δηεζλήο θνηλσλία). 

Απηέο νη δχν θεληξηθέο έλλνηεο δίλνληαη ζην έξγν ηνπ κε ηνπο εμήο νξηζκνχο: 

 Έλα ζχζηεκα θξαηψλ (ή δηεζλέο ζχζηεκα) ζρεκαηίδεηαη φηαλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ αξθεηέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη φηαλ ην έλα 

έρεη αξθεηή επηξξνή ζηηο απνθάζεηο ηνπ άιινπ, ψζηε λα 

ζπκπεξηθέξνληαη – ζε θάπνηνλ ηνπιάρηζηνλ βαζκφ – σο κέξε ελφο φινπ.  

 Μηα θνηλσλία θξαηψλ (ή δηεζλήο θνηλσλία) ππάξρεη, φηαλ κηα νκάδα 

θξαηψλ πνπ έρνπλ επίγλσζε νξηζκέλσλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

θνηλψλ αμηψλ ζρεκαηίδνπλ κηα θνηλσλία ππφ ηελ έλλνηα φηη 

αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο λα ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ ζχλνιν 

θαλφλσλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία  

θνηλψλ ζεζκψλ
48

. 

Έλα αθφκα βηβιίν πνπ ζεσξείηαη ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο Αγγιηθήο ρνιήο 

είλαη απηφ ηνπ Adam Watson Η Δμέιημε ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο. Ο Watson 

αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ηνπ Martin Wight θαη ηνπ Hedley Bull, παίξλεη ηελ ηδέα ηεο 

δηεζλνχο θνηλσλίαο θαη ηελ εθαξκφδεη ζην ζχλνιν ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα 

κέρξη ηηο κέξεο καο. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ην ελ ιφγσ έξγν δελ απνηειεί γεληθή 

ηζηνξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, αιιά απνηειεί κία απζηεξά ζεκειησκέλε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ δηεζλψλ θνηλσληψλ πνπ έρνπλ ππάξμεη ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαδεηθλχεη ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο, φπσο ηελ θνηλσλία ηεο 

αξραίαο Μεζνπνηακίαο, ηεο αξραίαο Διιάδαο, ηελ Δπξψπε κεηά ηελ Αλαγέλλεζε θαη 

θηάλεη κέρξη ηε ζεκεξηλή επνρή. Ο Watson πηζηεχεη πσο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε 

κνξθή ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο καο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο ιεηηνχξγεζαλ 

άιιεο θνηλσλίεο ζην παξειζφλ γηαηί είραλ δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Με απηφ ην 

βηβιίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κειεηεζεί ην θαηλφκελν ησλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ ζε 

                                                           
48

  Στο ίδιο, ςελ. 47 και 51 
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βάζνο.  ε απηφ ην νγθψδεο βηβιίν ηνπ Watson, ε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ 

είλαη ζηελ νπζία κηα ζεσξία ηεο εγεκνλίαο θαη ηνπ εγεκνληζκνχ ζηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Ζ θνξχθσζε φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Αγγιηθήο ρνιήο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ θιάδνπ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ έξρεηαη κε ηνλ δνκηθφ ξεαιηζκφ ησλ 

Buzan θαη Little ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή , ην 1993, κε ην βηβιίν ηνπο The 

Logic of Anarchy. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ν δνκηθφο ξεαιηζκφο ησλ 

Buzan θαη Little δελ αλαηξεί ηνλ λενξεαιηζκφ ηνπ Waltz αιιά αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ 

ηε ζθέςε ηνπ θαη εθφζνλ αληιεί θαη ζηνηρεία απφ ηελ Αγγιηθή ρνιή θαη απφ άιιεο 

θαηεπζχλζεηο φπσο ε ηζηνξία, νη ζεσξίεο αιιειεμάξηεζεο θιπ θέξλνπλ ηνλ ξεαιηζκφ 

πνιχ θνληά κε ηελ ηδέα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Ζ δνκή πιένλ ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο δηεπξχλεηαη θαη απφ άιινπο ηνκείο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, φπσο ν 

νηθνλνκηθφο, ν θνηλσληθφο, ν πνιηηηζκηθφο θιπ
49

. πλνςίδνληαο, ινηπφλ, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ν δνκηθφο ξεαιηζκφο ησλ Buzan θαη Little απνηειεί κηα πινπξαιηζηηθή 

κέζνδν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, κε κία πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλε 

δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πνπ ηειηθά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εξκελεία ηεο 

Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο. πκπεξαζκαηηθά, ε ζεσξία ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο αλαιχεηαη 

ηδαληθά ζπλδένληαο ηνλ δνκηθφ ξεαιηζκφ κε ηελ Παγθφζκηα Ηζηνξία θαζηζηψληαο 

έηζη ηνλ θιάδν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο δηεπηζηεκνληθφ
50

. 

ε απηφ ην ζεκείν, θιείλνληαο απηφ ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην, ζαλ 

ζπκπέξαζκα γηα ηελ φιε εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν 

ξεαιηζκφο είλαη κηα ζεσξία πνπ θπξηάξρεζε ηνλ 20
ν
 αηψλα, θέξδηζε ηηο εληππψζεηο – 

σο ε ζεσξία πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα – θαη δηαηεξεί αθφκε θαη ζήκεξα 

επηξξνή. Όπσο θαη αξρηθά ζεκεηψζεθε ν ξεαιηζκφο εθηνμεχζεθε ζηελ θνξπθή ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο θξηηηθήο ηνπ ζηνλ 

ηδεαιηζκφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Δίλαη κία ζεσξία πνπ εμεγεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ηηο εμειίμεηο ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηα θαηξνχο, φπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Mearsheimer, θαη φρη κφλν ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. 

Βέβαηα, γη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν έρεη δερζεί θαη θξηηηθή, δειαδή φηη πξφθεηηαη γηα 
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 Σ. Μακρισ, «Θ Αγγλικι Σχολι των Διεκνϊν Σχζςεων» ςτο Κατευθφνςεισ ςτη μελζτη των διεθνϊν 
ςχζςεων, (επιμ.) Κ. Λάβδασ, Δ. Ξενάκθσ & Δ. Χρυςοχόου, Ακινα, Σιδζρθσ, 2010, ςελ. 283 
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κία πεξηγξαθή ελφο ηχπνπ ζπκπεξηθνξάο, κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ ελζαξξχλεη 

κία ζπγθξνπζηαθή ζπκπεξηθνξά
51

.  

Δπηπιένλ, ζην παξφλ θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ 

ξεαιηζκνχ. Ο θεληξηθφο ππξήλαο ηνπ κέλεη αλαιινίσηνο. Ζ αζθάιεηα, ε επηβίσζε, ε 

ηζνξξνπία ηεο ηζρχνο είλαη έλλνηεο πνπ πάληα ζα απαζρνινχλ ηνλ ξεαιηζκφ δηφηη 

είλαη πξνέθηαζε ησλ λφκσλ ηεο θχζεο, δελ κεηαβάιινληαη. ηηο κέξεο καο, ζην 

επίθεληξν ησλ αλαζηνραζηηθψλ ζπδεηήζεσλ ζα κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε φηη 

έρνπκε έλαλ εκπινπηηζκέλν ξεαιηζκφ, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ δνκηθφ ξεαιηζκφ ησλ 

Buzan θαη Little ππάξρεη κηα πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλε δνκή πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πινπξαιηζηηθή κέζνδν δηεχξπλζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζπληζηνχλ κία 

θαηεγνξία ζθέςεο ηε θιαζηθή πξνζέγγηζε κε ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε. ηελ παξνχζα 

κνλνγξαθία ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζην ηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

ξεαιηζκφο ζήκεξα, αθνχ πξψηα αλαδείμνπκε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ 

Μαθηαβέιιη, ζηε ζπλέρεηα ζα απνηππψζνπκε ηε ζθέςε ηνπ Martin Wight γηα ηνπο 

καθηαβειηζηέο ζε φιν ηνπ ην έξγν γηα λα κπνξέζνπκε ελ ηέιεη λα επηρεηξήζνπκε λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο ν καθηαβέιεηνο ξεαιηζκφο ζα κπνξέζεη λα εκπινπηηζηεί.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Niccolò Machiavelli : H πολιτική φιλοςοφία του Machiavelli με 

έμφαςη ςτο διεθνέσ 
Μηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηηο ζπλζήθεο εμνπζίαο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην 

Μεζαίσλα ζα καο δψζεη ψζεζε λα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο επνρήο πνπ γελλνχλ ηελ πνιηηηθή ζεσξεηηθή ζθέςε. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζε 

απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο Φισξεληίαο, 

πξσηεχνπζα ηεο νκψλπκεο επαξρίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο ηεο Σνζθάλεο, 

επίζεο αλαθνξά ζηελ πεξίνδν ησλ ηαξαρψλ θαη ηεο θαιιηηερληθήο γνληκφηεηαο κε 

ζθνπφ λα αηηηνινγεζεί θαιχηεξα ε ζπκβνιή ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαδεηήζνπκε ηηο δηαθξηηέο έλλνηεο ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο 

κειεηψληαο ηνλ Machiavelli, φπσο απηέο αλαπηχρζεθαλ ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα (11
νο

 

– 15
νο

 αηψλαο) θαη εθδειψζεθαλ κε ηε ζενινγηθή ζθέςε ιφγσ ηεο λέαο πνιηηηθήο θαη 

θηινζνθηθήο δηάζηαζεο πνπ δηακνξθψζεθε. Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζή καο, αθνχ 

θαηαγξάςνπκε ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Machiavelli, ζα επηρεηξήζνπκε ηελ 

δηεζλνινγηθή αλάγλσζε δχν πνιχ ζεκαληηθψλ ηνπ έξγσλ έηζη ψζηε λα αλαδείμνπκε 

πσο ε πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Machiavelli έρεη επεξεάζεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο.  

 

2.1 Μεζαίωλαο θαη  Πνιηηηθή Θεωξία  

Ζ Φισξεληία ήηαλ ξσκατθφ νρπξφ κε ηε ιαηηληθή νλνκαζία Florentia, ην 

νπνίν ρηίζηεθε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ θάησ απφ ηελ εηξνπζθηθή πφιε Φέδνπια 

ή Φέδνπιε. Ζ πφιε αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 11
ν
 αηψλα φηαλ ε πφιε ηεο Λνχθθα θαη ηεο 

Πίδα είραλ ήδε απνθηήζεη εμαηξεηηθή δχλακε. Σν 1115 πεζαίλεη ε θφκηζζα Μαηζίιδε 

ηεο Καλφζα
52

, ε νπνία δελ αθήλεη θιεξνλφκνπο θαη ε ηεξάζηηα πεξηνπζία ηεο ζα 

ππάξμεη ζέκα δηακάρεο κεηαμχ ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ Απηνθξάηνξα. Οη Φισξεληηλνί 

αλέηξεςαλ ηελ απηνθξαηνξηθή θεδεκνλία, αξλνχληαλ λα αλαγλσξίζνπλ λέα 

δπλαζηεία θαη ζρεκάηηζαλ κία ειεχζεξε θνηλφηεηα. Έπεηηα, ην 1125, νη Φισξεληηλνί 

θαηέζηξεςαλ ην Φέδνπιε θαη δηεχξπλαλ ηελ θπξηαξρία ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ 

ζήκαηλε ηελ αθεηεξία ηεο αθκήο ηεο Φισξεληίαο. Αξγφηεξα, ε πφιε ζπκκάρεζε κε 
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 Σθμαντικι προςωπικότθτα του Μεςαίωνα. Ζφταςε να κατζχει το μεγαλφτερο μζροσ των ιταλικϊν 
εδαφϊν βόρεια του Κράτουσ τθσ Εκκλθςίασ που περιελάμβαναν τισ ςθμερινζσ Λομβαρδία, Εμίλια-
ομάνια, Τοςκάνθ και μεγάλο μζροσ τθσ Οφμπρια και με κζντρο τθν Κανόςα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ηελ Πίδα θαη γλψξηζε νηθνλνκηθή άλζεζε. Καηά ην 1200 ε πφιε βξηζθφηαλ ππφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο αξηζηνθξαηίαο. Σνλ 13
ν
 θαη ηνλ 14

ν
 αηψλα ε Φισξεληία ππήξμε πεδίν 

κάρεο ησλ Γνπέιθσλ θαη ησλ Γηβειίλσλ. Οη δχν απηέο παξαηάμεηο ελαιιάζζνληαλ 

ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο. Οη εγεκφλεο άιιαδαλ, ε εμνπζία κεηαβηβαδφηαλ πφηε 

ζηνλ έλαλ θαη πφηε ζηνλ άιινλ, νη ζπκκαρίεο άιιαδαλ θαζψο επίζεο θαη ε ηζνξξνπία 

δπλάκεσλ κεηαμχ  επγελψλ θαη ζε κηθξέο ζπληερλίεο εκπφξσλ θαη ηερληηψλ.  

Σελ πεξίνδν απηή φκσο ε Φισξεληία βξηζθφηαλ ζην απνθνξχθσκα ηεο αθκήο 

ηεο θαη αλαδείρζεθε ζηελ ιακπξφηεξε πφιε ηεο Ηηαιίαο. Σν λφκηζκά ηεο, ην θηνξίλη, 

ήηαλ ην ηζρπξφηεξν ηεο Δπξψπεο θαη νη θισξεληηλνί ηξαπεδίηεο εμειίρζεθαλ ζηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηεο Δπξψπεο. Ζ νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ – κε ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο 

επηρεηξήζεηο – απέθηεζαλ θήκε ράξε ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα νη Μέδηθνη θπβεξλνχζαλ ηε 

Φισξεληία ρσξίο επίζεκν ηίηιν, ζπλδπάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε κε ηε 

δηπισκαηία θαη δηακφξθσζαλ ηελ Φισξεληία ηεο Αλαγέλλεζεο. Ζ δπλαζηεία ησλ 

Μεδίθσλ άθκαζε ηελ πεξίνδν ηεο εγεκνλίαο ηνπ Λνξέληδνπ, εγγνλνχ ηνπ Κφδηκν
53

. 

Σν κνλαδηθφ δηάιεηκκα ηεο εγεκνλίαο ηνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν 1494-1498 κε ηελ 

ζενθξαηηθή δεκνθξαηία ηνπ αβνλαξφια. Οη Μέδηθνη ηελ πεξίνδν ηεο εγεκνλίαο 

ηνπο απέθηεζαλ έλα δίθηπν ζπκκαρηψλ κέζσ γάκσλ θαη ηεο δηπισκαηίαο, ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. 

Γξάθνληαο γηα ηνλ 14
ν
 θαη 15

ν
 αηψλα γηα ηελ Φισξεληία παξαηεξεί θαλείο ηελ 

αμηνζεκείσηε άλζεζε ηεο εζηθήο θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο κέζα ζε κία πεξίνδν 

κεγάισλ αλαηαξαρψλ. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπεη είλαη γηαηί ζηελ Φισξεληία εθείλεο 

ηεο γεληάο κειεηήζεθαλ ηφζν πνιχ εζηθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα. Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε 

δίλεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ επεξεαζκέλε απφ ηε κειέηε ηνπ Hans Baron, 

Κξίζε ηεο πξψηκεο Αλαγέλλεζεο
54

, φπνπ ζεσξεί φηη νη ζπγθξνχζεηο ηεο επνρήο 

ζεκαηνδνηνχλ ηνλ αγψλα γηα πνιηηηθή ειεπζεξία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε 

ζχγθξνπζε Μηιάλνπ – Φισξεληίαο, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Baron, ε 

ζχγθξνπζε απηή ζεκαηνδνηεί κία εληνλφηεξε ελαζρφιεζε κε ηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο 

θαη θέξλνπλ ηνλ πνιηηηθφ ζηνραζκφ ηεο Φισξεληίαο ηνπ πξψηκνπ 15
νπ

 αηψλα λα 
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 Για  τθν οικογζνεια των Μεδίκων και τον πλοφτο τουσ, βλ. J. Berenger, Ph. Contamine, F. Rapp, 
Γενική Ιςτορία τησ Ευρϊπησ. Η Ευρϊπη από το 1300 μζχρι το 1660, Ακινα, Ραπαηιςθ, 1990, ςελ. 170 
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ππεξαζπίδεηαη γηα ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ. Ζ ππεξάζπηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Φισξεληίαο πξνψζεζε έλαλ λέν ηχπν 

νπκαληζκνχ, ν νπνίνο ζεκειίσλε κηα λέα θηινζνθία γηα ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη 

ηε δξαζηήξηα δσή
55

. Ζ Φισξεληία ζπκκεηείρε ζε ζπρλέο πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο κε 

ζθνπφ ηελ εδαθηθή ηεο επέθηαζε, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ πεξίνδν 1423-1433 λα 

πεξάζεη κία παξαηεηακέλε δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη 

πφζν πξφζπκνη ήηαλ νη θάηνηθνη ηεο Φισξεληίαο λα πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο γηα λα 

θαιχςνπλ ην ρξένο θαη πσο θάπνηνη απέθηεζαλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηαθπβέξλεζε 

ηεο Φισξεληίαο ηνλ 15
ν
 αηψλα. Με ηελ ηεξάζηηα έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη ηελ 

αληθαλφηεηα θάιπςήο ηνπο, ην θξάηνο δξνχζε απζαίξεηα. Ζ ηξάπεδα ησλ Μεδίθσλ κε 

ηα ππνρξεσηηθά δάλεηα πνπ επέβαιιε, απέθηεζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή δχλακε. Έηζη 

ειέγρνληαλ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη νη Μέδηθνη κπνξνχζαλ λα θαηαζηξέςνπλ 

νηθνγελεηαθέο πεξηνπζίεο
56

. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ν Coleman: «Οη 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο ππνρξέσζαλ ηελ θπβέξλεζε λα αλνίμεη ηα αμηψκαηά ηεο ζε φζνπο 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ, ελψ απηνί πνπ θαηέβαιαλ βαξχηαηνπο, ιάκβαλαλ 

σο αληάιιαγκα έκκηζζα δεκφζηα αμηψκαηα. Σνπιάρηζηνλ ηα αλψηεξα αμηψκαηα 

παξέκελαλ άκηζζα. Δίλαη απνδεδεηγκέλε ε άκεζε ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ κε ηελ άλζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

έξγα ηέρλεο απφ ηηο κεγάιεο νηθνγέλεηεο ηνπ 15
νπ

 αηψλα. Κη απηφ γηαηί ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ πεξηνπζηψλ, πνπ γηλφηαλ γηα λα θαζνξηζηεί ν θφξνο πνπ φθεηιε θάζε νηθνγέλεηα, 

δελ πεξηιακβάλνληαλ ε επίπισζε θαη ηα αγαζά εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο. Καη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, πξνζηαηεπφηαλ ν πξνζσπηθφο πινχηνο πνπ έπαηξλε ηε κνξθή έξγσλ ηέρλεο 

θαη δηαθφζκεζεο»
57

. Έηζη νη Φισξεληηλνί ηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο 

δηαπίζησζαλ φηη κε ηελ θαηάιεςε δεκφζησλ αμησκάησλ κπνξνχζαλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο πεξηνπζία. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα 

αλαθέξνπκε, φηη φιε απηή ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηθνχ νπκαληζκνχ ηνπ 15
νπ

 αηψλα. Ο 

Οπκαληζκφο ή αιιηψο, ν Αλζξσπηζκφο πεξηγξάθεη πψο νη θάηνηθνη ηεο Φισξεληίαο 

καζαίλνπλ λα δνπλ πνιηηηζκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ ξσκαίσλ πξνγφλσλ 

ηνπο, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηελ πιαησληθή έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο αξεηήο. Ζ 
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 Βλ. Q. Skinner, Σα Θεμζλια τησ Νεότερησ Πολιτικήσ κζψησ: η αναγζννηςη, η εποχή τησ 
μεταρρφθμιςησ, Ακινα, Αλεξάνδρεια, 2005, ςελ. 101-103 
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Ακινα, Κριτικι, 2006, ςελ. 458-459 
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αξραία απηή έλλνηα ηφληδε ηελ εζηθή αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε. Ζ εζηθή θαη ε εζηθή θηινζνθία θαη‟ επέθηαζε, απέθηεζαλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαηά ηελ Αλαγέλλεζε θαη είλαη δεηήκαηα πνπ αζρνιήζεθε ν Machiavelli 

φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα. Έπεηηα απφ φια απηά ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε 

φηη αλαδείρζεθε κία αξηζηνθξαηηθή δεκνθξαηία, ηθαλή λα πείζεη ηνλ ιαφ φηη 

ππφζρεηαη αζθάιεηα θαη φηη θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία. 

θηαγξαθφληαο ηελ εηθφλα ηεο επνρήο, απφ ηα κηζά ηνπ 15
νπ

 αηψλα μεθηλά έλα 

πλεχκα πνιηηηθήο θαη θηινζνθηθήο ζθέςεο πνπ νλνκάζηεθε Αλαγέλλεζε θαη 

πκλνχζε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ παξακεξίδνληαο ηηο ζξεζθεπηηθέο ηδέεο. Σα 

ηδαληθά ηεο Αλαγέλλεζεο σο ηάζε ηνπ νπκαληζκνχ, ελζσκαηψλνπλ έλα λέν πλεχκα 

ξεαιηζκνχ θαη εκπεηξηζκνχ κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη κνξθή απφ ηε 

κεζαησληθή ζθέςε
58

 . Έλαο απφ ηνπο ζηνραζηέο πνπ εγθαηλίαζε ηελ λεσηεξηθφηεηα 

κε ηηο πξσηφηππεο γηα ηελ επνρή ηδέεο ηνπ ήηαλ ν Niccolò Machiavelli, ν νπνίνο 

βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηα πνιηηηθά ηδαληθά ηεο αξραίαο Διιάδαο, ζα θαηαγξάςεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έηζη φπσο είλαη, ζε επίπεδν πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ο Machiavelli 

ζα δψζεη έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη βάδεη λέα ζεκέιηα ζηελ 

πνιηηηθή ζθέςε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Σν θίλεηξν πνπ θάλεη ζπνπδαία ηε δξάζε ηνπ 

Machiavelli είλαη ην γεγνλφο φηη δεη ζε κία επνρή πνπ ε Ηηαιία ήηαλ δηαηξεκέλε ζε 

πέληε εγεκνλίεο (σο πφιεηο-θξάηε) θαη ζέιεζε κε ηηο ηδέεο ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ελνπνίεζή ηεο. Οη πφιεηο-θξάηε ήηαλ: ην Γνπθάην ηνπ Μηιάλνπ, ην Βαζίιεην ηεο 

Νεάπνιεο, ην Παπηθφ θξάηνο, ε Αξηζηνθξαηηθή Γεκνθξαηία ηεο Βελεηίαο θαη ε 

Γεκνθξαηία ηεο Φισξεληίαο. Γηα ην ηη καο δηδάζθεη ν Machiavelli, εθηελψο ζα 

αλαθεξζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

2.2  Ο βίνο θαη ην έξγν ηνπ Machiavelli 

Ο βίνο θαη ην έξγν ηνπ Niccolò Machiavelli (1469-1527) ζπληζηνχλ έλα 

μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη πιένλ ν Machiavelli απνηειεί έλα 

εξεπλεηηθφ δήηεκα κε πνιιαπιέο αλαγλψζεηο
59

. Απηέο νη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο 
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νθείινληαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ έδεζε, ν 

κεζαησληθφο θφζκνο ζεσξείηαη κηα κεηαβαηηθή επνρή θαη ε κεηάβαζή ηνπ ζην λέν 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνπ αζηηθνχ θαπηηαιηζκνχ έγηλε κε αξγνχο ξπζκνχο
60

. Ο 

Machiavelli κεγάισζε κέζα ζε κία θαλνληθή νηθνγέλεηα, ήηαλ γφλνο κηαο ηππηθήο 

αζηηθήο ηνζθαληθήο νηθνγέλεηαο ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηε Φισξεληία, κηαο θνηλσλίαο 

κε κεζαησληθή παξάδνζε θαη θνπιηνχξα
61

. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ έλαο δηθεγφξνο - ζα 

έιεγε θαλείο έλαο «αζήκαληνο» δηθεγφξνο αθνχ θέξδηδε ιίγα - παξφια απηά ν 

Machiavelli θιεξνλφκεζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηα βηβιία θαη απηφ ηνλ επεξέαζε ζηελ 

κεηέπεηηα ζπγγξαθηθή ηνπ πνξεία. Δπνκέλσο, ν Machiavelli δελ αλήθε νχηε ζηελ 

αξηζηνθξαηία, νχηε ζην popolo ( =ιαφο, πιεζπζκφο, θνηλσληθή ηάμε), σζηφζν ε 

εθπαίδεπζή ηνπ ηνλ ηνπνζεηνχζε ζηνλ θχθιν ηεο θνηλσληθήο ειίη ηεο Φισξεληίαο
62

. 

Σν λα θαηέρεη θάπνηνο ιαηηληθή παηδεία ζηνλ θισξεληηλφ πιεζπζκφ ήηαλ γεγνλφο 

θνηλσληθήο πεξησπήο, θαζψο έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ ην θαηείρε θαη ν 

Μαθηαβέιη αλήθε ζε απηή ηε κεηνςεθία
63

. Μεηά ηε κέζε εθπαίδεπζε πνπ έιαβε, 

ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1480, νη νπνίεο βειηίσζαλ ηηο απφςεηο ηνπ πεξί νπκαληζκνχ. Σελ 

πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ν νπκαληζκφο ζήκαηλε φηη ν Θεφο δελ  ήηαλ ην κέηξν φισλ 

ησλ πξαγκάησλ αιιά ην επίθεληξν ήηαλ ν άλζξσπνο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ. Σνλ 

ζπγθεθξηκέλν αηψλα ζηελ Ηηαιία δηαηππψζεθαλ ζεσξίεο γηα ηελ πξαγκαηηθή θχζε 

ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζε απηφλ. ην Μεζαίσλα ην 

θεληξηθφ εξψηεκα ήηαλ εάλ θάηη ήηαλ ζσζηφ ή ιάζνο, αιεζηλφ ή ςεπδέο, σξαίν ή 

άζρεκν, απνηειεζκαηηθφ ή κάηαην
64

. Ο θφζκνο ηεο Αλαγέλλεζεο είρε αηζηνδνμία, 

δσληάληα, αλάγθε γηα αλαθάιπςε λέσλ πξαγκάησλ. Οη άλζξσπνη είραλ έλα θνηλφ 

ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ θνπιηνχξα θαη αθφκε ηδξχζεθαλ θέληξα 

εθπαίδεπζεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηεο νπκαληζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη φρη ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο. 

                                                                                                                                                                      
ιςτορίασ, διεκνϊν ςχζςεων, πολιτιςμικισ κουλτοφρασ και με το πζραςμα των ετϊν οι μελζτεσ 
πλθκαίνουν. 
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Ζ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Machiavelli άξρηζε ην 1498 σο γξακκαηέαο ζην 

πκβνχιην ησλ Γέθα - ην δεχηεξν ζε ζεκαζία εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην
65

, κε 

αξκνδηφηεηεο ππνπξγείνπ πνιέκνπ θαη εμσηεξηθψλ – ζηε δεχηεξε Καγθειαξία ηεο 

Φισξεληηλήο Γεκνθξαηίαο. Καηέρνληαο απηή ηε ζπνπδαία ζέζε, αζρνιήζεθε 

ηδηαίηεξα κε ζηξαηησηηθέο θαη εζσηεξηθέο ππνζέζεηο. Έηζη έρνληαο κηα ζέζε κεγάιεο 

επζχλεο  θαη ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο Φισξεληίαο, βξέζεθε παξψλ ζε πνιιά 

πνιηηηθά γεγνλφηα. Σα θαζήθνληά ηνπ ήηαλ θαη έμσ απφ ηελ πφιε πνιιέο θνξέο γηα 

ηελ θαηάηαμε ζηξαηησηψλ αιιά θαη απεζηαικέλνο γηα δηπισκαηηθέο απνζηνιέο. Ο 

Machiavelli ζα ππεξεηήζεη ηε Γεκνθξαηία σο ην 1512, ηε ρξνληά ηεο πηψζεο ηνπ 

Soderini θαη ηεο επαλφδνπ ζηελ εμνπζία ησλ Μεδίθσλ κε ηελ βνήζεηα ησλ Ηζπαλψλ. 

Ζ πηψζε ηνπ Soderini νδήγεζε ηνλ Machiavelli γηα ιίγν θαηξφ ζηε θπιαθή θαη 

βεβαίσο απηφ ζήκαηλε θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή δσή. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνκφλσζήο ηνπ (1513 – 1527) αθηεξψλεηαη ζηε ζπγγξαθή κηαο ζεηξάο 

πνιηηηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη ινγνηερληθψλ έξγσλ, φπνπ νξηζκέλα απφ απηά ζα 

ζεκαδέςνπλ ηελ εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο. ε απηφ ην δηάζηεκα γξάθεη ηνλ 

Ηγεκφλα (1513) θαη άξρηζε ην Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (πδεηήζεηο 

πάλσ ζηα πξψηα δέθα βηβιία ηνπ Σίηνπ Λίβηνπ (1513-1521). Απφ ην 1513 θαη κεηά 

αλππνκνλεί λα ηνλ θαιέζνπλ νη Μέδηθνη ζηελ ππεξεζία ηνπο θαη έηζη λα απνθηήζεη 

θαη πάιη ελεξγφ κέξνο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν εμάιινπ 

αθηεξψλεη θαη ηνλ Ηγεκφλα ζην Λαπξέληην ησλ Μεδίθσλ ην Μεγαινπξεπή. Οη 

Μέδηθνη φκσο, γλσξίδνληαο φηη ν Machiavelli ππήξμε έκπηζηνο θίινο ηνπ Soderini 

αδπλαηνχλ λα ηνλ εκπηζηεπζνχλ θαη ηνπ αλαζέηνπλ θαζήθνληα κηθξήο ζεκαζίαο. 

Πεζαίλεη ην 1527 θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ θαη γηα πάξα πνιιά ρξφληα αθφκα ηα έξγα 

ηνπ είραλ ακθίβνιε αληηκεηψπηζε, ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ θαηαρσξήζεθε ζηνλ 

θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο απν ην 1557 κέρξη 

θαη ην 1850
66

. Ζ εηθφλα ηνπ απνθαηαζηάζεθε απφ ηνπο ηζηνξηνγξάθνπο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα.  

Ζ ζηαδηνδξνκία ηνπ Machiavelli ζηε δεκνθξαηία ηεο Φισξεληίαο φπνπ 

μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1480, ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ν 

                                                           
65
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Λαπξέληηνο Μέδηθνο ν Μεγαινπξεπήο θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ πνιηηηθή 

ζθελή ην 1512 βξήθε ηνλ Ηνπιηαλφ, αλεςίν ηνπ Λαπξέληηνπ πνπ ηνλ αλέηξεςε. 

Αξρηθά,  ν Machiavelli ήζειε λα αθηεξψζεη ηνλ Ηγεκφλα ζηνλ Ηνπιηαλφ, σζηφζν 

άιιαμε ηελ αθηέξσζή ηνπ πξνο ην Λαπξέληην ην 1515, κε ηε ινγηθή φηη ν ηειεπηαίνο 

ήηαλ έλα άηνκν κε εγεκνληθέο θηινδνμίεο, έλα απφ ηα επηζπκεηά γλσξίζκαηα ηνπ 

νπκαληζηηθνχ ελάξεηνπ εγεκφλα πνπ πεξηγξάθεη ν Machiavelli ζην έξγν ηνπ. Έλαλ 

ηέηνην άλδξα θαληαδφηαλ ν Machiavelli ηθαλφ λα ζηακαηήζεη ηηο ζπλερφκελεο 

ζπγθξνχζεηο ζηελ Ηηαιία.  

Σα παξαπάλσ ελ ιφγσ ρξφληα είλαη άθξσο ζεκαληηθά γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Ηηαινχ θηινζφθνπ, ζε αηνκηθφ, εζηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 

Καηά ηε δεκφζηα ζεηεία ηνπ δηακνξθψζεθε ε βαζηθή πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ γηα ηελ 

ηέρλε ηνπ θπβεξλάλ θαη γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. Ο Machiavelli αθελφο κε ηηο 

θηινζνθηθν-ηζηνξηθέο αληηιήςεηο ηνπ εγθαηληάδεη κηα λέα επνρή ζηελ εμέιημε ηεο 

πνιηηηθήο θηινζνθίαο, αθεηέξνπ, ζεκειηψλεη κε ηελ ηζηνξηθν-θηινζνθηθή ηνπ ηάζε 

ηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ. Όπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ζηε παξνχζα κειέηε, ν 

Machiavelli ζεσξείηαη απφ πνιινχο αθαδεκατθνχο κειεηεηέο σο έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζεκειησηέο ηφζν ηνπ θιάδνπ ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο φζν θαη ηνπ θιάδνπ 

ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη ζην 

παξφλ θεθάιαην ην επίθεληξν ηεο αλάιπζήο καο είλαη ν «δηεζλνινγηθφο» Machiavelli 

αιιά γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαγάγνπκε ηα ζέκεηα πνπ αζρνιείηαη ζην δηεζλνινγηθφ 

επίπεδν πξέπεη πξψηα λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ηα έξγα ηνπ θαη λα παξαζέζνπκε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ θηινζνθίαο. 

 

2.3 Πνιηηηθή Φηινζνθία Machiavelli 

Ο Ηγεκφλαο
67

 θαη νη Γηαηξηβέο πάλσ ζηα πξψηα δέθα βηβιία ηνπ Σίηνπ Λίβηνπ
68

 

απνηεινχλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνπ Machiavelli. Αθφκε, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ πνιηηηθή άπνςε έρεη θαη ην έξγν ηνπ Η ηέρλε ηνπ πνιέκνπ
69

. 

                                                           
67

 N. Machiavelli, Ο  Ηγεμόνασ, (μτφ. Μ. Καςωτάκθ), Ακινα, Ρατάκθ, 27
θ
 εκδ., 2013 

68
 Ν. Μακιαβζλλι, «Διατριβζσ πάνω ςτθ πρϊτθ δεκάδα του Τίτου Λίβιου», (επιμ. - μτφ. Τάκθ 

Κονδφλθ) ςτο Ζργα, Ακινα, Κάλβοσ, τόμοσ 1
οσ

,  1984 
69

 Ν. Μακιαβζλλι, «Θ Τζχνθ του Ρολζμου», (επιμ. – μτφ. Τάκθ Κονδφλθ) ςτο Εργα, Ακινα, Κάλβοσ, 
τόμοσ 2

οσ
, 1984  



32 
 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνπ Machiavelli απαηηείηαη ε παξάιιειε 

αλάγλσζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ηνπ έξγσλ. 

Ο Ηγεκφλαο, ινηπφλ, απνηειείηαη απφ 26 θεθάιαηα θαη έρεη γξαθηεί ζηελ 

ηνζθαληθή «θαζαξεχνπζα». Ζ ζπγγξαθή ηνπ έγηλε κε κέζνδν επηζηεκνληθή πνπ 

βαζίδεηαη ζε δχν θνξκνχο: απφ ηε κία ηελ θιαζηθή εθπαίδεπζε πνπ έιαβε θαη απφ 

ηελ άιιε ηνλ εκπεηξηζκφ πνπ έρεη ν Machiavelli απφ ηελ παξνπζία ηνπ ζηε δεκφζηα 

δσή. Ξεθηλψληαο κε ηνλ πξψην θνξκφ, έρεη πξνιερζεί φηη ε άξηζηε γλψζε ησλ 

ιαηηληθψλ ήηαλ πξνλφκην πνπ θαηείραλ ιίγνη ζηε Φισξεληία αιιά απηφο ν ηχπνο 

εθπαίδεπζεο νδεγνχζε ζε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ πνιηηηθή δσή. Μεξηθά 

άιια ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ απηφ ην επηρείξεκα είλαη ε γλψζε ηεο αξραίαο ηζηνξίαο 

θαη εζηθήο θηινζνθίαο θαζψο θαη ε γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ. 

Απηή ε νπκαληζηηθή παηδεία ζηνρεχεη ζηελ ππνηαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο 

ζην δεκφζην θαιφ κε άκεζν ζθνπφ λα θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά. Ο δεχηεξνο 

θνξκφο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ζπγγξαθήο είλαη ε εκπεηξία ηνπ θαη θπζηθά ελλννχκε 

ηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε σο θξαηηθφο ππάιιεινο ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο Φισξεληίαο κε απνηέιεζκα λα κπνξέζεη λα αλαδείμεη φια φζα έκαζε 

απφ ηελ αλζξσπηζηηθή ηνπ παηδεία. πλνπηηθά ινηπφλ, ε κέζνδνο ηνπ Machiavelli 

είλαη απζηεξή θαη επηζηεκνληθή. Ζ θιαζηθή παηδεία ηνπ θαη ε πινχζηα εκπεηξία ηνπ 

δξνπλ θαηαιπηηθά ζηα ζέκαηα ηεο πνιηηηθήο. Ο ιφγνο ζην έξγν ηνπ είλαη θαζαξφο, 

ρσξίο ππεξβνιέο θαη κε πνιιά ξεηνξηθά ζρήκαηα. Ο ίδηνο γξάθεη ζηνλ πξφινγφ ηνπ: 

«Σνχην ην έξγν δελ ην ζηφιηζα νχηε ην γέκηζα κε ξεηνξηθέο πξνηάζεηο ή κε πνκπψδε 

θαη κεγαινπξεπή ιφγηα ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηέρλαζκα ή εμσηεξηθφ ζηνιίδη, κε ηα 

νπνία πνιινί ζπλεζίδνπλ λα γξάθνπλ θαη λα ζηνιίδνπλ ηα έξγα ηνπο∙ γηαηί δε ζέιεζα λα 

ηνπ δψζεη αμία θαη λα ην θάλεη επράξηζην ηίπνηε άιιν παξά ε πνηθηιία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο»
70

 .  

ε φ,ηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπ Machiavelli ζην έξγν ηνπ, είλαη φηη ν 

εγεκφλαο ζα ελψζεη ηελ Ηηαιία θαη ζα ηελ απειεπζεξψζεη απφ ηνπο βαξβάξνπο. 

Δθηφο απφ απηφ ην θεληξηθφ αίηεκα ζην έξγν ηνπ, ηίζεληαη θαη δεηήκαηα πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο, φπσο είλαη ην δήηεκα ηεο εμνπζίαο. πγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηεο εμνπζίαο 

γίλεηαη ε θεληξηθή κεηαβιεηή ηεο πνιηηηθήο ηνπ αλάιπζεο. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ζην 

βηβιίν ηνπ ν Γηάλλεο Πιάγγεζεο «Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηε ζθέςε ηνπ 
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Machiavelli θαη απνηειεί πξάγκαηη ην λέν ζηνηρείν ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο 

είλαη ν κεζνδνινγηθφο επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο»
71

. ην δέθαην πέκπην θεθάιαην 

ηνπ Ηγεκφλα ν Machiavelli δηαηππψλεη: «Αιιά θαζψο ε πξφζεζή κνπ είλαη λα γξάςσ 

θάηη ρξήζηκν γηα φπνηνλ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη, κνπ θάλεθε πην ρξήζηκν λα θηάζσ 

κέρξη ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα ηνπ πξάγκαηνο παξά λα κείλσ ζηε θαληαζίσζή ηεο. 

Πνιινί έπιαζαλ κε ηε θαληαζία ηνπο δεκνθξαηίεο θαη εγεκνλίεο πνπ δελ ηηο είδε θαη 

δελ ηηο γλψξηζε πνηέ θαλείο. Γηαηί ε απφζηαζε αλάκεζα ζην πσο δεη θαη ην πψο ζα 

έπξεπε λα δεη θαλείο είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ φπνηνο παξαιείπεη απηφ πνπ γίλεηαη γηα 

θείλν πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη πξνεηνηκάδεη κάιινλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παξά ηε 

ζσηεξία ηνπ»
72

. χκθσλα πάιη κε ηνλ Γηάλλε Πιάγγεζε ζε απηφ ην θεηκελάθη 

ππάξρνπλ δχν κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Αξρηθά, έλαο λένο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δεχηεξνλ, ε χπαξμε κηαο ακθηζβήηεζεο 

ηεο νπηνπηθήο ζεψξεζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. Με ηελ αλαδήηεζε ηεο 

ππαξθηήο αιήζεηαο, ν Machiavelli ίζσο ήζειε λα εθθξάζεη θαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

έλαλ κεζνδνινγηθφ ξεαιηζκφ. ην έξγν ηνπ ζα πεη θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη ζέιεη λα 

θηάζεη ζηελ αιήζεηα απηψλ. Ο Machiavelli δελ πιάζεη θαληαζηηθέο πνιηηείεο (φπσο ν 

Πιάησλ ηελ «Πνιηηεία») θαη δελ πεξηγξάθεη απηφ πνπ ζα ζέιακε λα δήζνπκε
73

. 

Θεσξεί ηελ αλζξψπηλε θχζε άθξσο θαθή θαη εγσηζηηθή θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ 

ζέιεη λα πεξηγξάςεη κηα θαληαζηηθή πνιηηεία αιιά κε κέζνδν επηζηεκνληθή, ηνλ 

ηζηνξηθφ ξεαιηζκφ, επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηελ ππαξθηή αιήζεηα ηνπ πξάγκαηνο. ην 

δέθαην έβδνκν θεθάιαην ηνπ Ζγεκφλα, ν Machiavelli ζέηεη ην δήηεκα αλ είλαη 

πξνηηκφηεξν ν εγεκφλαο λα είλαη αγαπεηφο απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ ή αληίζεηα λα 

πξνθαιέη ηνλ θφβν θαη βξίζθνπκε κία ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε: « 

είλαη αράξηζηνη, αζηαζείο, ςεχηεο θαη ππνθξηηέο, απνθεχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο, είλαη 

άπιεζηνη ζην θέξδνο θαη, φζν ηνχο θάλεηο θαιφ, είλαη φινη κε ηνλ κέξνο ζνπ∙ ζνπ 

πξνζθέξνπλ ην αίκα, ηα ππάξρνληα, ηε δσή θαη ηα παηδηά ηνπο, φπσο είπακε 

παξαπάλσ, φηαλ ν θίλδπλνο είλαη καθξηά∙ φηαλ φκσο ( ν θίλδπλνο ) ζε πιεζηάδεη, ζνπ 

γπξίδνπλ ηηο πιάηεο. ... Οη άλζξσπνη έρνπλ ιγφηεξνπο ελδνηαζκνχο λα βιάςνπλ θάπνηνλ 

πνπ είλαη αγαπεηφο παξά θάπνηνλ πνπ πξνθαιεί θφβν∙ γηαηί ε αγάπε ζπγθξαηείηαη απφ 

έλα δεζκφ ππνρξέσζεο, ν νπνίνο, επεηδή νη άλζξσπνη είλαη κνρζεξνί, ζπάεη ζε θάζε 
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επθαηξία πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο∙ φκσο ν θφβνο ζπγθξαηείηαη απφ ηνλ ηξφκν ηεο 

ηηκσξίαο, πνπ δε ζε εγθαηαιείπεη πνηέ»
74

.  

ην έξγν ηνπ ν Machiavelli, ε πξνζέγγηζε ηνπ πνιηηηθνχ θαηλνκέλνπ, μεθηλάεη 

απφ ην δηαρσξηζκφ ηεο παξαδνζηαθήο εζηθήο απφ ηελ πνιηηηθή
75

. Ζ λέα πνιηηηθή 

εζηθή πνπ αληηιακβάλεηαη πξνθχπηεη απφ ην ηδεψδεο ηνπ λένπ αλζξψπνπ. Γειαδή, ε 

παξαδνζηαθή ρξηζηηαληθή εζηθή απνξξίπηεηαη θαη ε εζηθή πνπ επηδνθηκάδεη ν 

Machiavelli είλαη κηα εθθνζκηθεπκέλε εζηθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηα θνηλσληθά 

πξφηππα. Δπεηδή ην αίζζεκα ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ εκθαλίζηεθε πνιχ πξηλ 

νξγαλσζνχλ νη άλζξσπνη ζε θνηλσλίεο, δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη εζηθφηεηα 

πξηλ απφ ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο, άξα ε εζηθή ζπλείδεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο
76

. Ο Machiavelli ζηα έξγα ηνπ εμεγεί ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

δηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηε δηακφξθσζε ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο.   

Ζ αληίιεςε ηνπ Machiavelli γηα ηελ εζηθή θαη ηελ αλζξψπηλε θχζε 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ λεφηεξνπ αλζξψπνπ, φπσο αλαθεξζήθακε 

πξνεγνπκέλσο. Έλα αθφκε πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εηθφλαο ηνπ λεφηεξνπ 

αλζξψπνπ, είλαη ε έλλνηα ηεο virtù
77

. Γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε έλλνηα 

ηεο virtù ππνδειψλεη κηα ζεηξά απφ μερσξηζηά πξνηεξήκαηα, φπσο ε ηζρπξή 

βνχιεζε, ε ηθαλφηεηα, ε δεμηνηερλία, ην ζάξξνο, ε αλψηεξε λνεκνζχλε θαη νη 

εμαηξεηηθέο ζσκαηηθέο δπλάκεηο – ραξαθηεξηζηηθά θαηάιιεια γηα ηνλ άλζξσπν, άξα 

γηα έλαλ ραξηζκαηηθφ άλδξα. Άξα, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Πιάγγεζεο, «ε virtù είλαη ην 

ζπλνιηθφ δπλακηθφ ελφο πξνζψπνπ, ην φπιν ηνπ γηα λ‟ αληηκεησπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο 

θαη λα ηηο ζπκκνξθψζεη κε ηελ επηζπκία ηνπ»
78

. Οη αμίεο απηέο ηνπ ελάξεηνπ άλδξα 

είλαη θαη νη αξκφδνπζεο γηα ηνλ ηδαληθφ Ζγεκφλα – έλαλ άλζξσπν ηθαλφ, λα 

πξαγκαηψζεη ηελ virtù ζε αμεπέξαζην βαζκφ. Ο πνιηηηθφο αγψλαο, φκσο, δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηε virtù. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ αθφκε, νη εμειίμεηο δηάθνξσλ 

θαηαζηάζεσλ, νη ελδερφκελεο αηθλίδηεο κεηαβνιέο ηνπο. Απηή ηελ θαηάζηαζε ν 

Machiavelli ηελ απνθαιεί fortuna (ηχρε). Ζ ηχρε έρεη έλα κεγάιν βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο θαη πξνζδίδεη ζηελ αλζξψπηλε πνιηηηθή δσή κία λνκνηειεηαθή 
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αβεβαηφηεηα, ε νπνία αλ δε γίλεη άκεζα αληηιεπηή, επηθέξεη κεγάιε δπζηπρία
79

. 

Χζηφζν ν Machiavelli δίλεη θαη ηελ αηζηφδνμε πξννπηηθή ηεο ηχρεο. Ζ ηχρε ζηε virtù 

είλαη φηη θαιχηεξν κπνξεί λα έρεη έλαο εγεκφλαο. Ζ ηχρε πξνζθέξεη ζηε virtù ηα 

ζηνηρεία ηεο ηφικεο, ηεο πξνζνρήο, ηνπ νξζνινγηζκνχ. Σν ζέκα είλαη λα παξακείλεη 

απνηειεζκαηηθφο ζε έλα θφζκν φπνπ ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ. Βέβαηα ν Machiavelli 

ηνλίδεη φηη ε επίηεπμε ζπνπδαίσλ πξαγκάησλ δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο θαιήο 

ηχρεο, είλαη πάληα αλαγθαίν λα ππάξρεη ε ηχρε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε 

ηδηφηεηα ηεο virtù. ην θεθάιαην XXV ηνπ «Ζγεκφλα» ν Μαθηαβέιη καο αλαθέξεη 

φηη: «ε ηχρε θαζνξίδεη ηηο κηζέο απφ ηεο πξάμεηο καο, έηζη ηηο άιιεο κηζέο αθήλεη λα ηηο 

θπβεξλάκε εκείο»
80

.  

 

Βιέπνπκε φηη ε αλζξψπηλε θχζε κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εζηθήο 

ζπλείδεζεο δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ Machiavelli γηα ηελ πνιηηηθή. 

πγθεθξηκέλα, ν Machiavelli εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή 

αθνινπζψληαο κηα θπθιηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ησλ 

πνιηηεπκάησλ, φπσο ηα γλσξίζακε απφ ηελ αξραηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηε κνλαξρία, 

ηελ αξηζηνθξαηία θαη ηε δεκνθξαηία. Οη ηξεηο απηέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο είλαη απφ 

ηε θχζε ηνπο αζηαζείο θαη νδεγνχλ ζε έλαλ θχθιν απνζχλζεζεο θαη δηαθζνξάο. 

Γειαδή, αξρηθά νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαλ έλαλ αξρεγφ γηα λα ηνπο θαζνδεγεί, αιιά 

αλαπηχζζνληαο ηελ εζηθή ηνπο ζπλείδεζε θαηαλννχλ φηη δε ρξεηάδνληαη έλαλ 

εγεκφλα κφλν δπλαηφ θαη γελλαίν αιιά επηπιένλ λα είλαη ζνθφο θαη δίθαηνο. Έηζη, ε 

κνλαξρία εθθπιίζηεθε ζηελ ηπξαλλία, ε νπνία φκσο γελλά θφβν θαη θαηαπίεζε. 

Δπνκέλσο, νξγαλψλνληαη νη άλζξσπνη ζε ζπλνκσζίεο θαη εγθαζηδξχεηαη έλα 

αξηζηνθξαηηθφ πνιίηεπκα, πνπ έρεη ηελ ππνζηήξημεη ηνπ ιανχ γηαηί ζεζπίδεη λφκνπο 

πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο. Ζ αξηζηνθξαηία πνιχ γξήγνξα ζα κεηαβιεζεί 

ζε νιηγαξρία, φηαλ ε εμνπζία πεξάζεη ζηα παηδηά ηνπο. Αγλννχλ ηνπο θαλφλεο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ, ζηξέθνληαη πξνο ηε βία θαη ηε θηινδνμία θαη έηζη ν ιαφο ζα αλαηξέςεη 

ηελ νιηγαξρία θαη ζα εγθαζηδξχζεη ηε δεκνθξαηία, ε νπνία ζα δηαηεξεζεί γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Αιιά θαη πάιη εδψ, κε ην πέξαζκα ηεο πξψηεο γεληάο ζα 

κεηαβιεζεί ζηελ αλαξρία, φπνπ ηα ζπκθέξνληα είλαη ην παλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ δηαπξάηηεηαη θάζε κνξθή αδηθίαο. Γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηελ αλαξρία, ζα 

αλαδεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελάξεηνπ άλδξα, νπφηε επαλαθέξεηαη ε 
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εγεκνλία. Ο θχθινο απηφο ζπλερίδεηαη θαη έρεη πάληα ηελ ίδηα εμέιημε κέρξη πνπ 

θαηαιήγεη πάιη ζηελ αλαξρία.  

Ζ θπθιηθή απηή πνξεία ησλ πνιηηεπκάησλ δελ αληηθαηνπηξίδεη κφλν ηελ 

εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ πξαγκάησλ, αιιά αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηεο κεηάβαζεο 

απφ ηελ παιηά ηάμε πξαγκάησλ ζηε λέα επνρή
81

. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Ννχηζνο: 

«Η επνρή πνπ εγθαηληάδεηαη κε ηε δξάζε ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο, φηαλ επηλνεί 

λέεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη απαηηεί δπλακηθά ηελ αλαδφκεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, νδεγνχζε ζηε βεβαηφηεηα πσο μαλαξρίδεη ν θφζκνο ηελ πνξεία πνπ δηέθνςε ε 

καθξαίσλε κεζαησληθή βαξβαξφηεηα. Αθξηβψο ζην ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο 

πξσηναζηηθήο θνηλσλίαο εληάζζεηαη ε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Machiavelli. Η κίκεζε 

ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο δε ζεκαίλεη πσο επαλαιακβάλεηαη κεραληθά έλα αμεπέξαζην 

πξφηππν, αιιά πσο αμηνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά ηα δσληαλά – ή εθείλα πνπ κπνξνχλ λα 

μαλαδσληαλέςνπλ – ζηνηρεία κηαο άιιεο επνρήο»
82

. 

Όπσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα, ε έλλνηα ηεο εμνπζίαο ζην έξγν ηνπ 

Machiavelli βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο. Γηα ηνλ πνιηηηθφ 

θηιφζνθν ην θξάηνο απνηειεί ηνλ θχξην ζεζκφ κέζα απφ ηνλ νπνίν αζθείηαη ε 

εμνπζία. Ο λένο θφζκνο πνπ αλαδχεηαη είλαη ν θφζκνο ηεο ηζρχνο, ηεο θξαηηθήο 

θπξηαξρίαο θαη ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. Ο εγεκφλαο είλαη ε πξψηε ζηνραζηηθή εθδήισζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο ζηε λεφηεξε πνιηηηθή ζθέςε. Ζ θξαηηθή ζθνπηκφηεηα 

(raison d‟ état) είλαη κηα λέα δχλακε πνπ αλαδχεηαη θαη είλαη ηδέα πνπ εηζήγαγε ν 

Machiavelli αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν ζηελ νξζνινγηθή γλψζε ησλ κεραληζκψλ ηεο 

εμνπζίαο
83

. Ζ έλλνηα ηεο εμνπζίαο γηα ηνλ ηηαιφ πνιηηηθφ θηιφζνθν είλαη αδηαίξεηε, 

έλαο εγεκφλαο δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε άιινπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ. Οξηζκέλεο θνξέο κφλν κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ βνήζεηα ηνπ ζηξαηνχ θαη ησλ 

ζπκβνχισλ ηνπ, πάληα φκσο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη άιινη πξέπεη λα εμαξηψληαη 

πάληα απφ απηφλ
84

. 

Έλαο εγεκφλαο πξέπεη λα επηβάιιεη ηελ εμνπζία θαη φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηε βία απνηειεζκαηηθά θαη κφλν φηαλ είλαη απφιπηε 

αλάγθε. Καηά ηε ρξήζε βίαο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα ην πψο ηελ 
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ρξεζηκνπνηεί ν εγεκφλαο αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη λα αλαζέηεη ζε άιινπο ην έξγν 

απηφ γηα λα απνθεχγεη ην κίζνο. Σνλ θφβν πξέπεη λα ηνλ εκπλέεη, αιιά ην κίζνο φρη. 

Καη κάιηζηα, ην θφβν πην πνιχ απφ ηελ αγάπε πξνο ηνπο ππεθφνπο. Αθφκε, έλαο 

εγεκφλαο δελ πξέπεη λα πξνζβάιιεη ηηο εζηθέο αληηιήςεηο ησλ ππεθφσλ ηνπ, γηαηί ε 

πξνζβνιή δε μερληέηαη
85

. Ζ θχζε ηεο εμνπζίαο σζηφζν έρεη θαη θνηλσληθέο 

πξνυπνζέζεηο. Ζ εμνπζία ηνπ εγεκφλα είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιήο φηαλ απηή 

ζηεξίδεηαη ζην ιαφ θαη φρη ζηνπο επγελείο, δειαδή εκπηζηνζχλε ζην ιαφ θαη κίζνο 

πξνο ηελ αξηζηνθξαηία
86

. ε απηφ ην ζεκείν πξνθχπηεη ην εξψηεκα, πνηα είλαη ε 

άπνςε ηνπ Machiavelli γηα ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Πεξαηηέξσ πψο 

αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Οη Γηαηξηβέο πάλσ ζηα πξψηα δέθα βηβιία ηνπ Σίηνπ Λίβηνπ, ζεσξείηαη 

έλα θνξπθαίν έξγν, πνπ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα 

ζηηο εμνπζίεο ηνπ θξάηνπο θαη ζηηο εμνπζίεο ηνπ πνιίηε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

Γηαηξηβέο δηεξεπλάηαη ε θχζε ηεο εμνπζίαο ζηα πιαίζηα ηεο δεκνθξαηίαο, ελψ ζηνλ 

Ηγεκφλα, αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο είλαη ε θαηάθηεζε θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

εμνπζίαο ηνπ εγέηε. 

Οη Γηαηξηβέο απνηεινχλ κία νινθιεξσκέλε ζεσξία γηα ηε δεκνθξαηηθή 

δηαθπβέξλεζε, είλαη ζηελ νπζία κία πξαγκαηεία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. 

ην έξγν απηφ εθθξάδνληαη νη ηδέεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο. ηηο Γηαηξηβέο ε πνιηηηθή ζθέςε ζηξέθεηαη ζηελ αμία ηεο ειεπζεξίαο ελψ 

ζηνλ Ηγεκφλα ν ππξήλαο ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ηνπ Machiavelli βξίζθεηαη ζηελ 

αμία ηεο αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεη ν εγεκφλαο
87

. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ έξγσλ. Δπεηδή νη Γηαηξηβέο πεξηέρνπλ πνιιέο αλαθνξέο απφ ηνλ Ηγεκφλα, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα θεληξηθά ζέκαηα θηλνχληαη ζηα ίδηα πιαίζηα: ππάξρεη ε 

ίδηα αληηπαξάζεζε αξεηήο θαη ηχρεο, έληνλε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο virtù θαη ησλ 

εηδηθφηεξσλ αξεηψλ θαη ε ίδηα ραξαθηεξηζηηθή πνιηηηθή εζηθή. ηφρνο ηνπ είλαη λα  

απνδείμεη φηη ε πνιηηεία δελ πξέπεη λα θπβεξληέηαη κε νδεγφ αθεξεκέλεο ζεσξεηηθέο 

θαηαζθεπέο θαη φηη ηα παξαδείγκαηα ηεο ηζηνξίαο είλαη πινχζηα ζην λα απνδείμνπλ 

ηελ αιήζεηα απηή. ηηο Γηαηξηβέο ν Machiavelli εμεγεί γηαηί νξηζκέλεο πφιεηο έρνπλ 

θηάζεη ζην κεγαιείν θαη εηδηθφηεξα γηαηί ε Ρψκε έθηαζε ζην χςηζην κεγαιείν θαη 

έδσζε ηφζν ζπνπδαία απνηειέζκαηα. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ πνιηηηθφ καο 
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θηιφζνθν, ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επηηπρίαο ηεο Ρψκεο βξίζθεηαη ζηελ 

θιαζηθή ηζηνξία. Αλαθέξεη δχν παξαδείγκαηα γεληθήο αιήζεηαο: ην πξψην 

παξάδεηγκα αθνξά ην κεγαιείν ηεο Αζήλαο φηαλ απειεπζεξψζεθε απφ ηελ ηπξαλλία 

ηνπ Πεηζίζηξαηνπ θαη ην δεχηεξν αθνξά ην κεγαιείν ηεο Ρψκεο φηαλ ειεπζεξψζεθε 

απφ ηνπο βαζηιηάδεο ηεο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη νη πφιεηο δελ έρνπλ απμεζεί πνηέ ζε 

επηθξάηεηα θαη πινχηε, παξά κφλν φηαλ δνχζαλ ζε θαζεζηψο ειεπζεξίαο. Απηφ ηνλ 

νδεγεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ησλ δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ ζε 

ζρέζε κε ηα εγεκνληθά. ηελ αξρή ηεο δεχηεξεο δηαηξηβήο ηνλίδεηαη φηη απηφ πνπ 

θάλεη ηηο πφιεηο „„κεγάιεο‟‟ είλαη ην θνηλφ θαιν θαη φρη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ∙ θαη ην 

θνηλφ θαιφ ην παξαηεξνχκε κφλν ζηηο δεκνθξαηίεο, θαη νη πφιεηο πνπ επηηπγράλνπλ 

ηε δφμα δνπλ ζε ειεπζεξία. Πψο φκσο δηαθπιάζζεηαη ε ειεπζεξία; 

 

Ο Machiavelli πάιη δίλεη ηελ εμήγεζε ηεο ηχρεο. Όηαλ κηα πφιε είλαη απφ ηελ 

αξρή ηεο ειεχζεξε πεηπραίλεη ηελ πνιηηηθή δφμα, νη πφιεηο, φκσο, πνπ έρνπλ ηελ 

αηπρία λα δνπλ ζε ηπξαλληθφ θαζεζηψο, ζεσξείηαη απφ δχζθνιν έσο αδχλαην λα 

βξεζνχλ λφκνη πνπ ζα θάλνπλ απηέο ηηο πφιεηο ειεχζεξεο. Όπσο θαη ζηνλ Ηγεκφλα, 

έηζη θαη ζηηο Γηαηξηβέο, είλαη ιάζνο λα πηζηεχεη θαλείο φηη ε επίηεπμε ηεο δφμαο 

εμαξηάηαη εληειψο απφ ηελ ηχρε. Ζ επίηεπμε ηνπ κεγαιείνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ ηεο ηχρεο θαη ηεο virtù. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεγήζνπκε νηη ζηνλ 

Ηγεκφλα ε virtù είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο ελψ ζηηο Γηαηξηβέο ηελ 

ηδηφηεηα ηεο virtù ηε δηαζέηεη ην ζψκα ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιφ ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ε 

Ρψκε κε απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ δηαηήξεζε ηελ αξρηθή ηεο ειεπζεξία θαη ηειηθά 

θαηάθεξε λα θπξηαξρήζεη. Ο ηζρπξηζκφο φηη ε δηαηήξεζε ηεο ειεπζεξίαο έγθεηηαη 

ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ηχρεο θαη ηεο virtù ζην ζψκα ησλ πνιηηψλ, καο πξνδηαζέηεη λα 

αλαξσηεζνχκε αλ απηή ε θαηάζηαζε ζα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ην κεγαιείν ηεο πφιεο. Πάιη εδψ ν Machiavelli 

εμεγεί φηη ην ζηνηρείν ηεο ηχρεο είλαη ζεκαληηθφ. Κακία πφιε δελ επηηπγράλεη 

ζπνπδαία πξάγκαηα αλ δε ηχρεη λα βξίζθεηαη ζην ζσζηφ δξφκν απφ θάπνην ζπνπδαίν 

ηδξπηή παηέξα. Δπνκέλσο, ε ίδξπζε κηαο δεκνθξαηίαο ρξεηάδεηαη ηε virtù ελφο άλδξα 

θαη φρη ηε virtù ησλ καδψλ. Ζ αξρηθή θαιή ηχρε είλαη ζεκαληηθή αιιά φρη 

θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηε πφιεο. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζσηεξία κηαο 

δεκνθξαηίαο είλαη ν εγεκφλαο πνπ θπβεξλά λα ηα νξγαλψζεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

θαη νη επφκελνη εγέηεο λα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα virtù. πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε, ν 

Machiavelli καο ηνλίδεη φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ πάληα πεξηζζφηεξν πξνο ην θαθφ 
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παξά πξνο ην θαιν κε απνηέιεζκα λα αδηαθνξνχλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο πφιεο. 

Παξαηεξείηαη δειαδή ε ηάζε νη πφιεηο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αξρέγνλε virtù 

ησλ ηδξπηψλ ηνπο θαη λα νδεγνχληαη ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε πνπ ελ ηέιεη θαηαιήγεη 

ζηε δηαθνξα
88

. ηελ ηξίηε Γηαηξηβή, ν Machiavelli πηζηεχεη πσο φια ζηνλ θφζκν 

έρνπλ έλα φξην ζηε δσή ηνπο
89

. Δίλαη ζίγνπξν πσο κε ηνλ θαηξφ ε virtù ζα δηαθζαξζεί. 

Όηαλ ην ζψκα ησλ πνιηηψλ ράζεη ηε virtù ζα ράζεη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ 

πνιηηηθή. Καη ν ρεηξφηεξνο θίλδπλνο είλαη φηαλ νη άλζξσπνη παξακέλνπλ ζηα 

αμηψκαηα ηνπ θξάηνπο θαη πξνσζνχλ ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. Έηζη ινηπφλ νξίδεη ν 

Machiavelli ηε δηεθζαξκέλε πφιε, φηαλ ηα αμηψκαηα δελ ηα έρνπλ απηνί πνπ έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε virtù αιιά απηνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δχλακε γηα λα πξάηηνπλ ηα δηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα. Δπνκέλσο, πψο κπνξνχλ νη πνιίηεο λα θαηαθέξνπλ λα εκπνδίζνπλ 

ηε δηαθζνξά θαη λα πξνσζνχλ ην γεληθφ θαιφ γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν; Απηφ 

είλαη ην πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ην ππφινηπν έξγν ησλ Γηαηξηβψλ. 

 

πλνςίδνληαο ηε ζθέςε καο ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ Machiavelli θαη ζηα ηξία 

βηβιία ησλ Γηαηξηβψλ είλαη ε πνιηηηθή ειεπζεξία. Ζ θεληξηθή απηή ζέζε θαίλεηαη απφ 

ηνλ ελαξθηήξην ιφγν, θαζψο θαη ζε φιν ην πξψην βηβιίν, φπνπ αλαδεηθλχεη πψο ε 

Ρψκε κπφξεζε λα απαιιαγεί απφ ηνπο βαζηιηάδεο θαη πψο άθκαζε κέζα ζην ζχζηεκα 

ηεο δεκνξαηηθήο ειεπζεξίαο. ην δεχηεξν, αλαιχεηαη πψο ε Ρψκε δηαηήξεζε ηελ 

πνιηηηθή ειεπζεξία ηνπ ιανχ ηεο, θαη ηέινο, ζην ηξίην γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δξάζε 

εθείλσλ ησλ αλδξψλ πνπ ζπλέβαιαλ ζην κεγαιέην ηεο Ρψκεο
90

. Ζ θχζε ηεο 

πνιηηηθήο ειεπζεξίαο είλαη γηα ηνλ Machiavelli ζπλψλπκε κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ζ πνιηηηθή ειεπζεξία αληηηίζεηαη ζηελ κνλαξρία θαη ηελ 

ηπξαλλία, ηελ αξηζηνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά
91

.  

Μηα πξσηφηππε ηδέα ηνπ Machiavelli εκθαλίδεηαη ζηηο Γηαηξηβέο γηα ηηο 

θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο. Θεσξεί ηελ ειεπζεξία πξντφλ ηαμηθήο ζχγθξνπζεο θαη φρη 

ην απνηειέζκα θνηλσληθήο νκφλνηαο. Σηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο δελ ηηο 

απνδνθηκάδεη αιιά ηηο ζεσξεί βάζε γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηνλ δπλακηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο. Αλαθεξφκελνο ζηε ζχγθξνπζε ησλ πιεβείσλ κε ηε χγθιεην κε ζθνπφ 
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λα δείμεη ηηο αηηίεο πνπ θαηέζηεζαλ ηε Ρψκε ειεχζεξε, αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ ζηελ θνηλφηεηα. ην θεθάιαην IV ηνπ Πξψηνπ Βηβιίνπ ησλ 

Γηαηξηβψλ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: Γλψκε κνπ είλαη πσο φζνη θαηεγνξνχλ ηηο 

ηαξαρέο αλάκεζα ζηνπο επγελείο θαη ζηελ πιεκπάγηα, θαθνινγνχλ ην ίδην ην πξάγκα 

πνπ ζηάζεθε ε πξψηε αηηία γηα λα θξαηεζεί ε Ρψκε ειεχζεξε∙ θαη ιέσ πσο απηνί πην 

πνιχ ζθέπηνληαη ηελ νρινβνή θαη ην αιαιεηφ πνπ γέλλεζαλ παξφκνηεο αλαηαξαρέο, 

παξά ηα θαιά ηνπο απνηειέζκαηα∙ θη αθφκα, πσο δελ αλαινγίδνληαη φηη ζε θάζε 

πνιηηεία βιέπεηο δπν δηαζέζεηο ελάληηεο, ηνπ ιανχ θαη ησλ κεγάισλ, θη φηη φινη νη λφκνη 

πνπ θηηάρλνληαη γηα η‟ φθεινο ηεο ειεπζεξίαο γελληνχληαη απφ ηνχησλ εδψ ηηο 

δηαθνξέο. [...] Κη νχηε λ‟ απνθαιέζεηο κε ην δίθην ζνπ αλάζηαηε κηα πνιηηεία, φπνπ 

βινγηνχληαη ηφζα παξαδείγκαηα αξεηήο∙ γηαηί ηα θαιά παξαδείγκαηα γελληνχληαη απφ 

ηελ θαιή αγσγή∙ ε θαιή αγσγή απ‟ ηνπο θαινχο λφκνπο∙ θη νη θαινί λφκνη απφ ηηο 

ηαξαρέο εθείλεο, πνπ πνιινί ηηο θαηεγνξνχλ αζηφραζηα: γηαηί φπνηνο θαινεμεηάδεη ηελ 

θαηάιεμή ηνπο ζα δεη φηη δελ θέξαλ νχηε θακηάλ εμνξία νχηε θακηά πξάμε πνπ  λα 

βιάπηεη ην θνηλφ θαιφ, κφλν δψζαλ λφκνπο θαη ζεζκνχο πνπ επεξγέηεζαλ ηε δεκφζηα 

ειεπζεξία
92

. 

Έλα άιιν ζπνπδαίν έξγν ηνπ Φισξεληηλνχ δηαλνεηή καο είλαη ε Σέρλε ηνπ 

Πνιέκνπ, αξθεηά δηαθνξεηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελν ζε ζρέζε κε ηνλ Ηγεκφλα θαη 

ηηο Γηαηξηβέο. Ο Ηγεκφλαο θαη νη Γηαηξηβέο είλαη έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθνχο 

θαλφλεο θαη ζπκπεξηθνξέο, ελψ ε Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ αζρνιείηαη κε ηε ζηξαηησηηθή 

νξγάλσζε θαη ηνλ πφιεκν. Γηα άιιε κηα θνξά νη πεξηζηάζεηο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

δσήο θαη ε πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζπλεηέιεζαλ απνθαζηζηηθά γηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε θαηάζηαζε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρεο. Ζ ζηξαηησηηθή 

νξγάλσζε ζηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο ήηαλ αλαπφζπαζην ηκήκα νιφθιεξνπ ηνπ 

κεζαησληθνχ θφζκνπ θαη παξήθκαζε φηαλ δηαιχζεθε ε δνκή ηεο κεζαησληθήο 

θνηλσλίαο
93

.  

Ζ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ είλαη ρσξηζκέλε ζε επηά βηβιία θαη έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ φινπ έξγνπ θαη θαιχπηεηαη κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ νιέζξνπ ζε κία θαληαζηηθή κάρε. Αθφκε, ε κάρε απηή νξηνζεηείηαη 

ρξνλνινγηθά ζηελ επνρή ηνπ Machiavelli θαη θαηαγξάθεηαη απφ απηφπηεο κάξηπξεο. 

                                                           
92

 Ο.π Ν. Μακιαβζλι, Διατριβζσ (μτφ-επιμ. Τακθ Κονδφλθ) Ρρϊτο Βιβλίο, κεφ. IV ςελ.299-300 
93

 Βλ. Φ. Γκιλμπερτ, «Μακιαβζλι: Θ αναγζννθςθ τθσ τζχνθσ του πολζμου», ςτο Οι Δημιουργοί τησ 
φγχρονησ τρατηγικήσ από τον Μακκιαβζλλι ςτην Πυρηνική Εποχή, (επιμ. Peter Paret), Ακινα, 
Κων/νου Τουρίκθ, 2004, ςελ. 23 



41 
 

Σν ππφινηπν έξγν αζρνιείηαη κε ηηο ηερληθέο πιεπξέο ηεο ζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο, 

φπια, ηξφπνπο δηνίθεζεο, ζάξξνο, ππαθνή θαη αγξηφηεηα. ηνλ Ηγεκφλα θαη ζηηο 

Γηαηξηβέο ν πφιεκνο είλαη θάηη ην αλαπφθεπθην, κηα ηξνκαθηηθή δχλακε. ηε Σέρλε 

ηνπ Πνιέκνπ, ν πφιεκνο είλαη ε νπζηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πνιηηηθήο δσήο. Καη 

ζην έξγν απηφ, θπξηαξρεί ν ίδηνο πφζνο ηεο ηηαιηθήο ελφηεηαο. ην ελ ιφγσ έξγν ν 

Machiavelli εθζέηεη ηνπο ιφγνπο φπνπ ε εζληθή ηζρχο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε 

ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλφηεηαο. Όπσο θαη ζηνλ Ηγεκφλα, έηζη θαη ζηελ Σέρλε 

ηνπ Πνιέκνπ, επηζπκεί ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εζληθνχ ζηξαηνχ ζε ζρέζε κε ην 

κηζζνθνξηθφ. Σν πξφηππν γηα έλα ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή – εγεκφλα, έλαο εγεκφλαο 

ινηπφλ δελ πξέπεη λα έρεη άιιν ζθνπφ νχηε άιιε ζθέςε νχηε λα αζρνιείηαη κε θάπνηα 

άιιε ηέρλε, εθηφο απφ ηνλ πφιεκν, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πεηζαξρία ηνπ∙ γηαηί απηή 

είλαη ε κφλε ηέρλε πνπ αθνξά φπνηνλ θπβεξλά,
94

 επαλαιακβάλεηαη θαη ζε απηφ ην 

έξγν. 

Δπηπιένλ, ν Machiavelli θαηέρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζηαξηησηηθήο ζθέςεο, επεηδή ππνζηήξηδε ηελ θαζνιηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία. Ζ άπνςή 

ηνπ γηα έλα ζηξαηφ ζπγθξνηεκέλν απφ θιεξσηνχο πνπ ηαπηηδφηαλ κε ηελ 

πνιηηνθπιαθή ηεο πφιεο-θξάηνπο, κε κηα θαηα δηαζηήκαηα εθηεινχκελε ζηξαηησηηθή 

ππεξεζία, ήηαλ δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ πφιεσλ-δεκνθξαηηψλ 

ηεο αξραηφηεηαο, ηαίξηαδε ειάρηζηα ζην ζηξαηφ ελφο θξάηνπο κε κεγάιε εδαθηθή 

έθηαζε
95

. Αθφκε, ν Machiavelli δίλεη μερσξηζηή ζεκαζία ζηελ θαζηέξσζε 

ζηξαηησηηθψλ ζεζκψλ θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ κε νξζνινγηθνχο θαλφλεο. 

Πάλησο, κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ γηα ηα ζηξαηησηηθά ζέκαηα, έρεη γίλεη θαηαλνεηφ πσο ν 

πφιεκνο δελ είλαη κφλν επηζηήκε αιιά θαη ηέρλε. Ο Niccolò Machiavelli είλαη ίζσο ν 

κφλνο πνιηηηθφο ζπγγξαθέαο ν νπνίνο ζεψξεζε ηε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ζεκέιην 

νξγάλσζεο ηεο πνιηηείαο. Ζ ζηξαηησηηθή ζθέςε απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα θαη έπεηηα 

πξνρψξεζε πάλσ ζηηο βάζεηο πνπ έζεζε ν Machiavelli. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο νη 

ζέζεηο ηνπ έκεηλαλ σο ηειηθή αιήζεηα, αιιά κε ην θαηξφ πνιινί κειεηεηέο 

ελζηεξλίζηεθαλ ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο δηεχξπλαλ. ηηο κέξεο καο, ε ζηξαηησηηθή 

ζεσξία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ Κιανχδεβηηο, ν νπνίνο κειέηεζε ηηο απφςεηο ηνπ 

Machiavelli θαη ηηο ελζσκάησζε ζηηο δηθέο ηνπ. Γειαδή, ε γξακκή εθθίλεζεο είλαη 
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φηη γηα ηελ νξζή αλάιπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη ε ζσζηή 

θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ πνιέκνπ.   

Δζηηάζακε κέρξη εδψ ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ 

Machiavelli θαη ζηε γεληθφηεξε λννηξνπία ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο κε 

ζθνπφ λα θαηαλνήζνπκε ην πιαίζην ηεο επνρήο θαη επίζεο, ε πνιηηηθή ζεσξία πνπ 

δηδαζθφκαζηε απφ ηα έξγα ηνπ Machiavelli εγθαηληάδεη ηελ πεξίνδν ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, δειαδή κηαο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα. 

Μειεηά εηο βάζνο ηελ αξραία ειιεληθή θαη ξσκατθή ζθέςε θαη αληιεί πνιιά 

παξαδείγκαηα γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα αληίιεςε, θαηάιιειε λα πεξηγξάςεη ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο ηνπ. Ζ ζεσξία ηνπ Machiavelli πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ηγεκφλα 

είλαη κηα ξεαιηζηηθή ζεσξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγεί 

κηα λέα ζεσξεηηθή πξνβιεκαηηθή, φπνπ ε ζπγθξφηεζε ηεο λέαο πνιηηηθήο θνηλσλίαο 

νξηνζεηείηαη απφ νξζνχο ζεζκνχο θαη ελάξεηε πνιηηηθή δξάζε. Έρνληαο ππφςε απηά, 

ζα ζπλερίζνπκε ηε κειέηε καο κε ηηο δηεζλνινγηθέο αλαγλψζεηο ησλ έξγσλ ηνπ 

Machiavelli γηα λα αλαδείμνπκε κηα άιιε νπηηθή ησλ έξγσλ ηνπ, ηε δηεζλνινγηθή.  

 

2.4 Δηεζλνινγηθέο Αλαγλώζεηο ηωλ έξγωλ ηνπ Machiavelli 

Ζ ζεκαζία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ζηε ζθέςε ηνπ Machiavelli δε κπνξεί λα 

δηαςεπζζεί. Σα γξαπηά ηνπ θείκελα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ζηαδηνδξνκίαο (1498-1512) αθνξνχλ δηεζλή δεηήκαηα θαη ζηξαηησηηθά ζέκαηα. Ζ 

δηαρπηηθφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ δηαθαίλεηαη ζην έξγν ηνπ Ηγεκφλα, νη 

Γηαηξηβέο αλαιπηηθψο πεξηγξάθνπλ ηελ άλνδν ηεο Ρψκεο σο κεγάιεο δχλακεο θαη 

κηα ζεηξά απφ ζεκειηψδεηο ηδέεο γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ππάξρνπλ ζην ε Σέρλε ηνπ 

Πνιέκνπ ην νπνίν είλαη θαη εμ νινθιήξνπ αθνζησκέλν ζε ζηξαηησηηθά ζέκαηα. ε 

απηφ ην ζεκείν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα αλαδείμνπκε ηα ζέκαηα πνπ αζρνινχληαη 

νη δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζε πνηα ζεκεία ησλ έξγσλ ηνπ Machiavelli ηα εληνπίδνπκε.  

O Machiavelli μερσξίδεη ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο απφ ηηο δηεζλείο, νη δχν 

απηνί ηνκείο παξνπζηάδνληαη εμ αξρήο κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο: ζηα εζσηεξηθά 

ζέκαηα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν αιιά ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ξπζκίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ηζρχνο θαη 
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φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε βία
96

. Ο δηαρσξηζκφο ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ 

θαίλεηαη ζε φια ηα θείκελα ηνπ Machiavelli θαη δε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζθέςεσλ ηνπ αληηπξνζσπεχεη ζέκαηα ηεο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά 

ζε ζέκαηα θξάηνπο θαη εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ζε ζρέζε κε ηα εμσηεξηθά ζέκαηα. 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, ν δφινο θαη ε απάηε δελ βνεζνχλ ηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ λα 

είλαη άξηζηεο, σζηφζν ν Machiavelli γλσξίδεη πνιχ θαιά ε απάηε θαη ην ςέκα 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επηηπρία φζν αθνξά ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. Αθφκε, 

παξφιν πνπ ε απάηε επηηξέπεηαη πάληα, δελ επεπθεκείηαη, κπνξεί δειαδή λα 

θαηαιήμεη ζην επηζπκεηφ απφθηεκα ή θέξδνο αιιά φρη ζηε δφμα
97

. Ζ κφλε πεξίπησζε 

πνπ νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ επηηξέπνπλ ηελ ακνηβαία έιιεηςε εκπηζηνζχλεο – άξα 

εδψ ην ςέκα θαη ε απάηε επεπθεκνχληαη – είλαη ν πφιεκνο.  

Ζ θηινδνμία επίζεο, είλαη κία άιιε έλλνηα πνπ αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά, 

εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν. Γηα ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο έρεη αξλεηηθή ρξνηά, 

γηαηί δελ εμππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ. Δληνχηνηο, ζηα εμσηεξηθά δεηήκαηα ηα πξάγκαηα 

είλαη δηαθνξεηηθά. Δδψ ε θηινδνμία, φρη κφλν δελ έρεη πεξηνξηζκνχο, αιιά ζε 

πεξηπηψζεηο επηζπκίαο εμάπισζεο ησλ θξαηψλ γίλεηαη αλαγθαηφηεηα. Ο Machiavelli 

ηνλίδεη φηη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο δελ είλαη πάληα ζηαηηθέο, ζπλερψο αιιάδνπλ θαη 

απηφ δελ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ: ε αλαγθαηφηεηα, 

ινηπφλ, ζπρλά νδεγεί ηα θξάηε λα αθνινπζνχλ πνιηηηθέο, φπνπ ε νξζή θξίζε 

απνξξίπηεηαη
98

. Οη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα πιήμνπλ θάζε θξάηνο 

(εκβιεκαηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Φισξεληίαο γηα ηνλ Machiavelli) θαη δελ είλαη 

θαζφινπ αλαπφθεπθηεο. Χζηφζν, αλ έλα θξάηνο έρεη νξγαλσζεί κε ην νιηγαξρηθφ 

πνιίηεπκα, ζα είλαη πην αδχλακν έλαληη ησλ άιισλ θξαηψλ, αιιά πην εηξεληθφ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. Δμσηεξηθά πάιη ε εηθφλα θαίλεηαη ιίγν δηαθνξεηηθή. Αξρηθά, ε 

ζχγθξνπζε ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν: ν Machiavelli γξάθεη γηα ηε θπζηθή έρζξα 

κεηαμχ γεηηνληθψλ εγεκνληψλ θαη δεκνθξαηηψλ. Μηα δηεζλήο ηζνξξνπία δπλάκεσλ 

δξα φπσο κηα εζσηεξηθή ηζνξξνπία δπλάκεσλ, δειαδή θαηαιήγεη ζε ζρεηηθά 

πξνζσξηλή ζηαζεξφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Αιιά ν έμσ θφζκνο δε κπνξεί λα 

ζπκθηιησζεί κε ην θνηλφ θαιφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ Machiavelli δελ ππάξρεη 
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θαλέλα παγθφζκην θαιφ δηφηη ηα θξάηε αλαπηχζζνληαη θαη επεθηείλνληαη εηο βάξνο 

άιισλ θξαηψλ, θαη ν ζξίακβνο ηεο Ρψκεο ζπκπίπηεη κε ηελ θαηαζηξνθή άιισλ 

θξαηψλ. Έηζη, ε ρξήζε βίαο γίλεηαη ν θαλφλαο θαη φρη ε εμαίξεζε
99

. 

Οη δηεζλείο ζρέζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη γλσζηφ, πσο ε αλζξψπηλε θχζε είλαη 

ζπλερψο ζηε ζθέςε ηνπ Machiavelli. Ζ αλζξψπηλε θχζε ήηαλ πάληα εγσηζηηθή θαη 

κε βάζε απηφ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ νξζνινγηθά 

θαη αθφκε λα πξνβιεθζνχλ. Γηα ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ιακβάλνπκε ππφςε καο 

δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηε θηινδνμία θαη ην θφβν. Σν πξψην νδεγεί ηνπο 

αλζξψπνπο λα εχρνληαη ηε δφμα θαη ηα πινχηε θαη γεληθά λα απνιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο επηζπκίεο
100

. Χζηφζν ν θφβνο θπξηαξρεί πάληα (θαη μεπεξλά θαη ηε 

θηινδνμία). ηα έξγα ηνπ Machiavelli ν θφβνο – ζαλ έλλνηα – δελ αλαθέξεηαη κφλνο 

ηνπ. πρλά, ε θηινδνμία θαη ν θφβνο ρξεζηκνπνηνχληαη καδί θαη ην έλα θαιχπηεη ην 

άιιν. Όπσο γηα παξάδεηγκα: ην θπζηθφ κίζνο πνπ ρνπλε κεηαμχ ηνπο νη γεηηνληθέο 

δεκνθξαηίεο θαη εγεκνλίεο ην θέξλεη ε θηινδνμία ηεο θπξηαξρίαο θαη ε δήιεηα πνπ 

ηξέθνπλε ηα θξάηε
101

. Δπνκέλσο, είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο λα θπξηαξρήζνπλ 

θαη ηνπ θφβνπ λα θπξηαξρεζνχλ. Απηά θαίλνληαη λα ζεκαίλνπλ: φπνηε νη άλζξσπνη 

δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πνιεκήζνπλ απφ αλάγθε, ηφηε πνιεκνχλ απφ θηινδνμία
102

. 

Ζ ιέμε θιεηδί εδψ είλαη ε αλάγθε – κία αθφκα ζεκαληηθή ιέμε ζην ιεμηιφγην ηνπ 

Machiavelli. Ζ αλάγθε δηακνξθψλεη θαηά πνιχ ηε ζθέςε ηνπ, είλαη έλλνηα πνπ 

ππεξβαίλεη φιεο ηηο άιιεο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. 

Ζ αλάγθε είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ, 

πεξηνξίδεη ηηο αλζξψπηλεο επηινγέο. Δπίζεο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο virtù, 

εηδηθφηεξα ηεο ζπιινγηθήο virtù. Δίλαη αιήζεηα φηη νη άλζξσπνη δξνπλ είηε απφ 

αλάγθε είηε απφ επηινγή, ε virtù φκσο είλαη απηή πνπ ζα επεξεάζεη θάπνηνλ λα 

δξάζεη φηαλ δελ ππάξρεη άιιε επηινγή. Οη άλζξσπνη δξνπλ ζσζηά κφλν κε ηελ 

αλάγθε, αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρνπλ πνιιέο επηινγέο θαη ζα είλαη ειεχζεξνη λα 
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δηαιέμνπλ, ηφηε ζα βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε
103

. Ο Machiavelli παξαδέρεηαη φηη ράξε 

ζηελ αλάγθε ν άλζξσπνο έρεη θαηαθέξεη ηα πην αμηφινγα πξάγκαηα
104

.  

Ζ αλάγθε παίξλεη ηε κνξθή ηεο αζθάιεηαο. Ζ αζθάιεηα παίδεη θεληξηθφ ξφιν 

θαη ν Machiavelli δηθαηνινγεί ηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαβηάδεη ηε ζπκβαηηθή εζηθή: 

έλαο άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα θάλεη πάληα ηνλ θαιφ είλαη ινγηθφ λα θαηαζηξαθεί 

αλάκεζα ζε ηφζνπο θαθνχο
105

, φηαλ ε δσή θαη ε ειεπζεξία κηαο ρψξαο δηαθπβεχνληαη, 

φια ηα κέζα είλαη απνδεθηά
106

. Σα αλσηέξσ δελ απνηεινχλ απιά πξνζσπηθέο απφςεηο 

ηνπ Machiavelli, αιιά θξχβνπλ κηα δπλαηή ινγηθή: φηαλ ε αζθάιεηα δηαθπβεχεηαη, 

θάζε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη ινγηθή.  

Οη Γηεζλείο ρέζεηο είλαη ν ηνκέαο πνπ αζρνιείηαη κε φια απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη πιήξσο απνδεθηά. Ο θφβνο ζπλήζσο κνξθνπνηεί ηελ ζηάζε 

πξνο ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν γηα φια ηα θξάηε πνπ πεξηγξάθεη ν Machiavelli: γηα 

παξάδεηγκα, ηα ηηαιηθά θξάηε, απφ ηελ πξψηε επηδξνκή ησλ Γάιισλ ην 1494, είραλ 

κηα πνιχ αζηαζή δσή. αλ απνηέιεζκα ηεο εηζβνιήο ησλ Γάιισλ, Διβεηψλ θαη 

Ηζπαλψλ, νη θπβεξλήζεηο άιιαδαλ ζηε Νάπνιε, ζηε Φισξεληία θαη ζην Μηιάλν θαη 

απηφ δείρλεη ηελ αδπλακία ηνπο έλαληη ησλ μέλσλ δπλάκεσλ
107

. Αιιά θαη ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, φηαλ ε πνιηηηθή δσή ηεο Ηηαιίαο ήηαλ απηφλνκε, ν θφβνο ήηαλ 

πάιη εκθαλήο. Όια ηα πξηγθεπάηα είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ 

θπξηαξρνχζε ζηνλ έμσ θφζκν. Απηή ε αίζζεζε ηεο αζηακάηεηεο αζηάζεηαο θαη ηνπ 

ζπλερνχο ξίζθνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζκνπ πνπ πεξηγξάθεη ν Machiavelli. Σν 

δηεζλέο πεξηβάιινλ ζηα γξαπηά ηνπ θείκελα, πάληα ηνπνζεηείηαη ζε έλα πιαίζην ελφο 

ακείιηθηνπ αγψλα γηα ηε δσή, κφλν απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη εθκεηαιιεχνληαη ηα 

κέζα ηεο βίαο κπνξνχλ λα επηδήζνπλ. 

Δπηπιένλ, πνιινί ππνγξακκίδνπλ ηελ θεληξηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ηζρχνο 

ζηε ζθέςε ηνπ Machiavelli. Παξαηεξνχκε ζηα γξαπηά ηνπ φηη ε πιηθή δχλακε 

επηθξαηεί πνιιέο θνξέο απφ ηελ πλεπκαηηθή
108

. ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ε ηζρχο έρεη 

θαη ζηξαηησηηθή δηάζηαζε θαη ν ξφινο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Σν θξάηνο 

ζηεξίδεηαη ζηελ ηζρχ ηνπ, άξα θαη ζε θάπνηα ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, δηφηη νη έλνπιεο 
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δπλάκεηο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Σα ζέκαηα ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο βξίζθνληαη 

ζηα έξγα ηνπ Machiavelli: φηη ρσξίο έλνπιεο δπλάκεηο ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ. 

Δπίζεο, ε ζηξαηησηηθή δχλακε επηθξαηεί ηνπ πινχηνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

κπνξεί θάπνηνο λα βαζηζηεί ζε επαξθή ζηξαηησηηθή δχλακε, ηα ρξήκαηα είλαη 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Σα πινχζηα θξάηε δελ θεξδίδνπλ πάληα έλαλ πφιεκν, ν 

ρξπζφο δε βγάδεη θαινχο ζηξαηηψηεο αιιά νη θαινί ζηξαηηψηεο ζα “θέξνπλ” πάληα 

ρξπζφ
109

. Σέινο, ε ζηξαηησηηθή δχλακε ππεξηζρχεη ησλ εζσηεξηθψλ ζεζκψλ ελφο 

θξάηνπο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ εμήο έλλνηα: ε επηβίσζε ηνπ θξάηνπο εμαξηάηαη 

ιηγφηεξν απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπληάγκαηνο θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζηξαηνχ ηεο
110

. Ζ ζεκειηψδεο παξαδνρή ηνπ Machiavelli είλαη φηη ε δεμηνηερλία ζηελ 

ηέρλε ηνπ πνιέκνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή απφ νηηδήπνηε άιιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο δηπισκαηίαο∙ πηζηεχεη φηη νη ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο 

ηνπ θξάηνπο αλαπηχρζεθαλ επλντθά κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ ησλ πνιηηψλ γηα ην λφκν, 

ηελ εμνπζία, ηε ζξεζθεία, αγάπε γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ ηάμε, αθνζίσζε θαη πλεχκα 

απηνζπζίαο. Όια απηά θάλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο έλαλ ζεκαληηθφ ηνκέα γηα 

ηε ζηαζεξφηεηα θαη ην κεγαιείν ηνπ θξάηνπο
111

.  

Όπσο βιέπνπκε κέρξη ζηηγκήο, νη λφκνη θαη ν ζηξαηφο ζεκεηψλνπλ ηελ 

ζπλχπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Σφζν νη 

λφκνη φζν θαη ν ζηξαηφο – ζαλ έλλνηεο – ρξεζηκνπνηνχληαη ηζφηηκα. Γειαδή, ην 

κεγαιέην ηεο Ρψκεο ήηαλ βαζηζκέλν θαη ζηα δχν, ζηελ νπζία φιεο νη πφιεηο πξέπεη 

λα βαζίδνληαη θαη ζηα δχν, γηαηί ν ζπλδπαζκφο είλαη βαζηθφο ζε θάζε είδνο 

θπβέξλεζεο. ηνλ Ηγεκφλα δηαβάδνπκε φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαινί λφκνη 

φπνπ δελ ππάξρεη θαιφο εμνπιηζκφο θαη φπνπ ππάξρεη θαιφο εμνπιηζκφο ππάξρνπλ 

θαινί λφκνη
112

θαη φπνπ βινγηέηαη θαιφο ζηξαηφο εθεί πξέπεη λα βξίζθνληαη θαινί 

ζεζκνί
113

. Δπίζεο, ζηελ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ δηεπθξηλίδεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηψλ 

ησλ δχν, κε ιίγα ιφγηα καο ιέεη φηη θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί ζεζκνί δελ είλαη ηίπνηα 

αλ δελ αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ζπκπαγείο ζηξαηησηηθνχο ζεζκνχο
114

. O 
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Machiavelli ζηελ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ πηνζέηεζε σο θχξην ραξαθηήξα ηνλ Fabrizio 

Colonna, ν νπνίνο ήηαλ έλαο δηάζεκνο πνιέκαξρνο. Σν έξγν είλαη δνκεκέλν ζε έλα 

δηάινγν κεηαμχ ηνπ Fabrizio θαη κηα νκάδα θισξεληίλσλ αξηζηνθξαηψλ. ην 

απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ν Fabrizio ππνζηεξίδεη φηη νη ζηξαηησηηθνί ζεζκνί είλαη ην 

ίδεκα ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, θαη πάλσ απφ φια ηνπ θφβνπ πνπ δεκηνπξγεί: 

[...]Ξέξεηο πψο απφ ηνπο άληξεο, πνπ ζηάζεθαλ έμνρνη ζηνλ πφιεκν, πνιινί 

θαλήθαλε ζηελ Δπξψπε, ιίγνη ζηελ Αθξηθή θαη ιηγφηεξνη ζηελ Αζία. Απηφ γίλεηαη 

επεηδή ηνχηα ηα δχν ηειεπηαία κέξε ηνπ θφζκνπ είραλε φιεο θη φιεο κηα-δπν εγεκνλίεο 

θαη ιίγεο δεκνθξαηίεο, θαη κνλάρα ε Δπξψπε είρε θάκπνζα βαζίιεηα θη ακέηξεηεο 

δεκνθξαηίεο[...]. Πην γελλαίνο είλαη ν θφζκνο εθεί φπνπ βινγηνχληαη πηφηεξα θξάηε πνπ 

ππνζηεξίμαλε ηελ αληξεία είηε απφ αλάγθε είηε απφ θάπνην άιιν αλζξψπηλν πάζνο. 

ηελ Αζία ινηπφλ θαλεξψζεθαλ ιίγνη άληξεο, γηαηί φιε ηνχηε ε ρψξα πεξηιαβαηλφηαλε 

ζε έλα βαζίιεην πνπ, επεηδή ήηαλ κεγάιν θαη ηνλ πην πνιχ θαηξφ έκελε άπξαγν, δε 

κπνξνχζε λα βγάιεη έμνρνπο άληξεο. Καη ζηελ Αθξηθή ην ίδην έγηλε, κε ηε δηαθνξά πψο 

εδψ βγήθαλε πεξηζζφηεξνη, εμαηηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ηεο Καξρεδφλαο. Γηαηί απφ ηηο 

δεκνθξαηίεο βγαίλνπλε πηφηεξνη έμνρνη άληξεο παξά απφ ηα βαζίιεηα, αθνχ ζηηο πξψηεο 

ηηο πην πνιιέο θνξέο ηηκνχλε ηελ αμηνζχλε, ελψ ζηα βαζίιεηα ηε θνβνχληαη∙ γηα ηνχην 

θαη ζηηο δεκνθξαηίεο νη άμηνη άληξεο μεβιαζηαίλνπλε, ελψ ζηα βαζίιεηα αθαλίδνληαη. 

Όπνηνο ινηπφλ εμεηάζεη ηελ Δπξψπε, ζα βξεη φηη ζηάζεθε γηνκάηε δεκνθξαηίεο θη 

εγεκνλίεο πνπ, απφ ην θφβν πνπ είραλε ζπλακεηαμχ ηνπο, αλαγθάδνληαλ λα θξαηνχλε 

δσληαλνχο ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζεζκνχο θαη λα ηηκνχλε φζνπο δηαθξίλνληαλ ζε 

απηνχο[...]
115

.   

ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο ζα παξαηεζνχλ απνζπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

κεξηθέο απφ ηηο πην βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ Machiavelli γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη 

γηα ηελ ηάμε ησλ πξαγκάησλ παξαηεξψληαο ηελ ηζηνξία.  

Απηέο νη ζθέςεηο απνηεινχλ ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε 

αιήζεηα. Μηα αιήζεηα πνπ εθθξάδεηαη κε θπληζκφ θαη αληηθαηνπηξίδεη κηα βαζηά 

αλζξσπνινγηθή απαηζηνδνμία: 

[...]Καζψο ε πξνζεζή κνπ είλαη λα γξάςσ θάηη ρξήζηκν γηα φπνηνλ είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαιάβεη, κνπ θάλεθε πην ρξήζηκν λα θηάζσ κέρξη ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα 
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ηνπ πξάγκαηνο παξά λα κείλσ ζηε θαληαζίσζή ηεο. Πνιινί έπιαζαλ κε ηε θαληαζία 

ηνπο δεκνθξαηίεο θαη εγεκνλίεο πνπ δελ ηηο είδε θαη δελ ηηο γλψξηζε πνηέ θαλείο. Γηαηί 

ε απφζηαζε αλάκεζα ζην πψο δεη θαη ην πψο ζα έπξεπε λα δεη θαλείο είλαη ηφζν κεγάιε, 

πνπ φπνηνο παξαιείπεη απηφ πνπ γίλεηαη γηα θείλν πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη πξνεηνηκάδεη 

κάιινλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παξά ηε ζσηεξία ηνπ∙ γηαηί έλαο άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα 

θάλεη πάληα ηνλ θαιφ είλαη ινγηθφ λα θαηαζηξαθεί αλάκεζα ζε ηφζνπο θαθνχο. Γη‟ 

απηφ, είλαη απαξαίηεην ζ‟ έλαλ εγεκφλα πνπ ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία λα κάζεη 

λα κπνξεί λα κελ είλαη θαιφο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ή φρη απηή ηε γλψζε αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ[...]. Καη μέξσ πσο ν θαζέλαο ζα νκνινγήζεη πσο ζα ήηαλ 

πξάγκα αμηέπαηλν λα βξεζνχλ ζ‟ έλαλ εγεκφλα φιεο νη παξαπάλσ ηδηφηεηεο, εθείλεο 

πνπ ζεσξνχληαη θαιέο∙ αιιά, επεηδή δελ κπνξεί θαλείο λα ηηο έρεη φιεο νχηε λα ηηο ηεξεί 

ζηελ εληέιεηα, γηαηί ε αλζξψπηλε θχζε δελ ηνπ ην επηηξέπεη, ρξεηάδεηαη λα είλαη ηφζν 

ζπλεηφο, ψζηε λα μέξεη λα απνθεχγεη ηελ ληξνπή γηα εθείλα ηα ειαηηψκαηα πνπ ζα ηνλ 

έθαλαλ λα ράζεη ηελ εμνπζία θαη, αλ είλαη δπλαηφλ, λα πξνθπιάγεηαη απφ εθείλα πνπ ζα 

ηνλ έθαλαλ λα ράζεη∙ αιιά, αλ δελ ηα θαηαθέξλεη, κπνξεί λα αθεζεί κε ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα[...]
116

. 

[...]Απ‟ απηφ γελληέηαη έλα εξψηεκα: είλαη θαιχηεξα λα ηνλ αγαπνχλ παξά λα 

ηνλ θνβνχληαη ή ην αληηζεην; Απαληψ φηη ζα έπξεπε λα είλαη θαιχηεξα θαη ην έλα θαη ην 

άιιν, αιιά, επεηδή ηνπ είλαη δχζθνιν λα ζπλδπάζεη θαη ηα δχν καδί, φηαλ ζπκβεί λα 

ιείςεη ην έλα απφ ηα δχν, είλαη πνιχ πην αζθαιέο λα ηνλ θνβνχληαη παξά λα ηνλ 

αγαπνχλ. Γηαηί γηα ηνπο αλζξψπνπο γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε ηα αθφινπζα: είλαη 

αράξηζηνη, αζηαζείο, ςεχηεο θαη ππνθξηηέο, απνθεχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο, είλαη άπιεζηνη 

ζην θέξδνο θαη, φζν ηνχο θάλεη θαιφ, είλαη φινη κε ην κέξνο ζνπ∙ ζνπ πξνζθέξνπλ ην 

αίκα, ηα ππάξρνληα, ηε δσή θαη ηα παηδηά ηνπο, φπσο είπακε παξαπάλσ, φηαλ ν 

θίλδπλνο είλαη καθξηά∙ φηαλ φκσο (ν θίλδπλνο) ζε πιεζηάδεη, ζνπ γπξίδνπλ ηηο πιάηεο. 

Κη εθείλνο ν εγεκφλαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα ιφγηα ηνπο, αλ βξίζθεηαη απξνεηνίκαζηνο, 

θαηαζηξέθεηαη∙ γηαηί νη θηιίεο πνπ απνθηνχληαη κε ρξήκαηα θαη φρη κε κεγαιείν θαη 

επγέλεηα ςπρήο αγνξάδνληαη, αιιά δελ ηηο έρεηο πξαγκαηηθά θαη ζε θαηξφ αλάγθεο δελ 

κπνξείο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ιηγφηεξνπο ελδνηαζκνχο λα 

βιάςνπλ θάπνηνλ πνπ είλαη αγαπεηφο παξά θάπνηνλ πνπ πξνθαιεί θφβν∙ γηαηί ε αγάπε 

ζπγθξαηείηαη απφ έλα δεζκφ ππνρξέσζεο, ν νπνίνο, επεηδή νη άλζξσπνη είλαη 
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κνρζεξνί, ζπάεη ζε θάζε επθαηξία πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο∙ φκσο ν θφβνο 

ζπγθξαηείηαη απφ ηνλ ηξφκν ηεο ηηκσξίαο, πνπ δε ζ‟ εγθαηαιείπεη πνηέ[...]
117

. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηηο παξαθάησ αλαθνξέο αληινχκε ζεκαληηθνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο απφ κία πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο. Ζ γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα δεη ηη έξρεηαη θη έηζη λα δξάζεη έγθαηξα. Απηήλ 

ε αιιεινπρία αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην κέιινλ κέζσ ηνπ παξφληνο ζηεξίδεηαη 

ζηελ ππφζεζε θάπνηαο ακεηάβιεηεο ηάμεο πξαγκάησλ, ιακβάλνληαο ζε απηφ ππφςε 

θαη ηελ αλζξψπηλε θχζε. Πνιιέο θνξέο – γηα παξάδεηγκα – βιέπνπκε ηα ίδηα 

πεξηζηαηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο ιανχο: 

Όπνηνο κειεηάεη ηα ησξηλά θαη ηα πεξαζκέλα, βιέπεη ακέζσο φηη ζε φιεο ηηο 

πνιηηείεο θαη ζ‟ φινπο ηνπο ιανχο βινγηνχληαη νη ίδηεο ιαρηάξεο θαη νη ίδηεο δηαζέζεηο, 

ηέηνηεο πνπ ζηαζήθαλε πάληα. Δίλαη ινηπφλ επθνιν γηα φπνηνλ εμεηάδεη θηιφπνλα ηα 

πεξαζκέλα, λα πξνβιέπεη θαη ηα κειινχκελα, θαη λα βξίζθεη θάξκαθν παιηφ, λα 

ζθέθηεηαη θάπνην θαηλνχξγην, κε νδεγφ ηελ νκνηφηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ. Μα επεηδή 

φζνη δηαβάδνπλε ηνχηεο εδψ ηηο ζθέςεηο ή δελ ηηο πξνζέρνπλε ή δελ ηηο θαηαιαβαίλνπλε 

(θη αλ πάιη ηηο θαηαιαβαίλνπλε απηνί, δελ ηηο μέξνπλε θείλνη πνπ θπβεξλάλε), γη‟ απηφ 

ζ‟ φινπο ηνπο θαηξνχο γελληνχληαη ηα ίδηα ζθάληαια[...]
118

.  

Πξνρσξψληαο ζην δηεζλέο πιαίζην ησλ έξγσλ ηνπ, εληνπίδνπκε ηα ζηνηρεία 

ηνπ θφβνπ θαη ηεο απηνβνήζεηαο. Όηαλ θηλδπλεχεη ε επηβίσζε ελφο θξάηνπο, ηφηε φια 

ηα κέζα είλαη απνδεθηά, ε ηηκή, ε δφμα, ε δηθαηνζχλε δελ έρνπλ ζέζε: 

Οη ακλίηεο είραλε θπθιψζεη ηνλ Ύπαην κε ην ξσκατθφ ζηξαηφ θη είραλε βάιεη 

φξνπο πνιχ εμεπηειηζηηθνχο ζηνπο Ρσκαίνπο (φπσο λα πεξάζνπλε θάησ απ‟ ην δπγφ θαη 

λα γπξίζνπλε ζηε Ρψκε μαξκάησηνη). ηέθνληαλ ινηπφλ νη Ύπαηνη απνζβνισκέλνη θη ν 

ζηξαηφο απειπηζκέλνο, φηαλ ν Λνχθηνο Λέληνπινο ηνπο είπε φηη θαηά ηε γλψκε ηνπ δελ 

έπξεπε λ‟ απνθχγνπλε νπνηαδήπνηε αθφθαζε γηα λα ζσζεί ε παηξίδα∙ γηαηί αθνχ ε δσή 

ηεο Ρψκεο ήηαλ φιε θη φιε εθείλνπ ηνπ ζηξαηνχ, πίζηεπε πσο έπξεπε λα ζσζεί ν 

ζηξαηφο κε θάζε ηξφπν θαη πσο ηελ παηξίδα ζνπ, φπσο θη αλ ηελ δηαθεληεχεηο, ηε 

δηαθεληεχεηο θαιά, είηε κε αηηκία είηε κε δφμα∙ γηαηί, αλ ν ζηξαηφο γιίησλε, ε Ρψκε ζα 

είρε ηνλ θαηξφ λα ζβήζεη ηελ αηηκία∙ αλ φκσο δε γιίησλε, αθφκα θη έλδνμα αλ πέζαηλε, 

ε Ρψκε θη ε ιεπηεξηά ηεο ζα ραλφηαλ. Έηζη ινηπφλ αθνινπζήζαλε ηε ζπκβνπιή ηνπ. 
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Σνχην πξέπεη λα ην ζεκεηψζεη θαιά θαη λα ην κηκεζεί φπνηνο πνιίηεο έξρεηαη λα δψζεη 

ζπκβνπιή ζηελ παηξίδα ηνπ: γηαηί φπνπ είλαη λα παξζεί ε απφθαζε γηα ηελ χζηαηε 

ζσηεξία ηεο παηξίδαο, δελ πξέπεη λα ζθέθηεζαη νχηε ην δίθαην νχηε ην άδηθν, νχηε ηνλ 

νίθην νχηε ηε ζθιεξφηεηα, νχηε ην αμηέπαηλν νχηε θαη ην άηηκν∙ κνλάρα πξέπεη λα 

παξακεξίδεηο θάζε άιιε ζθέςε θαη λα αθνινπζείο ηελ απφθαζε πνπ ζα γιηηψζεη ηε δσή 

ηεο παηξίδαο ζνπ θαη ζα ζψζεη ηε ιεπηεξηά ηεο[...]
119

.  

Δπηπξφζζεηα, άιια ζέκαηα εμσηεξηθήο θαη δηεζλνχο πνιηηηθήο πνπ 

εληνπίδνπκε ζηα έξγα ηνπ Machiavelli, είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ: ην λα 

δηαηεξείο ηελ ηζνξξνπία έλαληη κηαο μέλεο δχλακεο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν. Σα 

θξάηε κπνξνχλ λα εμαλαγθάζνπλ κηα αλακελφκελε κεγάιε δχλακε κφλν ζην αξρηθφ 

ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο, δηφηη άκα γίλεη αξθεηά δπλαηφ, ηφηε ε ρξήζε ηεο ηζρχνο – 

απφ ην θξάηνο πνπ πξνζπαζεί λα επηβιεζεί έλαληη κηα ήδε κεγάιεο δχλακεο – είλαη 

αληηπαξαγσγηθή
120

. Αθφκε, ζηα έξγα ηνπ εμεγεί κε πνηνλ ηξφπν ηα θξάηε λα 

εηζρσξνχλ ζηελ εμάπισζε, δειαδή, ηη πξέπεη λα θάλεη κηα κεγάιε δχλακε φηαλ 

δέρεηαη ηελ επίζεζε. Ο Machiavelli καο ιέεη φηη αλ κπνξεί λα βαζίδεηαη έλα θξάηνο 

ζε θαινχο ζεζκνχο, ζε έλαλ θαιφ ζηξαηφ θαη ζε ζνθνχο εγέηεο, ηφηε ζα είλαη εχθνιν 

λα ππνηαρζνχλ νη αληίπαινη. Καη, πξνζζέηεη, φηη ε ζηήξημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

δπλάκεσλ δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμάπισζε. Σν ξσκατθφ παξάδεηγκα 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην πψο θαηάθεξε λα θηάζεη ζην κεγαιείν: 

Πνιινί ππνζηεξίμαλε ηε γλψκε πψο ην ξσκατθφ ιαφ πηφηεξν ηνλ επλφεζε ε 

ηχρε παξά ε αμηνζχλε(virtù) γηα λα θαηαρηήζεη ηελ απηνθξαηνξία ηνπ[...]. Καη θαίλεηαη 

φηη ηεο ίδηαο γλψκεο είλαη ν Λίβηνο, γηαηί ζπάληα βάδεη θάπνηνλ Ρσκαίν λα κηιήζεη γηα 

αμηνζχλε ρσξίο ζην ίδην ζεκείν λα πξνζζέζεη θαη ηελ ηχρε. Με ηνχηε ηελ ηδέα εγψ 

θαζφινπ δε ζπκθσλψ, θη νχηε πηζηεχσ πσο κπνξεί θάπνπ λα ζηεξηρηεί. Γηαηί, 

αλδεχηεξε θνξά δε καηαθάλεθε δεκνθξαηία κε ηηο θαηαθηήζεηο ηεο Ρψκεο, ν ιφγνο 

είλαη πσο δε βξέζεθε πνηέ δεχηεξε έηζη ζπληαγκέλε, πνπ λα κπνξέζεη θαζψο ε Ρψκε λα 

θαηαθηήζεη. Σελ απηνθξαηνξία ε Ρψκε ηελ θαηάθηεζε κε ηελ αλδξεία ηνπ ζηξαηνχ ηεο∙ 

θαη κπφξεζε λα θξαηήζεη ηα θαηαθηεκέλα ράξε ζηλ ηξφπν πνπ πνξεχηεθε θαη ράξε ζηε 

δηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη ζε εθείλε πνπ βξήθε απφ ηνλ πξψην ηεο λνκνζέηε[...]. Οη 

Ρσκαίνη πνηέ δε κπιερηήθαλε ηαπηφρξνλα ζε δχν κεγάινπ πνιέκνπο∙ θαη κάιηζηα 

ζπλέρεηα θαίλεηαη πσο ν έλαο άλαβε φηαλ έζβελε ν άιινο, ή πσο θαηαιάγηαδε ν πξψηνο 
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θάζε πνπ ν δεχηεξνο θνχλησλε. Κη απηφ εχθνια ην βιέπεηο άκα πξνζέμεηο κε πνηα ζεηξά 

γηλήθαλε νη πφιεκνί ηνπο[...]. φπνηνο θαινεμεηάζεη ηε ζεηξά θαη ηνλ ηξφπν πνπ γηλήθαλε 

ηνχηνη εδψ νη πφιεκνη, ζα δεη ζ‟ απηνχο, αλάθαηε κε ηελ ηχρε, αμηνζχλε θαη θξνληκάδα 

κέγηζηε[...]
121

.  

Έλα άιιν ζέκα πνπ δειψλεη μεθάζαξα ηελ αληίζεζή ηνπ ν Machiavelli είλαη ε 

νπδεηεξφηεηα. Γηαηί, ινηπφλ, ε νπδεηεξφηεηα πξέπεη λα απνθεχγεηαη; Απηή ε «κέζε 

νδφο», φπσο ηελ απνθαιεί o Machiavelli, είλαη εληειψο ιάζνο θαηά ηε γλψκε ηνπ. Σν 

λα είζαη πάληα ζην πιεπξφ θάπνηνπ ζπληζηάηαη, γηαηί κεηά ζα θαηαιήμεηο ζαλ ηνλ 

ερζξφ ηνπ θαηαθηεηή θαη ζα ζέιεη θαη πάιη ην θαθφ ζνπ. Ο θφβνο δελ είλαη ε κφλε 

ιχζε γηα λα επηιέγεηο ηελ νπδεηεξφηεηα: ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ζπκκαρίεο 

απνδίδνπλ ζε ζηέξεα θέξδε. ηνλ Ηγεκφλα, ζην θεθάιαην XXI αλαθέξεηαη μεθάζαξα 

φηη: Έλαο εγεκφλαο εθηηκάηαη, επηπιένλ, φηαλ είλαη αιεζηλφο θίινο ή αιεζηλφο ερζξφο, 

δειαδή φηαλ εθδειψλεη ρσξίο ελδνηαζκνχο ηελ εχλνηά ηνπ πξνο θάπνηνλ ελαληίνλ 

θάπνηνπ άιινπ. Απηή ε ηαθηηθή ζα είλαη πάληα πην ρξήζηκε απφ ην λα κείλεη νπδέηεξνο∙ 

γηαηί αλ δχν γεηηνλέο ζνπ πνιεκήζνπλ κεηαμχ ηνπο, ή είλαη ηέηνηνη ψζηε, αλ ληθήζεη ν 

έλαο απφ απηνχο, εζχ πξέπεη λα θνβάζαη ην ληθεηή, ή δελ είλαη. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ζα ζνπ είλαη πάληα πην ρξήζηκν λα απνθαιχςεηο ηε ζέζε ζνπ θαη λα κπεηο 

απνθαζηζηηθά ζηνλ πφιεκν∙ γηαηί, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, αλ δελ απνθαιχςεηο ηε ζέζε 

ζνπ, ζα είζαη πάληα ζήξακα ηνπ ληθεηή, πξνο επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εηηεκέλνπ, θαη δε ζα βξεηο νχηε ην δίθην ζνπ νχηε θάπνηνλ πνπ λα ζε ππεξαζπηζηεί θαη 

λα ζε δερηεί. Γηαηί φπνηνο ληθά δε ζέιεη χπνπηνπο θίινπο πνπ δελ ηνλ βνεζνχλ ζηηο 

αληημνφηεηεο θαη φπνηνο ράλεη δε ζε δέρεηαη, γηαηί δε ζέιεζεο λα δηαθηλδπλέςεηο κε ηα 

φπια ζνπ καδί ηνπ. [...] Οη εγεκφλεο πνπ είλαη αλαπνθάζηζηνη, γηα λα απνθχγνπλ ηνπο 

άκεζνπο θηλδχλνπο, αθνινπζνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην δξφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαζηξέθνληαη. Όηαλ φκσο ν εγεκφλαο εθδεισζεί 

αθνθαζηζηηθά κε ην κέξνο ηνπ ελφο, αλ απηφο πνπ ππνζηεξίδεη ληθήζεη, αθφκα θη αλ 

είλαη ηζρπξφο θη εζχ παξακείλεηο ζηε δηάζεζή ηνπ, απηφο ζνχ είλαη ππνρξεσκέλνο θαη 

δεζκεχεηαη κε θηιία καδί ζνπ∙ θαη νη άλζξσπνη δελ είλαη πνηέ ηφζν αλέληηκνη ψζηε λα 

ζνπ θεξζνχλ κε ηέηνην δείγκα αραξηζηίαο[...]
122

. Έηζη ινηπφλ, νη ζπκκαρίεο κπνξνχλ 

λα απνδεηρζνχλ κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα αλάπηπμε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

απφζπαζκα αθφκα πνπ αλαδεηθλχεη ηηο ζπκκαρίεο είλαη ζηηο Γηαηξηβέο, ζην δεχηεξν 
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βηβιίν ην απφζπαζκα (4) γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ αθνινπζνχλ νη πνιηηείεο γηα λα 

αλαπηπρζνχλ. 

 

2.5 Σπκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 

Μπνξνχκε λα πνχκε, ζπλνςίδνληαο, φηη ν Machiavelli – κεηά ηνλ Θνπθπδίδε 

– εγθαηληάδεη ηε ζεσξία ηεο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα. 

Φαίλεηαη φηη θάλεη νξζή δηάγλσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, δελ αληηγξάθεη ην 

αξραίν παξειζφλ αιιά κειεηά εηο βάζνο ηελ αξραία ειιελνξσκατθή ζθέςε θαη 

αληιεί παξαδείγκαηα απφ ηελ επνρή ηνπ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη ηε λέα αληίιεςε. 

Ζ ζεσξία ηνπ Machiavelli ζηνλ Ηγεκφλα, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δηφηη αληιεί παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παξφληνο. Ο 

Φισξεληηλφο θηιφζνθνο, έγξαςε ηνλ Ηγεκφλα κε ζθνπφ λα δηδάμεη ηνλ πνιηηηθφ 

αξρεγφ πνπ εγείηαη ελφο ιανχ ηε ξεαιηζηηθή πνιηηηθή, σο ηερληθή πνπ ζπλζέηεη ηελ 

εκπεηξία θαη ηε ζεσξία
123

. Όπσο εηπψζεθε θαη ζηελ Δηζαγσγή ηεο αλά ρείξαο 

κειέηεο, ε πνιηηηθή ηζρχο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εγέηεο έηζη ψζηε λα 

ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ θξάηνπο ηνπο. 

Ζ ρξήζε ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο είλαη γλψξηζκα ησλ ξεαιηζηψλ θαη γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ θξάηνπο ν εγέηεο πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα θαη λα θάλεη ρξήζε φισλ ησλ 

κέζσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζή ηνπ.  

ηηο Γηαηξηβέο, εθθξάδεηαη θαη πξνσζείηαη έλα πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ 

ζχζηεκα, αιιά επίζεο κάο δηδάζθεη ηελ ζπιινγηθή δηαθπβέξλεζε, πψο λα ηελ 

ρεηξίδεηαη έλαο εγεκφλαο απνηειεζκαηηθά. Γειαδή, ηδξχεη εθ λένπ έλα θαηλνχξγην 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κε θαηλνχξγηεο δηνηθήζεηο ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

πξάγκαηα, δεκηνπξγψληαο έηζη λέεο ζρέζεηο κε λένπο αλζξψπνπο – ηδξχεη δειαδή ηε 

λέα πξαγκαηηθφηεηα. ηνλ Ηγεκφλα, ε πνιηηηθή ηζρχο αλαδεηθλχεηαη κε ηελ 

θαηάθηεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ελψ ζηηο Γηαηξηβέο ε πνιηηηθή ηζρχο θαλεξψλεηαη 

κέζσ ηνπ ζπλφινπ, πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ απηφ πξνζθέξεη. 

Ζ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ είλαη έλα έξγν ζηξαηεγηθήο ζθέςεο θαη παξακέλεη ζαλ 

δίδαγκα ζηελ ζθέςε ησλ κειεηεηψλ, εηδηθφηεξα ζηε ζθέςε ηνπ Clauzewitz πνπ 
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παξαδέρεηαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ Machiavelli θαη ηελ εκπινπηίδεη 

φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Δθφζνλ αλαιχζακε ην βίνο θαη ην έξγν ηνπ Machiavelli θαη αλαδείμακε φηη 

κπνξνχλ ηα έξγα ηνπ λα δηαβαζηνχλ δηεζλνινγηθά, είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηνπο καθηαβειηζηέο ηεο δηεζλνχο ζεσξίαο ηνπ Martin Wight. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Ο Niccolò Machiavelli του Martin Wight: το ρεύμα των 

μακιαβελιςτών 

 

3.1  Η Αγγιηθή Σρνιή ηωλ Δηεζλώλ Σρέζεωλ  

Ζ Αγγιηθή ρνιή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηελ Δπξψπε. Απνηειεί κηα 

δηεζλνινγηθή θνπιηνχξα, φπνπ αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζε ηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ. Ο Carr
124

 δεκνζηεχνληαο 

ην βηβιίν ηνπ γηα ηελ Δηθνζαεηή Κξίζε 1919-1939, πξνζδηφξηζε ηνλ μερσξηζηφ 

ραξαθηήξα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηελ επξσπατθή ηνπο δηάζηαζε, πνπ 

πνιηηνγξαθήζεθε σο θηιειεχζεξνο ξεαιηζκφο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κέρξη 

ζήκεξα έγηλε επξχηεξα γλσζηή κε ηνλ φξν Αγγιηθή ρνιή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ
125

. 

ηελ παξνχζα κνλνγξαθία, επίθεληξν ηεο αλάιπζήο καο είλαη νη καθηαβειηζηέο (ή 

αιιηψο ξεαιηζηέο) ηνπ Martin Wight θαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

απνηππψζνπκε ηε ζθέςε ηνπ Wight γηα ηνπο καθηαβειηζηέο, φπσο απηφ πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηα έξγα ηνπ. Πξνηνχ θηάζνπκε κέρξη εθεί, φκσο, ζα νξίζνπκε ηελ Αγγιηθή 

ρνιή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. 

Ζ Αγγιηθή ρνιή έρεη ηε δηθή ηεο πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ, κηα πξνζέγγηζε θάπσο πην ηδηαίηεξε θαη μερσξηζηή ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξίθεκεο πξνζεγγίζεηο πνπ ππάξρνπλ, φπσο απηή ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ, 

λενξεαιηζκνχ, θνλζηξνπθηηβηζκνχ, κεηα-απνηθηαθέο ζεσξίεο θ.α, παξφιν πνπ 

πεξηέρεη ζηνηρεία απφ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά. Ζ θπξίαξρε έλλνηα κε ηελ νπνία 

αζρνιείηαη ε Αγγιηθή ρνιή είλαη ε «δηεζλήο θνηλσλία» (international society), φπνπ 

κέζα ζε απηή ηελ παγθφζκηα θνηλσλία ηα θξάηε είλαη νη θχξηνη δξψληεο, ζπιινγηθά 

παξάγνπλ ηνπο θαλφλεο θαη απνδέρνληαη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηηο 

                                                           
124

 Βλ. Ριο πάνω ςτο ειςαγωγικό κεφάλαιο για τον Ed. Carr 
125

 Βλ. Π.π, Σ. Μακρισ, «Θ Αγγλικι Σχολι των Διεκνϊν Σχζςεων», ....., ςελ.266 



57 
 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ζ Αγγιηθή ρνιή είλαη κηα θνηλσληθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κε 

απηή ηελ έλλνηα
126

. 

Ζ δηεζλήο θνηλσλία είλαη κέξνο ελφο ζεκαληηθνχ ηξηπηχρνπ πνπ πιαηζηψλεη 

ηελ Αγγιηθή ρνιή θέςεο (δηεζλέο ζχζηεκα – δηεζλήο θνηλσλία – παγθφζκηα 

θνηλσλία). Μέζα ζε απηφ ην επξχ ηξίπηπρν ησλ παγθφζκησλ ππνζέζεσλ, ε Αγγιηθή 

ρνιή βαζίζηεθε ζηε γλψζε ησλ εκπεηξνγλψκσλ ηεο γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζηε 

δηπισκαηηθή ηζηνξία θαη αλέπηπμε κηα πξνεγκέλε εκπεηξηθή άπνςε γηα ηα ξεχκαηα 

ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ζε φιε ηελ ηζηνξία ησλ αηψλσλ. Παξάιιεια κε ην 

ελλνηνινγηθφ ηεο πιαίζην θαη ηελ ηζηνξία ε Αγγιηθή ρνιή πάληα δηαηεξεί κηα εζηθή 

θαη θαλνληζηηθή γξακκή έξεπλαο θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο εληάζεηο κεηαμχ ησλ αμηψλ 

ηεο ηάμεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 

Ο ραξαθηήξαο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο πξνέξρεηαη απφ κηα νκάδα αθαδεκατθψλ 

– θπξίσο Άγγισλ – πνπ μεθίλεζαλ λα ζπλαληηνχληαη θαη λα κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο 

ηνπο ην 1958, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Βξεηαληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Θεσξία ηεο Γηεζλνχο 

Πνιηηηθήο. ε απηά ηα πξψηα ρξφληα, βαζηθνί ηδξπηηθνί ζπληειεζηέο ηεο Αγγιηθήο 

ρνιήο ήηαλ ν Hedley Bull, Herbert Butterfield, Alan James, Charles Manning, Adam 

Watson θαη Martin Wight. Οη αθαδεκατθνί απηνί αλέπηπμαλ ηηο έλλνηεο ηνπ ηξηπηχρνπ 

ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Ο φξνο Αγγιηθή ρνιή 

μεθίλεζε ην 1981, κε έλα άξζξν ηνπ Roy E. Jones, κε ηίηιν «The English School of 

International Relations: A Case of Closure»
127

, θαη έγηλε απνδεθηφο απφ φινπο. 

Μεξηθά απφ ηα ηδξπηηθά ηεο κέιε δελ ήηαλ Άγγινη, ν Hedley Bull ήηαλ Απζηξαιφο, ν 

Charles Manning ήηαλ απφ ηε Νφηηα Αθξηθή – ε εζηίαζε ηεο πάληνηε ήηαλ ζηελ 

ηζηνξία θαη ζηε ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Πνηέ δελ 

παξνπζηάζηεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε βξεηαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη 

γεληθφηεξα δελ ππάξρεη ηίπνηα αγγιηθφ ζηηο ηδέεο πνπ εθθξάδεη
128

. εκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ εκπέδσζε κηαο θνηλήο δηεζλνινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο, έπαημε απφ 
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ην 1999 θαη κεηά ε δεκηνπξγία ελφο website
129

 απφ ηνπο Barry Buzan, Richard Little 

θαη Ole Wæver
130

. Ζ ηζηνζειίδα ηεο Αγγιηθήο ρνιήο δηαζέηεη έλα κέξνο κε ηα 

δηεζλή πλέδξηα ηεο ISA θαη ηεο BISA
131

, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ην κέιινλ . 

Πνιιέο ζηνραζηηθέο θπζηνγλσκίεο ζθξάγηζαλ ηε ζεσξεηηθή ηαπηφηεηα ηεο 

Αγγιηθήο ρνιήο θαη αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο. Ο Charles Manning 

(1894-1978) αλέδεημε ηε ζεκαζία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη επεζήκαλε ηελ αλάγθε 

ζπγθξφηεζεο κηαο επηζηήκεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Ζ δηεζλήο θνηλσλία γηα ηνλ 

Manning ήηαλ κηα θνηλσληθά νηθνδνκεκέλε πξαγκαηηθφηεηα
132

. Ο Edward Carr 

(1892-1982) δηαδξακαηίδεη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ν Θνπθπδίδεο ζηελ αξραηφηεηα 

θαη ηνπ Machiavelli ζηηο αξρέο ηεο λεσηεξηθφηεηαο: έδσζε ψζεζε ζηε κεηάβαζε απφ 

ηνλ νπηνπηζκφ πξνο κία θάζε πνπ ν ίδηνο φξηζε σο ξεαιηζκφ. 

Καηαιπηηθή είλαη ε πξνζθνξά ηνπ Martin Wight (1913-1972) ζηε 

ζπγθξφηεζε κηαο Τςειήο Θεσξίαο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηνλ 

θιάδν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Με ην βαζηθφ ηνπ 

έξγν: Γηεζλήο Θεσξία: Σα ηξία ξεχκαηα ζθέςεο
133

, έζεζε ηηο βάζεηο κηαο Πνιηηηθήο 

Φηινζνθίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Σα ηξία ξεχκαηα ηεο δηεζλνινγηθήο ζθέςεο 

(Ρεαιηζκφο, Ραζηνλαιηζκφο, Δπαλαζηαηηζκφο), δελ είλαη παξά ε αθήγεζε κίαο 

Ηζηνξίαο ησλ Πνιηηηθψλ Ηδεψλ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ
134

. Γειαδή, κε ην φξν «δηεζλήο 

ζεσξία» ν Wight ππνδειψλεη ην ζχλνιν ησλ πξαγκάησλ πνπ έρεη γξαθηεί απφ 

πνιηηηθνχο θηινζφθνπο γηα ην πνιηηηθφ θαηλφκελν. Σν ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ησλ ηξηψλ 

παξαδφζεσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Απηήλ ε 

ηξηρνηφκεζε ηνπ Wight απνηέιεζε θαη ηε κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ Βξεηαλνχ 

ηζηνξηθνχ ζηελ εκπέδσζε ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Ρεαιηζηηθή Παξάδνζε «δαλείδεηαη» ηηο ηδέεο απφ ηνλ Machiavelli. Ζ 
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Ραζηνλαιηζηθή Παξάδνζε έρεη σο επηθεθαιή εθπξφζσπν ηνλ παηέξα ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ Hugo Grotius θαη ε Δπαλαζηαηηθή Παξάδνζε κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Kant 

απφ ηνλ νπνίν αληιεί θαη ηελ θεληξηθή ηδενινγία. 

Ζ Γηεζλήο Θεσξία ηνπ Martin Wight απνηειεί ζηαζκφ ζηελ επηζηήκε ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ, θαζψο κε ην έξγν ηνπ γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζεσξία ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ δελ είλαη ζεκεξηλή, έρεη καθξαίσλε ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζηελ αξραηφηεηα. 

Πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζην παξειζφλ θαη δηαπεξλψληαο ηα θιαζηθά θείκελα ησλ 

πνιηηηθψλ θηινζφθσλ λα δνχκε ην έξγν ηνπο κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα, γηα 

λα εληνπίζνπκε ηε δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη λα κπνξέζνπκε 

λα δηαβάζνπκε σξηκφηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα ην ζήκεξα. πλεπψο, ε Γηεζλήο 

Θεσξία δε ζπζζσξεχεη πνζνηηθά δεδνκέλα, αληηιακβάλεηαη φκσο ηε γλψζε ηεο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο κε θηινζνθηθά πνηνηηθά θξηηήξηα. ην παξφλ θεθάιαην, ζα 

αλαπηχμνπκε ηνπο καθηαβειηθνχο/ξεαιηζηέο ηνπ Martin Wight, πξνηνχ φκσο 

θηάζνπκε ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζήο καο, ζα αλαθέξνπκε θαη θάπνηεο άιιεο 

θνξπθαίεο πλεπκαηηθέο θπζηνγλσκίεο πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηε ζεσξία ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ κεηά ηνλ Wight. 

O Hedley Bull είλαη θνξπθαίανο δηεζλνιφγνο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σν έξγν ηνπ 

Άλαξρε Κνηλσλία ζπληζηά ηε Βίβιν ηεο Γηεζλνχο Θεσξίαο θαη ηελ agenda ηεο 

Αγγιηθήο ρνιήο. πλφςηζε ηε πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Wight θαη πξνζδηφξηζε ηελ 

έλλνηα θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο δηεζλνχο ζεσξίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Bull ζηε ζεσξία 

ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ππήξμε ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ζχζηεκα θξαηψλ 

(δηεζλέο ζχζηεκα) θαη θνηλσλία θξαηψλ (δηεζλήο θνηλσλία). Απηέο νη έλλνηεο 

θαζνδεγνχλ ηελ παγθφζκηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηνπ εγεκνληζκνχ, ηεο 

πνιηηηθήο νινθιήξσζεο, ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θ.ν.θ
135

. Δπηπιένλ, έλα αθφκε βηβιίν 

πνπ ζεσξείηαη „„ζηαζκφο‟‟ ζηελ ηζηνξία ηεο Αγγιηθήο ρνιήο είλαη Η Δμέιημε ηεο 

Γηεζλνχο Κνηλσλίαο
136

 (1992) ηνπ Adam Watson. Ο Watson εθπιήξσζε κε ην βηβιίν 

απηφ ην δηεζλνινγηθφ φξακα ηνπ Martin Wight, αθνχ νπζηαζηηθά ηελ κεγάιε αηδέληα 

ησλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ ηελ είρε νξηνζεηήζεη ν Wight κε ην Systems of States
137

. 

ηφρνο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Watson ήηαλ λα μεθαζαξηζηνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα επάλσ 

ζηνπο ηχπνπο ησλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ. Καη ελ ηέιεη, ε εμέιημε ηεο Αγγιηθήο ρνιήο 
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ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή έρεη σο εθπξνζψπνπο ηνπο εηζεγεηέο ηνπ δνκηθνχ 

ξεαιηζκνχ, Barry Buzan θαη Richard Little, θαη επηρεηξεί λα αμηνπνηήζεη πεξαηηέξσ 

ηε δηεπηζηεκνληθή θχζε ηεο Αγγιηθεο ρνιήο θαη λα θέξεη ζε πνιχ ζηελή επαθή ηνλ 

δνκηθφ κε ηελ έλλνηα ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο. 

 

3.2  Θέζη – Ρόλος ηοσ Martin Wight ζηην Αγγλική τολή  

Ο Wight ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο κειεηεηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ήηαλ ν ζπγγξαθέαο ηεο δεκηνπξγηθήο κειέηεο γηα ηε θχζε ηεο 

Πνιηηηθήο Γπλάκεσλ (Power Politics), έλαο ηζηνξηθφο ηεο δπηηθήο δηεζλνχο ζεσξίαο 

θαη έλαο θαζεγεηήο κε θχξνο πνπ έδσζε κία μερσξηζηή ζέζε ζην πεδίν ηεο Γηεζλνχο 

Θεσξίαο. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πλεπκαηηθφο λνλφο κηαο νιφθιεξεο ζρνιήο ζθέςεο 

ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη εθεπξέηεο ηεο έλλνηαο ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. 

Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε θαη ην δφγκα πνπ ήζειε λα αλαδείμεη. 

πνχδαζε κνληέξλα ηζηνξία ζην θνιέγην Hertford ηεο Ομθφξδεο. Απφ ην 1936 έσο ην 

1938 ππήξμε κέινο ηνπ Royal Institute of International Affairs (Chatham House) θαη 

απφ ην 1938 έσο ην 1941 ήηαλ θαζεγεηήο Ηζηνξίαο ζην θνιέγην Haileybury ηνπ 

Hertfordshire. Απφ ην 1941 έσο ην 1946 δίδαμε ζην θνιέγην Nuffield ηεο Ομθφξδεο. 

Γηεηέιεζε θαη δηπισκαηηθφο αληαπνθξηηήο ηνπ Observer γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε 

(1946-47). Απφ ην 1946 έσο ην 1961 δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ 

ζην London School of Economics (LSE), φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξίθεκεο 

δηαιέμεηο ηνπ γηα ηε Γηεζλή Θεσξία. Έπεηηα θαη κέρξη ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ, ην 

1972, ν Martin Wight έγηλε ν πξψηνο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπξσπατθψλ πνπδψλ 

ζην Παλεπηζηήκην Sussex
138

. 

Ο Wight, ήηαλ έλαο αληηζπκβαηηθφο ζηνραζηήο. Καηείρε ηζρπξέο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο  - ήηαλ έλαο Αγγιηθαλφο Υξηζηηαλφο
139

 - πνπ δηακφξθσζαλ 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζηελ πλεπκαηηθή δσή.  Ζ βαζχηαηε αλεζπρία ηνπ βξηζθφηαλ ζηε 

ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθήο θαη εζηθήο ιφγσ ηνπ ξφινπ ηεο ζξεζθείαο ζηε δηεζλνινγηθή 

                                                           
138

 Για τα αυτοβιογραφικά του Martin Wight βλ. ό.π Σ. Μακρισ, Η Αγγλική χολή ..., ςελ. 82. Για 
περιςςότερεσ λεπτομζρεισ ςτθν αυτοβιογραφία του βλ. I. Hall, The International Thought of Martin 
Wight, Palgrave Macmillan, 2006, ςελ. 4-10 
139

 Μετά τουσ ωμαιοκακολικοφσ και τουσ Ορκόδοξουσ, οι Αγγλικανοί είναι θ τρίτθ ςε μζγεκοσ 
χριςτιανικι εκκλθςία. Για μερικοφσ Αγγλικανοφσ εκπροςωπεί μια μορφι ρωμαιοκακολικιςμοφ χωρίσ 
τον Ράπα, για άλλουσ μια μορφι Ρροτεςταντιςμοφ, και για άλλουσ ζναν ςυνδυαςμό των δφο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


61 
 

ηνπ ζθέςε. Ο ζξεζθεπηηθφο παξάγνληαο ζηε ζθέςε ηνπ απνηέιεζε εξέζηζκα γηα ηελ 

παξαγσγή ζπζηεκαηηθνχ ζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ζξεζθείαο ζηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε Αγγιηθή ρνιή πάληνηε απαζρνινχληαλ κε ηέηνηα 

ζέκαηα φπσο είλαη ν ξφινο ηεο ζξεζθείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο – 

θαζνξίζηηθνη παξάγνληεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Ο Wight ήηαλ 

αηληγκαηηθφο θαηά θαηξνχο επεηδή ήζειε λα είλαη. θεθηφηαλ φηη νη ηδέεο ηνπ, 

επεξεαζκέλεο απφ ηελ πίζηε ηνπ, δελ ζα ήηαλ δεθηέο κε ελζνπζηαζκφ ζηνλ θνζκηθφ 

θφζκν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο (power politics). Χζηφζν, θαη ζχκθσλα κε καξηπξίεο 

άιισλ, ζηα δεκνζηεπκέλα έξγα ηνπ γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο αιιά θαη ζηηο δηαιέμεηο 

ηνπ  ζπάληα παξέρνληαη ζαθή πεξηγξάκκαηα ηεο δηθήο ηνπ ζέζεο. 

Ζ πην ζεκαληηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζθέςε ηνπ Wight είλαη ε εξκελεία ηνπ 

Bull θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ σο ξαζηνλαιηζηή. 

ηελ Δηζαγσγή ηνπ Systems of States
140

 ν Bull ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη δηαθνξά ζην 

πνπ δίλεηαη έκθαζε ζηα έξγα ηνπ Wight ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50-‟60 ζε ζχγθξηζε κε 

απηά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ηνπ ‟40. Τπάξρεη δειαδή κηα κεηαηφπηζε ελδηαθέξνληνο απφ 

ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ αλαξρία – πνπ απαζρνινχλ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο – πξνο έλα 

θνηλφ ζπκθέξνλ θαη κία θνηλή ππνρξέζσζε. Ο Bull ηζρπξίδεηαη φηη ζην Power 

Politics
141

 ππάξρεη κηα ραιαξή αίζζεζε ξεαιηζκνχ θαη φζν ν Wight κεγάισλε 

πηνζέηεζε ζηε ζθέςε ηνπ πεξηζζφηεξα γθξνηηαλά ζηνηρεία ζηε ζθέςε ηνπ. Χζηφζν, ν 

Wight πνηέ δελ παξαδέρζεθε φηη ε ζθέςε ηνπ είλαη εληειψο ξαζηνλαιηζηηθή. 

Ζ Πνιηηηθή Γπλάκεσλ (Power Politics) δεκνζηεχζεθε ζηελ πξψηε ηεο κνξθή 

ην 1946 θαη ν κειεηεηήο δχλαηαη λα θαηαλνήζεη ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο ζηελ νπνία ππάξρεη απνπζία ελφο παγθφζκηνπ θέληξνπ θέληξνπ εμνπζίαο. 

ε απηφ ην ιηηφ δνθίκην – πνπ επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε κειέηε ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ ζηα παλεπηζηήκηα – ν Wight δελ ηζρπξίδεηαη φηη εηζεγείηαη κηα γεληθή 

ζεσξία δηεζλψλ ζρέζεσλ. Αιιά ζθνπφο ηνπ είλαη λα δψζεη κηα ηζηνξηθή εηζαγσγή 

ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο 

αιιαγήο. 

Σν φλνκα ηνπ Martin Wight έρεη ζπλδεζεί κε ηελ Αγγιηθή ρνιή ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ, επίζεο, φκσο, κε ηελ Πνιηηηθή Γπλάκεσλ πνιινί ζεψξεζαλ φηη ην φλνκά 
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ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί θαη κε ηε ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο. Γηα ηνλ Wight ν φξνο „„δχλακε‟‟ ζεκαίλεη θπξίαξρεο πνιηηηθέο νληφηεηεο 

ζε ζπλερείο θαη νξγαλσκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζεκειηψδεο ζεσξεηηθή 

παξαδνρή ησλ ξεαιηζηψλ φηη ε πνιηηηθή δπλάκεσλ είλαη αγψλαο γηα επηθξάηεζε 

απνηειεί γηα ηνλ Wight κηα ππφζεζε εξγαζίαο, θαη φρη ηε ζεσξεηηθή βάζε ησλ 

ξεαιηζηψλ ηεο άιιεο φρζεο ηνπ Αηιαληηθνχ, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Hans Morgenthau. 

Απηή αθξηβψο ε πξνζέγγηζε είλαη πνπ δηαρσξίδεη ηνλ ξεαιηζκφ ηνπ Wight απφ ηνλ 

θιαζηθφ ξεαιηζκφ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Ο Wight απνδέρεηαη ηε ξεαιηζηηθή 

εξκελεία ηνπ Machiavelli θαη Hobbes, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αληίιεςε ηεο 

ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα θξάηε
142

. Ο Wight φκσο, ππνζηεξίδεη φηη ε απνπζία θνηλήο 

θπξηαξρίαο δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ χπαξμεο θαλφλσλ. Έηζη, 

ινηπφλ, ν Martin Wight ζηξέθεηαη ζην εξκελεπηηθφ πιαίζην ηνπ Grotius πνπ δίλεη 

έκθαζε ζην θαλνληζηηθφ πιάηζην κηαο θνηλσλίαο θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ. Όπσο παξαηεξεί θαη ν Hedley Bull, ν Martin Wight αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ επαλαζηαηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Kant πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ελφηεηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο. ε πνιιέο δηαιέμεηο ηνπ γηα ηελ ζεσξία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ν 

Wight απνξξίπηεη ηελ εμήγεζε δηάθνξσλ θαηλνκέλσλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο δηά ηεο 

ξεαιηζηηθή νδνχ απνθιεηζηηθά θαη ππνζηεξίδεη φηη ηελ εμήγεζε δε ζα ηε βξνχκε ζε 

θάπνηα πξνζέγγηζε μερσξηζηά αιιά ζηε ζχλζεζε αλάκεζα θαη ζηηο ηξεηο
143

. 

ην Systems of States κειεηάηαη ε ζέζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο ζην ρψξν θαη 

ζην ρξφλν. θνπφο ηνπ ήηαλ λα πξνρσξήζεη ζε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ 

θξαηψλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν 

επξσπατθφ ζχζηεκα θξαηψλ δελ είλαη ην κνλαδηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν. Ζ ηζηνξία 

δείρλεη φηη ζην παξειζφλ ππήξμαλ παξφκνηα ζπζηήκαηα θξαηψλ πνπ αμίδεη λα 

κειεηεζνχλ. Ο Wight ζε απηφ ην βηβιίν θαηέγξαςε ηξία ηζηνξηθά παξαδείγκαηα: ην 

Γπηηθφ, ην Διιελν-Ρσκατθφ θαη ην Κηλεδηθφ. Ζ ηππνινγία ησλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ 

μεθηλά απφ ηε δηαπίζησζε φηη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο ην πεξηερφκελν 

ησλ ελλνηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
144

. Κπξίαξρα θξάηε είλαη νη 

αλεμάξηεηεο πνιηηηθέο νληφηεηεο πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ θακία ππέξηεξε δχλακε. Γηα 

λα ππάξμεη έλα ζχζηεκα θξαηψλ πξέπεη ηα θξάηε λα αλγλσξίζνπλ ην έλα ζην άιιν ηε 

                                                           
142

 Ο.π, M. Wight, Πολιτική Δυνάμεων, ςελ.9 
143

 Βλ. H. Bull, “Martin Wight and the Theory of International Relations. The Second Martin Wight 
Memorial Lecture”, British Journal of International Studies, Λοφλιοσ, 1976 
144

  Ο.π, βλ. Σ. Μακρισ, Η Αγγλική χολή......., ςελ.119  



63 
 

ζηνηρεηψδε αμίσζε ηεο ηζρχνο. Ζ ζέζε ηνπ Wight, σζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη εθεί. 

Πξνρψξεζε ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηεζλή ζπζηήκαηα θξαηψλ (international states 

systems) θαη ζε επηθπξίαξρα ζπζηήκαηα θξαηψλ (suzerain states systems)
145

. Έλα άιιν 

θξίζηκν ζέκα πνπ έζεζε ν Wight ζην Systems of States, ήηαλ ην ζηνηρείν ηεο 

πνιηηηζκηθήο ελφηεηαο. Γειαδή φηη κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο ζπζηήκαηνο ππάξρεη ζε 

θάπνην επίπεδν πνιηηηζκηθή ελφηεηα. Οη θνηλσλίεο θξαηψλ ζεκειηψλνληαη κε βάζε 

κία θνηλή θνπιηνχξα ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θξάηε πνπ πξνέξρνληαη απφ 

άιινπο πνιηηηζκνχο δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ίδηα θνηλσλία θξαηψλ. 

Έλα εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έζεζε ν Wight ήηαλ ην δήηεκα ηεο 

εγεκνλίαο. ην Systems of States είλαη ζαθέο φηη εμεηάδεηαη ηζηνξηθά θαη ζεσξεηηθά 

ην θαηλφκελν ηνπ εγεκνληζκνχ θαη ηεο ηεξαξρίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ελφο 

ζπζηήκαηνο. Με άιια ιφγηα αλ ππάξρνπλ Μεγάιεο Γπλάκεηο ζε επίπεδν δηεζλνχο 

ηεξαξρίαο. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Wight γηα ηε Θεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηελ έλλνηα 

ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζην Γηεζλήο Θεσξία: Σα Σξία 

ξεχκαηα θέςεο
146

. Ο Wight είδε ηε Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ (ή φπσο ηελ νλφκαδε 

Γηεζλήο Θεσξία) σο κειέηε πνιηηηθήο θηινζνθίαο κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζρνιψλ ζθέςεο πνπ αζρνινχληαη νη Γηεζλείο ρέζεηο. ην επίθεληξν 

ηνπ βηβιίνπ βξίζθεηαη ε δηακάρε κεηαμχ ηξηψλ νκάδσλ ζηνραζηψλ: ησλ 

Μαθηαβειηθψλ (ξεαιηζηέο), ησλ Γθξνηηαλψλ (ξαζηνλαιηζηέο) θαη ησλ Καληηαλψλ 

(Δπαλαζηαηηθνί). 

Ζ Ρεαιηζηηθή ή Μαθηαβειηθή παξάδνζε, ζχκθσλα κε ηνλ Wight είλαη απηή 

πνπ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο αλαξρίαο, δειαδή φηη ηα 

θξάηε δελ αλαγλσξίδνπλ θακία αλψηεξε αξρή, πέξαλ ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο θαη ηνπ 

πνιέκνπ. ε απηή ηελ παξάδνζε ν Wight νηθνδνκεί ηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν, ε ζχγθξνπζε είλαη έκθπηε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Δθηφο απφ 

ηνλ Θνπθπδίδε – πνπ ζεσξείηαη πξνπάηνξαο ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ – ζηελ 

πνιηηηθή θηινζνθία ηηο βάζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ έζεζε ν 

Machiavelli πνπ ζεσξείηαη ν πξψηνο απφ ηνπο λεφηεξνπο πνιηηηθνχο θηινζφθνπο πνπ 

πξνζέγγηζε ηελ πνιηηηθή καθξηά απφ ηα ρξηζηηαληθά κεζαησληθά πξφηππα θαη 
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παξαδέρζεθε ηελ αλζξψπηλε εγσηζηηθή θχζε. Ζ παξάδνζε ηνπ Ρεαιηζκνχ αξλείηαη 

ηελ χπαξμε κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Οη δηεζλείο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζην ζηάδην κηαο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο, ζε κηα θαηάζηαζε πνιέκνπ, ε εηξήλε δελ είλαη παξά νη 

ελδηάκεζεο ζηηγκέο ηεο ζχγθξνπζεο
147

. 

Ζ Ραζηνλαιηζηηθή παξάδνζε είλαη ν «θαξδχο κέζνο δξφκνο ηεο Δπξσπατθήο 

ζθέςεο»
148

.Ο Οιιαλδφο αλζξσπηζηήο θαη λνκνκαζήο Grotius, πνπ ζεσξείηαη θαη 

παηέξαο ηνπ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηθαίν, κε ηε δηάζεκε αξρή ηνπ δίθαηνπ πνιέκνπ, 

έβιεπε ην δηαθξαηηθφ ζχζηεκα σο κία θαηεμνρήλ δηεζλή θνηλσλία. Σν δηεζλέο 

ζχζηεκα – ζηνλ γθξνηηαλφ ξεαιηζκφ – είλαη έλα ζχζηεκα κε έληνλν ην ζηνηρείν 

θνηλσληθφηεηαο κε έκθαζε ζηελ εζηθή παξάδνζε. ηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο νη ξαζηνλαιηζηέο δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηεζλείο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 

δηπισκαηηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη επίζεο ζηελ χπξαμε κηαο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο
149

. Ζ αλζξψπηλε θχζε δελ είλαη νχηε θαιή νχηε θαθή. Δδψ, ε εηξήλε είλαη 

ν θαλφλαο, ελψ ν πφιεκνο ε εμαίξεζε. 

Ζ παξάδνζε ηνπ Δπαλαζηαηηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ην έξγν ηνπ 

Kant. Ζ Δπαλαζηαηηθή παξάδνζε επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ή αθφκε 

θαη κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ λα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη 

ππνρξεψζεηο. Δίλαη αηζηφδνμνη πξνο ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

εηξήλε πξνεγείηαη ηνπ πνιέκνπ θαη φηη ν πφιεκνο είλαη αλαγθαίν θαθφ – αλαγθαίν 

γηα ηελ αλαζχλζεζε ηεο θνηλσλίαο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ απνβιέπεη ζε 

κία κειινληηθή εηξήλε – άξα ζεσξνχλ ηνλ πφιεκν σο έλα κέζν ή εξγαιείν ηεο 

ηζηνξίαο
150

. Αθφκε, νη Δπαλαζηαηηθνί απνζθνπνχλ ζηελ θαηάξγεζε ηεο θξαηηθήο 

νληφηεηαο θαη ζηελ πνιηηηθή νινθιήξσζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. ηελ παξάδνζε 

απηή ν Wight θαηαηάζζεη ηνπο πξψηνπο κνπζνπικάλνπο, ηνπο ζηαπξνθφξνπο, ηνπο 

θαζνιηθνχο ηεο αληηκεηαξξχζκηζεο, ηνπο πξνηεζηάληεο, ηνπο ηαθσβίλνπο ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ηνπο θνκνπληζηέο, ηνπο θαζίζηεο ηνπο λαδί, δειαδή φινπο 

απηνχο πνπ επηρείξεζαλ λα αλαηξέςνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο 

ηνπο αξρέο ην δηεζλέο ζχζηεκα.  
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χκθσλα κε απηά ηα ηξία κνληέια ζθέςεο, ν βξεηαλφο ζηνραζηήο αλέιπζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν, ηε δηπισκαηία, ηελ ηζρχ, ην εζληθφ ζπκθέξνλ, ην 

ρεηξηζκφ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν κεγαιείν ηεο αλάιπζήο ηνπ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ππήξμε αλαιπηηθφο ζηηο αθεγήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ θνκκάηη 

θαη έηζη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έθαλε πξνζέθεξε ηελ απινχζηεπζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο δηεζλνχο ζθέςεο. Ο ίδηνο ν Wight είρε ηνλίζεη ηνλ θίλδπλν ησλ 

ελλνηψλ πνπ είρε πξνηείλεη. Σα νλφκαηα ησλ ξεπκάησλ ζθέςεο (καθηαβειηθφ, 

γθξνηηαλφ θαη θαληηαλφ) ήηαλ απιψο παξαδείγκαηα. Με άιια ιφγηα, νχηε ν ίδηνο ν 

Machiavelli δελ ήηαλ, κε ηελ απζηεξή έλλνηα, καθηαβειηθφο.  

Αλ ζα έπξεπε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνλ Martin Wight ζε θάπνηα απφ ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα έπξεπε λα ηνλ ηνπνζεηήζνπκε ζηελ γθξνηηαλή πξνζέγγηζε. 

Ζ πξνηίκεζε πξνο ηνπο γθξνηηαλνχο πεγάδεη, φηαλ παξαηεξήζεθε ζε έλα απφ ηα 

θεθάιαηα ηνπ Diplomatic Investigations, απφ έλαλ απνινγηζκφ ηεο γθξνηηαλήο 

παξάδνζεο ζην θεθάιαην κε ηίηιν «Western Values in International Relations»
151

. 

Ηζρπξίζηεθε φηη ήηαλ ην ξεχκα πην θνληά ζηηο αμίεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, 

πίζηεπε φηη ε γθξνηηαλή πξνζέγγηζε εληαζζφηαλ πην θνληά ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο
152

. Γηα παξάδεηγκα, ε γθξνηηαλή παξάδνζε δερφηαλ ζεηηθά ηνπο 

ζπκβηβαζκνχο. Γηα ηνπο γθξνηηαλνχο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζηελ θαηαλνκή 

ηεο ηζρχνο ζηε δηεζλή θνηλσλία, απηφ, φκσο αθξηβψο, απνηειεί έλα ζπκβηβαζκφ ζηελ 

θαηάξγεζε ηεο ηζρχνο απφ ηνπο θαληηαλνχο θαη ζην φηη απνηειεί αληηθείκελν 

δηακάρεο απφ ηνπο καθηαβειηθνχο. 

Παξ‟ φια απηά ζα ήηαλ ιάζνο λα εληάμνπκε ηνλ Wight απνθιεηζηηθά ζην 

ξεχκα ησλ γθξνηηαλψλ. Πεξηζζφηεξν θαηαλνεί πιήξσο ηηο ηδέεο πνπ εθθξάδεη ην 

θάζε ξεχκα θαη εθθξάδεη κε ηε δσή θαη ηε ζθέςε ηνπ ηελ αιιεινπρία κεηαμχ ηνπο
153

. 

ηα ηειεπηαία ηνπ έξγα ζπγθαηαιέγεηαη ην Four Seminal Thinkers in 

International Theory
154

. χκθσλα κε ηνπο επηκειεηέο ηεο έθδνζεο ην Four Seminal 

Thinkers είλαη κηα ζπλέρεηα ηεο Γηεζλνχο Θεσξίαο (International Theory). Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί κηα κηθξή νκάδα δηαιέμεσλ ηνπ Wight ζε ζρέζε κε ην 

Γηεζλήο Θεσξία. Σν βηβιίν έρεη πιεζσξηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη βηνγξαθηθφ 

ραξαθηήξα θαη εζηηάδεη ζηηο ηέζζεξηο πιένλ ζηνραζηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

θαζηεξψλνπλ επηζηεκνληθά ην πεξηερφκελν ησλ Μεγάισλ Παξαδφζεσλ ηεο Γηεζλνχο 

Θεσξίαο. Αθφκε, δηαζέηεη κεγάιε γθάκα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ ην θαζηζηά 

απηφκαζηα σο έλα θείκελν γηα αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή κειέηε. 

 

3.3  Οη καθηαβειηθνί ηνπ Martin Wight 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, αθνχ αλαδείμακε πνηα ήηαλ ηα 

ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ Wight, ζα επηρεηξήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηε ζθέςε ηνπ 

Wight γηα ηνπο καθηαβειηθνχο/ξεαιηζηέο κέζα απφ ηα έξγα ηνπ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε 

γηα ηνπο ξεαιηζηέο θαίλεηαη λα είλαη εκθαλήο ζην έξγν ηνπ Γηεζλήο Θεσξία. ηελ 

αξρή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, δίλνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξεπκάησλ ζθέςεο. 

Οη καθηαβειηθνί ινηπφλ, ή αιιηψο ξεαιηζηέο, δίλνπλ έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο 

δηεζλνχο αλαξρίαο. Δπηθεθαιήο είλαη ν Machiavelli, σο ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ 

αληηκεηψπηζε ηελ πνιηηηθή ρσξηο λα ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ εζηθνχο θαλφλεο. Δμέηαδε 

ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ ζην παξφλ θαη φρη απηά πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπλ. Απηφ 

απνθαιείηαη επαγσγηθή κέζνδνο θαη είλαη ε κέζνδνο πνπ εκπηζηεχηαη ε ξεαιηζηηθή 

παξάδνζε ηεο δηεζλνχο ζεσξίαο. Ο ίδηνο ν Machiavelli ην έζεζε απηφ ιέγνληαο: 

«Καζψο πξφζεζή κνπ είλαη λα γξάςσ θάηη ρξήζηκν γηα φπνηνλ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαιάβεη, κνπ θάλεθε πην ρξήζηκν λα θηάζσ κέρξη ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα ηνπ 

πξάγκαηνο παξά λα κείλσ ζηε θαληαζίσζή ηεο. Πνιινί έπιαζαλ κε ηε θαληαζία ηνπο 

δεκνθξαηίεο θη εγεκνλίεο πνπ δελ ηηο είδε θαη δελ ηηο γλψξηζε πνηέ θαλείο. Γηαηί ε 

απφζηαζε αλάκεζα ζην πψο δεη θαη ην πψο ζα έπξεπε λα δεη θαλείο είλαη ηφζν κεγάιε, 

πνπ φπνηνο παξαιείπεη απηφ πνπ γίλεηαη γηα θείλν πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη πξνεηνηκάδεη 

κάιινλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παξά ηε ζσηεξία ηνπ»
155

. 

Αξρηθά, γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε νη ξεαιηζηέο είλαη πεζζηκηζηέο. Πηζηεχνπλ 

φηη ε αλζξψπηλε θχζε είλαη θαθή θαη θαηα βάζε ζπγθξνπζηαθή. Ο Machiavelli είρε 

κηα παξφκνηα άπνςε γηα ηελ αλζξσπφηεηα: «Γηαηί γηα ηνπο αλζξψπνπο κπνξνχκε λα 

πνχκε ηα αθφινπζα: είλαη αράξηζηνη, αζηαζείο, ςεχηεο θαη ππνθξηηέο, απνθεχγνπλ ηνπο 
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θηλδχλνπο, είλαη άπιεζηνη ζην θέξδνο θαη, φζν ηνπο θάλεηο θαιφ, είλαη φινη κε ην κέξνο 

ζνπ∙ ζνπ πξνζθέξνπλ ην αίκα, ηα ππάξρνληα, ηε δσή θαη ηα παηδηά ηνπο, φπσο είπακε 

παξαπάλσ, φηαλ ν θίλδπλνο είλαη καθξηά∙ φηαλ φκσο (ν θίλδπλνο) ζε πιεζηάδεη, ζνπ 

γπξίδνπλ ηηο πιάηεο»
156

. Δπίζεο, ζηηο Γηαηξηβέο ιέεη: «Σίπνηα δελ είλαη πην κάηαην θαη 

άζηαην απφ ην πιήζνο»
157

. Γηα ηνλ Machiavelli, ε ιέμε θαθή ζηελ αλζξψπηλε θχζε 

ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν: δελ παξαηεξεί ηα πνιηηηθά θαηλφκελα ζαλ 

εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο ή θξηηήο, αληηζέησο, κέζα απφ ηελ πνιηηηθή πξνζπαζεί λα 

πεξηγξάςεη ην αλζξψπηλν πιηθφ ηεο πνιηηηθήο θαη ηηο πηζαλφηεηέο ηεο. Καη‟ απηφλ 

είλαη αλνχζην λα θάλνπκε εζηθέο θξηηηθέο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, γηαηί ε 

αλζξψπηλε θχζε είλαη ην αλψηαην δεδνκέλν ηεο πνιηηηθήο θαη ε κφλε πξνζέγγηζε 

καο πξνο απηήλ ζα πξέπεη λα είλαη πψο λα ηε δηαρεηξηζηνχκε
158

. 

Σν θπξίαξρν φκσο εξψηεκα ηεο θιαζηθήο πνιηηηθήο ζεσξίαο είλαη «Ση είλαη ην 

θξάηνο;» «Ση είλαη θνηλσλία πνιηηψλ;». ην Γηεζλήο Θεσξία ε εξψηεζε είλαη  

«Ση είλαη δηεζλήο θνηλσλία;». Έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο γηα ην ηη κπνξεί λα 

νξηζηεί σο θξάηνο∙ νη άλζξσπνη δηαθσλνχλ επί αηψλεο γηα ην ηη είλαη πξαγκαηηθά θαη 

ηη εμππεξεηεί. Όζν αθνξά ηε δηεζλή θνηλσλία νη εξσηήζεηο πιεζαίλνπλ γηα ην αλ 

φλησο είλαη κία πξαγκαηηθή θνηλσλία. Απαληήζεηο ππάξρνπλ θαη ζηα ηξία ξεχκαηα 

ζθέςεο, γηα λα δνχκε φκσο ηη πηζηεχνπλ νη ξεαιηζηέο. Θεσξνχλ φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη δηεζλήο θνηλσλία. Ηζρπξίδνληαη φηη ην δηεζλέο δίθαην 

είλαη ππεξβνιηθά αζαθέο θαη παξαβηάδεηαη ζπλερψο, επίζεο γηα ην δηπισκαηηθφ 

ζχζηεκα πηζηεχνπλ φηη δεκηνχξγεζεθε θαη δηαηεξείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επέθηαζεο ή ηεο πξνζηαζίαο. Γειαδή, κε άιια ιφγηα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

παγθφζκηα θνηλσλία ρσξίο παγθφζκην θξάηνο
159

. Μηα άιιε πξνζέγγηζε ησλ 

ξεαιηζηψλ – εθηφο ηνπ φηη ε δηεζλήο θνηλσλία είλαη πιαζκαηηθή – είλαη φηη ε δηεζλήο 

θνηλσλία είλαη νη κεγάιεο δπλάκεηο. Οη κεγάιεο δπλάκεηο ζπληζηνχλ ηελ φπνηα δηεζλή 

θνηλσλία ππάξρεη. Δπνκέλσο – κε απηφ ην ζθεπηηθφ – πξέπεη λα ζεσξεζεί δεδνκέλε 

θάπνηα θνηλσληθή ζρέζε θαη θάπνηνο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ ησλ 

δπλάκεσλ∙ θαη απηή ε ζρέζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ. Ζ πην νπζηαζηηθή απφδεημε χπαξμεο κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο είλαη, κε ιίγα 

ιφγηα, ε χπαξμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σν δηεζλέο δίθαην νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα 
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θαζήθνληα ελφο θξάηνπο κε ηξφπν ψζηε λα νξηνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο ζθαίξεο κέζα 

ζηηο νπνίεο θάζε θξάηνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα αζθεί ηε δηθή ηνπ εμνπζία
160

. Σν 

δηεζλέο δίθαην είλαη ζηελ νπζία ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ ζηα θξάηε κε ζπλζήθεο θαη έζηκα. Αθφκε θαη κία 

ζπλζήθε ηειηθά ζηεξίδεηαη ζηνλ εζηκηθφ θαλφλα φηη νη φξνη ηεο δεζκεχνπλ ηα κέξε 

πνπ ηελ έρνπλ ππνγξάςεη
161

. Ζ εζηθή πιεπξά ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαίλεηαη 

θαιχηεξα ζην δίθαην ηνπ πνιέκνπ. Δίλαη θπζηνινγηθφ λα ππάξρνπλ θαλφλεο γηα ην 

πφηε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ε δηεζλήο αλαξρία, αιιά είλαη θαη θνξέο πνπ πξέπεη 

λα ππνθχπηεη ζπγθαηαβαηηθά
162

. Σν δηεζλέο δίθαην παξαδέρεηαη ηνλ πφιεκν ζαλ κία 

λφκηκε ζρέζε αλάκεζα ζηα θξάηε, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη ε πξψηε 

ιχζε ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Ζ δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε 

εηξεληθέο δηαδηθαζίεο είλαη ην αξρηθφ ζηάδην θαη ν πφιεκνο ην ηειηθφ. 

ην Πνιηηηθή Γπλάκεσλ, ν Wight ηζρπξίδεηαη φηη ν νξζφηεξνο νξηζκφο ηεο 

κεγάιεο δχλακεο πξέπεη λα είλαη ηζηνξηθφο, θαηαδεηθλχνληαο δειαδή ηα επηηεχγκαηά 

ηεο. Έλαο φκσο νξηζκφο κε κία πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθή ρξνηά είλαη λα 

ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο ελφο θξάηνπο γηα λα θαηαλνήζνπκε θαηα 

πφζν κία κεγάιε δχλακε είλαη ηζρπξφηεξε απφ έλα κέζν θξάηνο. χκθσλα κε ηνλ 

Wight ν πιεζπζκφο, ε έθηαζε εδάθνπο, νη βηνκεραληθνί πφξνη, ε θνηλσληθή 

νξγάλσζε, ε ηζηνξηθή παξάδνζε, ε επηζπκία θαη ε δφμα είλαη βαζηθνί ζπληειεζηέο 

ηζρχνο. Δπίζεο, ηα ζηξαηησηηθά θξηηήξηα θαζνξίδνπλ κηα κεγάιε δχλακε. Ο 

Δκθχιηνο Πφιεκνο αλέδεημε ηηο ΖΠΑ άκεζα ζηε κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή δχλακε 

ηνπ θφζκνπ. Χζηφζν, ηα ζηξαηησηηθά θξηηήξηα κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ απφ ηε κία 

ζηηγκή ζηελ άιιε. Ο ηίηινο ηεο κεγάιεο δχλακεο ράλεηαη, φπσο άιισζηε θεξδίδεηαη, 

δηά ηεο βίαο
163

. Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο ν επηζηεκνληθφο νξηζκφο ηεο ηζρχνο 

ζπλππνινγίδεηαη φηαλ εθηηκνχκε επαθξηβψο ηελ ηζρχ φρη κφλν κε φξνπο πνζφηεηαο 

αιιά ζπζρεηίδνληαο ην ζχζηεκα θξαηψλ ζπλνιηθά.  

Ζ ηδέα ηνπ κνληέινπ ηζρχνο θαη Μεγάισλ Γπλάκεσλ καο επηηξέπεη λα 

κειεηήζνπκε ηε δηεζλή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ πιαίζην. ε επξχηεξν 

πιαίζην κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηε δηεζλή πνιηηηθή κέζσ ηεο ηδέαο κηαο 

ηζνξξνπίαο ηζρχνο. Γειαδή θαηαηάζζνπκε ηηο δπλάκεηο κε βάζε ηηο ζπκκαρίεο θαη 
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ηελ πιηθή ηνπο δχλακε. Ζ ηζνξξνπία ηεο ηζρχνο νδεγεί ζε ζεσξήζεηο ζηξαηησηηθνχ 

δπλακηθνχ, δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο
164

. Ζ ηζνξξνπία 

ηεο ηζρχνο είλαη ε αξρή απηνχ πνπ νλνκάδεηαη κεραληθή ηεο πνιηηηθήο δπλάκεσλ θαη 

πεξηγξάθεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Ζ πνιηηηθή ηεο ηζνξξνπίαο ιεηηνπξγεί ζαλ ην λφκν 

ηεο απηνζπληήξεζεο. Όηαλ κηα δχλακε γίλεηαη επηθίλδπλα δπλαηή, νη άιιεο  ζα 

αληεπηηεζνχλ. Όπσο, εχζηνρα πεξηγξάθεη ν Wight, «ε ηζνξξνπία ηζρχνο θαίλεηαη ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία φπνηε κηα θπξίαξρε δχλακε πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ θπξηαξρία 

ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο θαη ζηηγκηαία ραιάεη ηελ ηζνξξνπία»
165

. Καηά πνιινχο 

ξεαιηζηέο – δηεζλνιφγνπο ζεσξείηαη ε πιένλ ζαθήο ζεσξία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο 

θαη ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. ηελ πξάμε, πξψηε θνξά ζπλεηδεηά ε πνιηηηθή ηεο 

ηζνξξνπίαο ηζρχνο εθαξκφζζεθε ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο – θξάηε ηεο Αλαγέλλεζεο. ε 

επίπεδν δηεζλνχο ζπκβαηηθνχ θεηκέλνπ δηαηππψζεθε ξεηά γηα πξψηε θνξά ζηε 

πλζήθε ηεο Οπηξέρηεο (1713) σο αξρή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εηξήλε ζηελ Δπξψπε. Ζ 

ρξπζή επνρή ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζεσξείηαη ε πεξίνδνο 1815-1914 κε ηηο γλσζηέο 

ηφηε κεγάιεο δπλάκεηο. Ζ θαηάζηαζε ζηε Γπηηθή Δπξψπε ηνλ 18
ν
 αηψλα ήηαλ ε 

πνιιαπιή ηζνξξνπία κε πξσηαγσληζηή ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία πνπ βξηζθφηαλ 

ζε ηζνξξνπία κεηαμχ Γαιιίαο, Ηζπαλίαο. ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ππήξμε κηα 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ Απζηξία, Ρσζία, Πξσζία, νπεδία θαη Σνπξθία. Αλάκεζα 

ζε Γεξκαλία θαη Ηηαιία ππήξραλ δεπηεξεχνπζεο ηζνξξνπίεο νη νπνίεο 

αιιειεπηδξνχζαλ. Οη κεγάιεο δπλάκεηο άιιαδαλ ζπκκάρνπο θάζε θνξά πνπ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπο άιιαδαλ. Ζ πνιιαπιή ηζνξξνπία, γεληθψο, δηαξθεί γηα φζν 

δηάζηεκα δελ εκθαλίδνληαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ 

έληαζε αλάκεζα ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο. Όηαλ ζα ζπκβεί απηφ, νη δπλάκεηο ρσξίδνληαη 

ζε αληίζεηα ζηξαηφπεδα. Ζ ηζνξξνπία ηζρχνο εκθαλίδεηαη θαη ζηε δηπνιηθή επνρή ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε νπνία ιφγσ ακνηβαίαο ππξεληθήο απνηξνπήο ήηαλ πην 

πξνβιέςηκε θαη ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ δηεζλή ζηαζεξφηεηα θαη δηαθξαηηθή 

εηξήλε, απφ φηη ε πνιιαπιή ηζνξξνπία ηζρχνο. 

Χζηφζν, ε ηζνξξνπία ηζρχνο παξακέλεη ακθηιεγφκελε έλλνηα. Ο Martin 

Wight επηζεκαίλεη φηη ε ηζνξξνπία ηζρχνο έρεη εκθαληζζεί κε δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ 

ηνλ 18
ν
 αηψλα κέρξη ζήκεξα. Γηα ηνλ καθηαβειηθφ ε ηζνξξνπία ηζρχνο έρεη κηα ζεηξά 

απφ ζεκαζίεο. Σν αξρηθφ λφεκα ηεο θξάζεο είλαη κηα ίζε θαηαλνκή ηζρχνο, κηα 
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θαηάζηαζε πξαγκάησλ θαηά ηελ νπνία θακία δχλακε δελ ππεξηζρχεη έηζη ψζηε λα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο άιιεο. Όηαλ ν Machiavelli είπε φηη, πξηλ ηε Γαιιηθή εηζβνιή ηνπ 

1494, «ε Ηηαιία ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν ηζνξξνπεκέλε» πεξηέγξαςε κηα παξφκνηα 

θαηάζηαζε πξαγκάησλ
166

. Αθφκε, ηνλ φξν ηζνξξνπία ηζρχνο ηνλ ζπλαληάκε σο ε 

ππάξρνπζα θαηαλνκή ηζρχνο (δηαηήξεζε status quo), νπνηαδήπνηε θαηαλνκή ηζρχνο, 

«θξάηεκα ηζνξξνπίαο» (δειαδή δηαδηθαζία θαη πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηεο 

ηζρχνο), ε δηαδηθαζία θαη πξνζπάζεηα εμηζνξξφπνεζεο ηεο ηζρχνο, ε δηαδηθαζία θαη 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο αληζνξξνπίαο ηζρχνο, ε εγεκνλία ή επηδίσμε εγεκνλίαο, ε 

ππεξνρή ελφο θξάηνπο (αληί γηα εμηζνξξφπεζε) θαη σο αληζνξξνπία ηζρχνο πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζηάζεηα θαη πφιεκν
167

. 

Οη Γθξνηηαλνί ζεσξνχλ ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο σο κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

θακία δχλακε δελ ππεξηζρχεη αξθεηά ψζηε λα κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο 

άιιεο
168

. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχλ φηη ζηε δηεζλή πνιηηηθή ππάξρεη κηα έκθπηε 

ηάζε κηαο ίζεο θαηαλνκήο ηζρχνο θαη ην δφγκα ζθέςεο πνπ ηνπο δηαθξίλεη είλαη λα 

αλεζπρνχλ γηα ην αχξην. Ζ ηζνξξνπία ηζρχνο γηα απηνχο είλαη πνιηηηθή θαη φρη λφκνο. 

Απηφ πνπ πεξηγξάθεη θαηαιιειφηεξα ηε θηινζνθία πνπ ηνπο δηαθξίλεη γηα ηελ 

ηζνξξνπία ηζρχνο είλαη ην εμήο: «έλα πιήζνο θπξίαξρσλ θξαηψλ ηείλνπλ λα 

πεξηέξρνληαη ζε αζηαζή ηζνξξνπία, αγσληδφκελα πάληα γηα κηα ίζε θαηαλνκή ηζρχνο, 

ηελ νπνία, φκσο, ράλνπλ ζπλερψο»
169

. Γηα ηνπο καθηαβειηθνχο, φκσο, ε γθξνηηαλή 

αληίιεςε πεξί ηζνξξνπίαο ηζρχνο θαηαξξέεη γηα ηξεηο ιφγνπο. Πξψηνλ, δελ ππάξρεη 

αθξηβήο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο ηζρχνο έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ είλαη ίζα 

θαηαλεκεκέλε. Γεχηεξνλ, δελ ππάξρεη αλεμάξηεηνο θνξέαο λα θάλεη ηελ 

θαηακέηξεζε. Ζ κέηξεζε πνπ ζπλήζσο γίλεηαη ιφγνο είλαη κία εθηίκεζε ή κηα 

εηθαζία, κία ππνςία απφ ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη. Σξίηνλ, είλαη γεγνλφο φηη θάπνηεο 

θνξέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη κηα ζρεηηθή ίζε θαηαλνκή ηζρχνο αιιά θάζε 

θαηαλνκή είλαη αζηαζήο θαη πξνζσξηλή. ην ζεκείν απηφ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ιέμε 

ηζνξξνπία θαηέιεμε λα ζεκαίλεη ππεξνρή ηεο ηζνξξνπίαο.  

Ζ εζληθή ηζρχο θαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ είλαη άκεζα ζρεηηδφκελα. Σν 

ξεαιηζηηθφ δφγκα ππνζηεξίδεη πσο αλ δελ ππάξρεη θακία δηεζλήο ζεσξία θαη πσο αλ 
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νη ζρέζεηο ησλ δπλάκεσλ βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο θχζεο, ζε έλαλ πφιεκν 

φισλ ελαληίνλ φισλ, ηφηε νη δηεζλείο ζρέζεηο είλαη κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ
170

. Άξα, ε βαζηθή ξεαιηζηηθή γξακκή ζθέςεο ηνλίδεη φηη φπνην θη αλ 

είλαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ ελφο θξάηνπο, πηζαλφηαηα βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε άιια 

εζληθά ζπκθέξνληα. Δπνκέλσο ην βαζηθφ εζληθφ ζπκθέξνλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ειεπζεξίαο δξάζεσο: «Οη εγεκφλεο πξέπεη λα απνθεχγνπλ, φζν κπνξνχλ, λα είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ άιισλ (δπλάκεσλ)»
171

. Σν ζπκθέξνλ κηαο ρψξαο είλαη λα δηαηεξήζεη 

ηελ ειεπζεξία δξάζεψο ηεο, απηφ καο νδεγεί ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη κηα Γχλακε έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνθαζίζεη πνηα είλαη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Σν δφγκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

δξάζεο  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ εμάγεηαη απφ ηελ πξφηαζε ηεο βαζηθήο 

ζχγθξνπζεο ησλ ζπκθεξφλησλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε θάζε 

Γχλακεο μερσξηζηά. Όπσο πεξηγξάθεη ν Wight ζην Γηεζλήο Θεσξία γηα ηελ επηδίσμε 

ζπκθεξφλησλ δελ ρξεηάδεηαη κφλν ειεπζεξία, αιιά θαη ηζρχο, θαη πξέπεη λα εμαρζεί έλα 

γεληθφ ζπκπέξαζκα, φηαλ εμεηαζηεί ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ ηζρχνο. (Οη Ρεαιηζηέο 

απνξξίπηνπλ ηελ χπαξμε «δηεζλνχο θνηλσλίαο», επνκέλσο απηή πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηα ελαιιαθηηθή θξάζε φπσο είλαη ην «ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ 

ηζρχνο»). Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε αζθάιεηα κηα Γχλακεο είλαη ε αλαζθάιεηα κηαο 

άιιεο. Γελ ππάξρεη θάπνηα γεληθή επεκεξία ή αζθάιεηα, ε νπνία ζεσξεηηθά ζα 

κπνξνχζε, ίζσο λα επεθηαζεί θαη λα θαηαλεκεζεί, έηζη ψζηε θάζε Γχλακε λα κπνξεί λα 

απνιακβάλεη ην κεξίδην πνπ ηεο αληηζηνηρεί. Τπάξρεη κφλν αηνκηθή επεκεξία θαη 

αζθάιεηα, θαη φ,ηη απνιακβάλεη κηα δχλακε ην ζηεξείηαη κηα άιιε. Η αζθάιεηα, γηα ηνλ 

ξεαιηζηή, είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο ηζρχνο∙ ε ηζρχο είλαη κηα ζρεηηθή έλλνηα
172

. 

Πνιιέο θνξέο ηα εζληθά ζπκθέξνληα θάπνηνπ θξάηνπο ελδέρεηαη λα ζπλάδνπλ 

κε άιια θξάηε. Οη πνιηηηθέο ζπκκαρίεο ζπλάπηνληαη πάληα ιακβάλνληαο ππφςε ηξίηα 

κέιε
173

. Ζ ηδαληθή ζπκκαρία εθθξάδεηαη απφ ηζφηεηα ζπκθεξφλησλ θαη δεζκεχζεσλ 

αλάκεζα ζηα δχν κέξε. Οη ζπκκαρίεο ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο δηπισκαηίαο 

θαη πιένλ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ζεζκφ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ο Wight ζην Γηεζλήο 

ζεσξία καο εμεγεί φηη γηα ηνλ καθηαβειηθφ ε δηπισκαηία είλαη ε επθπήο εθαξκνγή 

πίεζεο ή πξνηξνπήο θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε ηξφπν πνπ λα κελ 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε πιήξεο ρξήζε ηεο ηζρχνο. Η κφλε εζηθή πξνυπφζεζε ηεο 
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δηπισκαηίαο είλαη ε χπαξμε επαξθνχο επθπίαο, δηαθξηηηθφηεηαο θαη ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο θαηά ηε ρξήζε πιηθήο βίαο θαη θαηά ηελ πξνζθνξά πιηθψλ θηλήηξσλ
174

. 

Δπίζεο, ε καθηαβειηθή αληίιεςε πεξί δηπισκαηίαο ηνλίδεη ηελ αιιαγή σο 

αληηθεηκεληθή πξνυπφζεζε ηεο δηπισκαηίαο. Ζ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ αιιαγή 

απνηειεί ην βαζηθφηεξν πξνζφλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο δηπισκάηεο. Έλα 

κεγαιχηεξν πξνζφλ είλαη λα πξνβιέπεηο ηελ αιιαγή, δειαδή λα βιέπεηο ηα δεηλά πνπ 

έξρνληαη θαη λα ηα απνθεχγεηο ή λα ηα ππεξληθάο. Ο θαλφλαο ηεο πνιηηηθήο κηαο 

Γχλακεο πξέπεη λα είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε απφ ζέζε ηζρχνο θαη γηα λα είλαη επηηπρήο 

πξέπεη θαλείο λα ζπκάηαη φηη εθείλνο πνπ επηζπκεί πεξηζζφηεξν λα επηηεπρζεί κηα 

ζπκθσλία σο πξνο ην αληηθείκελν ησλ ζπδεηήζεσλ, είλαη αλαπφθεπθηα ν πην 

αδχλακνο. Η ζθνδξή ηνπ επηζπκία αλαινγηθά αλεβάδεη ην ηίκεκα ηεο ζπκθσλίαο
175

.  

ηε κειέηε καο γηα ηνπο καθηαβειηθνχο ηνπ Wight δε ζα κπνξνχζακε λα 

αγλνήζνπκε ην θαηλφκελν ηνπ πνιέκνπ. Ο πφιεκνο είλαη θεληξηθφ θαηλφκελν ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί είλαη ε θχζε ηνπ πνιέκνπ σο 

θαηλνκέλνπ θαη ν ζθνπφο ηνπ απφ άπνςε πνιηηηθήο. Οη ξεαιηζηέο απνδέρνληαη ηε 

δηεζλή αλαξρία θαη γηα ηε θχζε ηνπ πνιέκνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν πφιεκνο είλαη έλα  

θπζηθφ θαη αλαπφθεπθην θαηλφκελν γηαηί ε αλζξψπηλε θχζε είλαη ακεηάβιεηε, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο επαλαζηαηηθνχο θαη ηνπο ξαζηνλαιηζηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

εηξήλε πξνεγείηαη ηνπ πνιέκνπ θαη φηη ν πφιεκνο είλαη έλα αλαγθαίν θαθφ. Οη 

ξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ ηα ιεγφκελα ηνπ Clauzewitz: φηη ν πφιεκνο είλαη κηα 

πνιηηηθή πξάμε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν πφιεκνο είλαη πάληα νξζή πξάμε, φκσο είλαη 

πάληα πνιηηηθή πξάμε θαη απηφ αθξηβψο ην ζπλνςίδεη ε πεξίθεκε ξήζε φηη ν πφιεκνο 

είλαη «ε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κε άιια κέζα». Όπσο εμεγεί ν Wight ζην έξγν ηνπ 

Γηεζλήο Θεσξία «ν πφιεκνο είλαη έλα φξγαλν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

θπβεξλψληεο ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο εζηθνχο θξαγκνχο, 

θαη απηφ αληηηάζζεηαη ζην ξαζηνλαιηζηηθφ δφγκα φηη ν πφιεκνο είλαη ε δηαθνπή ηεο 

πνιηηηθήο»
176

. 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε πνιέκσλ: επηζεηηθνί, πξνιεπηηθνί, απεξηφξηζηνη, 

πφιεκνη θχξνπο, πφιεκνη θέξδνπο, πφιεκνη θφβνπ. Σν θίλεηξν ηνπ θέξδνπο θαληάδεη 

ζαλ ην πην ινγηθφ γηα έλαλ πφιεκν, φπσο φηαλ νη Δπξσπατθέο Γπλάκεηο επέθηεηλαλ ηα 
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ζχλνξα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ φιν ηνλ θφζκν κε ζθνπφ λα 

απνθνκίζνπλ ηα θέξδε ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο επέθηαζεο∙ ηέηνηνη πφιεκνη κε 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ήηαλ νη αγγιν-νιιαλδηθνί ηνλ 17
ν
 αηψλα θαη νη αγγιν-

γαιιηθνί ηνλ 18
ν
 αηψλα

177
. ηνπο πνιέκνπο ηνπ θφβνπ ελλννχκε ηελ πξφιεςε ελφο 

κειινληηθνχ θαθνχ. Σν θίλεηξν ηνπ θφβνπ πξνθαιεί ηνπο πξνιεπηηθνχο πνιέκνπο. 

Να ππνζέηεηο φηη ν ερζξφο ζα επηηεζεί κφιηο βξεη ηελ θαηάιιειε επθαηξία, γη‟ απηφ λα 

ρηππάο πξψηνο
178

. ε φιεο ηηο επνρέο ηα θξάηε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο 

θαη ζρεδφλ πάληα ζε φιεο ηηο επνρέο ηα θξάηε ληψζνπλ φηη απεηιείηαη ε αζθάιεηά 

ηνπο. Ο απεξηφξηζηνο πφιεκνο είλαη εγγελψο απεξηφξηζηνο θαη αλεμέιεγθηνο, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε απνπζία θαλφλσλ θαη νξηψλ. Οη λφκνη ηνπ πνιέκνπ θαη ε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηνχλ ή λα κεησζνχλ νη δεκηέο είλαη αλάξκνζηνη. 

Δλψ ε αλαθνξά ζε κεζφδνπο ππεξβνιηθά ηξνκεξέο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλνεζίεο. Μαθξνπξφζεζκα, ε θξηθαιεφηεηα απνδίδεη. Η ππεξνρή 

δχλακεο, είηε πξφθεηηαη γηα αεξνπνξηθή ηζρχ είηε γηα αηνκηθέο βφκβεο  ή άιια ηερληθά 

πιενλεθηήκαηα ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη έρνληαο κνλαδηθφ ηεο κέιεκα ηε 

ζηξαηησηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Η αζπιαρλία είλαη ε έζραηε θαινζχλε
179

. ην 

ξεαιηζηηθφ δφγκα, κηα άιιε πιεπξά πνιέκνπ είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ερζξνχ σο 

ζθνπφο ηνπ πνιέκνπ. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπκβηβαζκφο κε ηνλ ερζξφ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ θαη ζπκθηιίσζε κε απηφλ κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο λίθεο
180

.  

Ο Wight κέζα απφ ην έξγν ηνπ Πνιηηηθή Γπλάκεσλ, ελζαξθψλεη έλαλ 

καθηαβειηθφ ή ξεαιηζηή θαη έηζη άκεζα ηνλ ζπλδέεηο κε ηελ καθηαβειηθή παξάδνζε 

θαη φρη ηε γθξνηηαλή. Όζν κεγάισλε έθιηλε πεξηζζφηεξν πξνο ην γθξνηηαλφ ξεχκα 

ζθέςεο∙ ηα ξαζηνλαιηζηηθά ζηνηρεία ζθέςεο έγηλαλ εληνλφηεξα ζην Diplomatic 

Investigations θαη αθφκα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζην Systems of States. Ζ αλάιπζε ηνπ 

Martin Wight ζηε Γηεζλήο Θεσξία αθήλεη ηνλ αλαγλψζηε ζε κία ζπλερή ακθηβνιία 

γηα ην ξεχκα ζθέςεο πνπ ν ίδηνο πηνζεηεί. 

ην Systems of States o Wight επηθεληξψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα θξαηψλ θαη ν 

ξεαιηζκφο ηνπ ζε απηφ ην έξγν βξίζθεηαη ζην φηη ε δηεζλήο πνιηηηθή είλαη ην 

θαηλφκελν ηεο επαλάιεςεο: είλαη ην πεδίν ζην νπνίν ε πνιηηηθή δξάζε είλαη ζπρλά 
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άπνξε
181

. Ο Wight θάλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ θξαηψλ θαη 

ηζρπξίδεηαη φηη φια ηα ηζηνξηθά ζπζηήκαηα θξαηψλ έρνπλ απφ κία θνηλή θνπιηνχξα. 

Αθφκε, ππεξαζπίδεηαη θαηεγνξεκαηηθά ηε ζέζε φηη ην ζχγρξνλν ζχζηεκα θξαηψλ 

είλαη πξντφλ Γπηηθήο ή επξσπατθήο εκπεηξίαο
182

. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, αλαιχεηαη ην ηη ζπληζηά έλα ζχζηεκα θαη ην ηη ζπληζηά έλα θξάηνο. 

Με ηνλ φξν «θξάηε» ζπκβαηηθά ελλννχκε θπξίαξρα θξάηε: αλεμάξηεηεο πνιηηηθέο 

αξρέο πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ θαλέλαλ αλψηεξφ ηνπο. Γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηα θξάηε 

έλα ζχζηεκα πξέπεη θαζέλα απφ απηά, λα αλαγλσξίδεη ην ίδην δηθαίσκα γηα 

αλεμαξηεζία ζε φια ηα άιια. Οη εγεκφλεο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ην έθαλαλ, 

φπσο ην έθαλαλ θαη νη ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε θαη ηα ειιεληζηηθά βαζίιεηα. ην «De 

systematibus civitatum»
183

 παξαηίζεηαη ην αξραίν θηλεδηθφ ζχζηεκα, ην ξσκατθφ 

ζχζηεκα θαη ηε βξεηαληθή θπξηαξρία (raj) ζηελ Ηλδία σο παξαδείγκαηα νκάδσλ 

θξαηψλ πνπ έρνπλ ζηαζεξέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, «αιιά πνπ έλα απφ απηά δηεθδηθεί 

κνλαδηθά δηθαηψκαηα, πνπ ηα άιια απνδέρνληαη επίζεκα ή ζησπεξά». Αθνχ ε 

δηεθδίθεζε ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα αθνξνχζε ηελ επηθπξηαξρία, ν Wight πξφηεηλε φηη ζα 

κπνξνχζακε ίζσο λα ηα δηαθξίλνπκε απφ ηα δηεζλή ζπζηήκαηα θξαηψλ νλνκάδνληάο ηα 

„„ζπζηήκαηα επηθπξίαξρσλ θξαηψλ‟‟. Ωζηφζν, πεξηέγξαςε αθφκε θαη ηελ επξσπατθή 

δηεζλή θνηλσλία σο «κία δηαδνρή εγεκνληψλ, θαηά ηελ νπνία ε κία κεγάιε δχλακε 

κεηά ηελ άιιε πξνζπαζεί λα κεηαζρεκαηίζεη ην ζχζηεκα θξαηψλ ή αθφκα θαη λα ην 

θαηαξγήζεη». Ήζειε λα εμεηάζεη, ηφζν ηηο νκνηφηεηεο, φζν θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα απνξξίςεη σο απαξραησκέλα φια ηα 

ζπζηήκαηα, εθηφο ησλ αλεμάξηεησλ
184

. Δπίζεο, ζην Systems of States ν Martin Wight 

εμεξεπλά ηα ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο θξαηψλ, θαη 

εμεηάδεη κεξηθέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαζνιηθήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο πνπ έρνπλ 

ππάξμεη έμσ απφ απηά. 

 

3.4  Σπκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 

Ο Wight δηάιεμε ηνλ Machiavelli γηα ην ξεχκα ησλ ξεαιηζηψλ: γηαηί ήηαλ ν 

κφλνο πνιηηηθφο θηιφζνθνο γηα ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εηπσζεί φηη ην βαζηθφ 
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ελδηαθέξνλ ηνπ δελ ήηαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, αιιά ην ίδην ην θξάηνο. Γηα 

ηνλ Machiavelli νη εμσηεξηθέο θαη εγρψξηεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο δελ δηαθξίλνληαη ζπζηεκαηηθά. Καη απηφ απφ κφλν 

ηνπ δηθαηνινγεί ηελ πξνζάξηεζή ηνπ, ηφζν απφ ηνπο επηθξηηέο φζν θαη απφ ηνπο 

ζαπκαζηέο, σο ηνλ θπξίαξρν ήξσα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ
185

. Ο Wight απνθάιεζε ηνλ 

Machiavelli σο ηνλ πξψην άλζξσπν (κεηά ηνπο Έιιελεο) πνπ είδε ηελ πνιηηηθή ρσξίο 

εζηθέο πξνυπνζέζεηο. Αθφκε, ε ζεσξία ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ππνβφζθεη ζηηο 

πεξηγξαθέο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ηνπ Machiavelli. Ζ ελλνηνινγηθή ζχιιεςε ηεο 

ηζνξξνπίαο ηζρχνο είλαη πιένλ βαζηθή ζηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο ζεσξίαο θαη δελ 

δχλαηαη θάπνηνο λα θάλεη ιφγν γηα ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απηή ηελ έλλνηα. 

Ο Wight αζπάδεηαη φιεο ηηο αξρέο ηνπ παξαδνζηαθνχ παξαδείγκαηνο 

(θιαζηθφο ξεαιηζκφο)
186

. Γελ έπαςε λα είλαη νληνινγηθά ξεαιηζηήο, αιιά θέξλνληαο 

ζην πξνζθήλην ηεο ηζηνξίαο ην άηνκν, σο δηεζλή πξνζσπηθφηεηα, πξνέθπςε ε έλλνηα 

ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο – ε νπνία είλαη θεληξηθή ζηε ζθέςε ηνπ Wight – θαη έηζη 

αλέπηπμε έλα λεν-γθξνηηαλφ ξεαιηζκφ. Ζ δηεζλήο θνηλσλία είλαη γηα ηνλ Wight έλα 

δπηηθφ θαηλφκελν θαη πάλσ ζηελ έλλνηα απηή δεκηνχξγεζε ην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα 

ησλ ηξηψλ παξαδφζεσλ ζθέςεο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο. Απηή ήηαλ θαη ε κεγάιε 

πξνζθνξά ηνπ Βξεηαλνχ ηζηνξηθνχ ζηελ εκπέδσζε ηεο θηινζνθηθήο θχζεο ηνπ 

θιάδνπ. 

Ο πνιηηηθφο ξεαιηζκφο είλαη γηα ηνλ Wight ην θπξίαξρν επηζηεκνληθφ 

παξάδεηγκα ζηε ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ε ζχγθξνπζε είλαη έκθπηε ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Χζηφζν, ε παξάδνζε ηνπ ξεαιηζκνχ αξλείηαη 

θαηεγνξεκαηηθά ηελ χπαξμε κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο, δηφηη νη δηεζλείο ζρέζεηο 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο – ζε κηα θαηάζηαζε πνιέκνπ. Δδψ ν 

Wight δηαθνξνπνηείηαη ππνζηεξίδνληαο έλζεξκα ηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο 

σο κίαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαζηεκάησλ εηξήλεο, ηα θπξίαξρα θξάηε αλαπηχζζνπλ εκπνξηθέο θαη δηπισκαηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 
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 Π.π, M. Wight, «Why is there no international theory», ςτο H. Butterfield, M. Wight (επιμ.), 
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Ζ δηεζλήο θνηλσλία, ζχκθσλα κε ην γθξνηηαλφ κνληέιν ζθέςεο, είλαη κηα 

θνηλσλία θξαηψλ ζηελ νπνία ηα θξάηε δε ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κφλν κε θαλφλεο 

ζπκθέξνληνο, αιιά θαη κε θαλφλεο εζηθήο πνπ πεγάδνπλ απφ ην Γηεζλέο Γίθαην. Ζ 

δηεζλήο θνηλσλία έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ηηο θηινζνθηθέο ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο λέαο εηθφλαο πξαγκάησλ γηα ηε δηεζλή πνιηηηθή, δηεπξχλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ην θιαζηθφ πεδίν ηνπ παξαδνζηαθνχ παξαδείγκαηνο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

υμπεράςματα 

 

4.1 Η ζεκαζία, ε ζπκβνιή θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ξεαιηζηηθνύ παξαδείγκαηνο 

ζήκεξα 

Φηάλνληαο ζε απηφ ην ζεκείν ηεο παξνχζαο κνλνγξαθίαο θαη θάλνληαο κία 

επηζθφπεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, κπνξνχκε λα απαληήζνπκε 

νινθιεξσκέλα γηα ηε ζεκαζία ηεο ξεαιηζηηθήο παξάδνζεο ζηε δηεζλή ζεσξία ηνπ 

Martin Wight θαη ηε ζπκβνιή θαη αμηνπνίεζε ηνπ ξεαιηζηηθνχ παξαδείγκαηνο 

ζήκεξα.  

Αξρηθά, ζηελ Δηζαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαιχζεθε φινο ν πνιηηηθφο 

ξεαιηζκφο, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο. Ο πνιηηηθφο 

ξεαιηζκφο ζεσξείηαη απφ πνιινχο, εηδηθά απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ξεαιηζηέο, ε 

αξραηφηεξε δηαηππσκέλε πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. πλνπηηθά 

επαλαιακβάλνπκε φηη νη θχξηνη δηαλνεηέο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηνλ Γηαθσηηζκφ 

πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζεψξεζε ηνπ ξεαιηζκνχ θαη γη‟ απηφ ζεσξνχληαη θαη σο «νη 

θιαζηθνί ηνπ ξεαιηζκνχ», είλαη ν Θνπθπδίδεο, ν Machiavelli θαη ν Hobbes. Ο 

θιαζηθφο ξεαιηζκφο παξνκνηάδεη ην δηεζλέο ζχζηεκα σο κία δνχγθια. Ζ θαηάζηαζε 

ηνπ πνιέκνπ ραξαθηεξίδεη ην δηεζλέο γίγλεζζαη, ππφ ηελ έλλνηα φηη θαη φηαλ δελ 

δηεμάγεηαη πφιεκνο, επηθξαηνχλ θαη πάιη νη αληηπαξαζέζεηο
187

. Άξα, ν πφιεκνο 

ππάξρεη πάληα ζαλ ζθέςε σο ξεαιηζηηθφ ελδερφκελν. Γελ ππάξρεη δηεζλήο ζεζκφο 

πνπ λα δχλαηαη λα αιιάμεη απηή ηελ θαηάζηαζε. Οπφηε ηα θξάηε ζα πξνζπαζνχλ 

πάληνηε λα πξναζπίδνπλ ηα εζληθά (θξαηηθά) ζπκθέξνληα ηνπο ρσξίο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε εζηθνχο ελδνηαζκνχο. Χζηφζν, ν Θνπθπδίδεο δελ είλαη ηφζν ακείιηγθηνο ζην 

ζέκα ηεο εζηθήο. Θεσξεί φηη κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ππάξρεη κία έληαζε κεηαμχ ηεο 

ηζρχνο ηνπ ηζρπξφηεξνπ θαη ησλ εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ. Όηαλ αληαγσλίδνληαη 

άληζεο δπλάκεηο, ε δηθαηνζχλε θαη ε εζηθή δελ ππνινγίδνληαη. Απηφ απνδεηθλχεηαη κε 

ην πεξίθεκν παξάδεηγκα ηνπ δηαιφγνπ ησλ Μειίσλ – Αζελαίσλ, φπνπ νη πξψηνη δελ 

ππέθπςαλ ζηελ ππεξνρή ηεο ηζρχνο ηεο Αζήλαο. Ζ ινγηθή κε βάζε ηνλ Θνπθπδίδε 

είλαη ν αδχλακνο λα ππνρσξήζεη θαη λα ζσζεί. Ζ εηθφλα ηνπ ξεαιηζκνχ πνπ καο δίλεη 
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ν Θνπθπδίδεο, είλαη ελφο ξεαιηζκνχ ηξαγηθνχ, φπνπ νη δπλάκεηο έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη αλαγθαζηηθά δελ ηεξνχλ ηηο εζηθέο αξρέο. Ο 

Θνπθπδίδεο ζεσξεί φηη ε εζηθή εγθαηαιείπεηαη απφ αλάγθε, φηαλ δελ ππάξρεη θακία 

άιιε ιχζε. ε αληηπαξάζεζε κε ηνλ Θνπθπδίδε γηα ην ζέκα ηεο εζηθήο ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή είλαη ν Machiavelli. Πηζηεχεη φηη ε εζηθή δελ έρεη θαλέλαλ ξφιν ζηα δηεζλή 

δξψκελα, δειαδή δελ απνξξέεη απφ θαζήθνλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ. Καηα ηα 

ιεγφκελα ηνπ, ε δηεζλήο πνιηηηθή έρεη ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο πνπ δηαθέξνπλ απφ 

απηνχο πνπ ηζρχνπλ ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή. Δληνχηνηο, έλαο ζσζηφο Ζγεκψλ 

νθείιεη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θαη ηελ εζηθή ζην εζσηεξηθφ, φρη φκσο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Μεηαγελέζηεξνο ζηνραζηήο ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ είλαη θαη ν Hobbes θαη 

ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κηα έκθπηε ηάζε γηα ζπγθξνχζεηο ιφγσ ηεο αλαξρίαο ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Λφγσ ηνπ θφβνπ πνπ θπξηαξρεί δξνπλ επηζεηηθά  πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε. Καηα ηνλ Hobbes νη άλζξσπνη είλαη επηζεηηθέο ππάξμεηο 

απφ ηε θχζε ηνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε βία ρσξίο ελδνηαζκνχο φηαλ πξφθεηηαη 

λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Πηζηεχεη ζηελ χπαξμε εζηθψλ αμηψλ, φπσο 

απνξξένπλ απφ ην θπζηθφ δίθαην, φκσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ επηβίσζε ελφο 

θξάηνπο φια ηα άιια αίξνληαη∙ κφλν ζην θξάηνο Λεβηάζαλ κπνξεί λα επέιζεη ε ηάμε 

θαη λα ηεξεζνχλ νη λφκνη. 

Σνλ 20
ν
 αηψλα ε δηεζλήο πνιηηηθή θαισζνξίδεη ηνλ ζχγρξνλν θιαζηθφ 

ξεαιηζκφ. Ο Carr είλαη ν πξψηνο πνπ αληηδηαζηέιιεη ηελ νπηνπηθή κε ηε ξεαιηζηηθή 

ζθέςε. Αζθψληαο θξηηηθή ηνλ ηδεαιηζκφ – θηιειεπζεξηζκφ πνπ θπξηαξρνχζε πξηλ ηνλ 

ξεαιηζκφ, αλαλεψλεη ηνλ θιαζηθφ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ. Ο ξεαιηζκφο, φκσο, 

εδξαηψλεηαη σο ζεσξία δηεζλψλ ζρέζεσλ κε ηνλ Morgenthau. Ζ ηζρχο θαη ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ είλαη νη δχν θεληξηθνί άμνλεο ηεο ζεσξίαο ηνπ. Οη βαζηθέο αξρέο
188

 πνπ 

ζεκειηψλνληαη γηα ηνλ θιαζηθφ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

ξεαιηζηηθήο ζεψξεζεο θαη νη κεηαγελέζηεξνη ζηνραζηέο/δηεζλνιφγνη ζηεξίδνληαη ζηηο 

ζθέςεηο ηνπ Morgenthau θαη έπεηηα εμειίζζνπλ ηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ. ηε ζπλέρεηα, 

σο εμέιημε ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, απνηειεί ε κειέηε ηνπ Waltz 

εηζάγνληαο ηνλ λενξεαιηζκφ. Ζ ηζρχο θαη ε βία έπαςαλ λα είλαη νη κνλαδηθέο 

κεηαβιεηέο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη ζην λενξεαιηζκφ ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηε 

δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρεηηθή θαηαλνκή ηεο ηζρχνο 
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αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο δπλάκεηο. Σα άηνκα δελ έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο νη 

επηινγέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ 

δηεξεπλψληαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη φρη ζηελ αλζξψπηλε θχζε, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

θιαζηθφο ξεαιηζκφο. Δμέιημε ηνπ λενξεαιηζκνχ είλαη ν δνκηθφο ξεαιηζκφο ησλ 

Buzan θαη Little. Σν έξγν ηνπ Waltz απνηέιεζε ηε βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ δνκηθνχ 

ξεαιηζκνχ. Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ξφιν ηεο δνκήο, ε έλλνηά ηεο είλαη 

αθφκα πην δηεπξεκέλε ζηνλ δνκηθφ ξεαιηζκφ, δειαδή ππνινγίδνληαη θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ δξψλησλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο. Μηα άιιε ζεσξία κε έκθαζε ζηε δνκή πάιη, είλαη ν επηζεηηθφο 

ξεαιηζκφο. Έγηλε ιφγνο ζηελ Δηζαγσγή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο φηη ν επηζεηηθφο 

ξεαιηζκφο ηνπ Mearsheimer είλαη φηη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο δελ ζπλαληάκε εχθνια 

κεγάιεο δπλάκεηο πνπ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ην status quo γηαηί ην δηεζλέο 

ζχζηεκα πξνζθέξεη θίλεηξα πνπ δειεάδνπλ ηα θξάηε γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

ηζρχ ηνπο έλαληη ησλ άιισλ αληίπαισλ θξαηψλ. Δπίζεο, ε επηβίσζε επηβάιιεη 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ δε 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ επηζπκία ηνπο γηα θπξηαξρία αιιά αλαδεηψληαο 

πεξηζζφηεξε ηζρχ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ηεο επηβίσζήο ηνπο. 

Ζ άλζεζε ηνπ ξεαιηζκνχ θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα ζηηο ΖΠΑ πξνθάιεζε 

επηζηεκνληθή ζχγρπζε θαη γηα απηφ ην ιφγν γξάθηεθαλ πνιιά βηβιία θαη κειέηεο πνπ 

είηε ζπκθσλνχζαλ είηε δηαθσλνχζαλ κε ηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ν πνιηηηθφο 

ξεαιηζκφο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηξέςακε ην ελδηαθέξνλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ εθηφο Ακεξηθήο, αλαιχζακε ηελ Αγγιηθή ρνιή ζθέςεο. Όηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηελ Αγγιηθή ρνιή, ζίγνπξα γίλεηαη ιφγνο γηα ηα θιαζηθά θείκελα 

ησλ Edward Carr, Martin Wight, Hedley Bull θαη Adam Watson. Ζ ζπκβνιή ηνπ Carr 

ζην πεδίν ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Απφ ηηο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο κειέηεο, φπσο: Σν χζηεκα 

Κξαηψλ (Systems of States) ηνπ Wight, αθφκε ε πξαγκαηεία ηνπ Wight «Why is there 

no International Theory?» πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Diplomatic Investigations, επίζεο Η 

Άλαξρε Κνηλσλία ηνπ Hedley Bull, ε Γηεζλήο Θεσξία. Σα Σξία Ρεχκαηα θέςεο ηνπ 

Martin Wight θαη ε Δμέιημε ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο ηνπ Adam Watson. 

Ο Wight μερσξίδεη γηα ην έξγν ηνπ ε Γηεζλήο Θεσξία. Σα Σξία Ρεχκαηα 

θέςεο, γηαηί ηξηρνηνκεί ηελ θιαζηθή ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, θαη έηζη απηφ 

απηνκάησλ απνηειεί ηελ κεγάιε πξνζθνξά ηνπ Βξεηαλνχ ηζηνξηθνχ. πλνπηηθά 
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αλαθέξνπκε μαλά φηη νη καθηαβειηθνί (ξεαιηζηέο) πηζηεχνπλ φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα 

ησλ θξαηψλ είλαη άλαξρν θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ζε ηειηθή αλάιπζε ξπζκίδνληαη 

κε πφιεκν. Ζ θχζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαθή. Δπνκέλσο, ν πφιεκνο είλαη 

αλαπφθεπθηνο. Οη ξαζηνλαιηζηέο (γθξνηηαλνί) δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηεζλείο 

δηπισκαηηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αιιά θαη ζηελ χπαξμε δηεζλνχο θνηλσλίαο. 

Ζ θχζε ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη νχηε θαιή νχηε θαθή θαη κπνξεί λα βειηησζεί. Ζ 

εηξήλε είλαη ν θαλφλαο ελψ ν πφιεκνο ε εμαίξεζε. Πηζηεχνπλ φηη ν πφιεκνο έηλαη 

αλαγθαίν θαθφ θαη πξέπεη φζν γίλεηαη λα ειαρηζηνπνηεζεί. Οη επαλαζηαηηθνί 

(θαληηαλνί) επηζπκνχλ κηα θνηλσλία πνιηηψλ πνπ λα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

αξρέο θαη ππνρξεψζεηο. Δίλαη αηζηφδνμνη πξνο ηελ αλζξψπηλε θχζε. Γηα ηνλ πφιεκν 

ζεσξνχλ φηη είλαη έλα εξγαιείν εμφλησζεο, είλαη ζπρλά αλαγθαίνο θαη απνβιέπεη ζε 

κία κειινληηθή εηξήλε. 

Έηζη ινηπφλ, ζηελ Δηζαγσγή είδακε ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ κε 

ηνπο πην βαζηθνχο εθθξαζηέο ηεο. Δίλαη κία ζεσξία πνπ εμεγεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηηο εμειίμεηο ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θαη θπξηάξρεζε ηνλ 20
ν
 αηψλα, σο ηελ 

ζεσξία πνπ πεξηγξάθεη ηδαληθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Έπεηηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία, αζρνιεζήθακε κε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία 

ηνπ Machiavelli, κε έκθαζε φκσο ζην δηεζλέο πεδίν ηεο ζθέςεο ηνπ, γηα λα 

κπνξέζνπκε έπεηηα λα αλαιχζνπκε ηνπο καθηαβειηθνχο ηνπ Wight. ην πξψην 

θεθάιαην, είδακε φηη ζε πεξίνδν κεγάισλ αλαηαξαρψλ ζηελ Ηηαιία, κειεηήζεθαλ 

αξθεηά εζηθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα. Ηδηαίηεξα ζηε Φισξεληία, αλαπηχρζεθε ην ξεχκα 

ηνπ Οπκαληζκνπ ή αιιησο Αλζξσπηζκνχ πνπ πεξηγξάθεη πψο νη θάηνηθνη ηεο 

Φισξεληίαο καζαίλνπλ λα δνπλ πνιηηηζκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ ξσκαίσλ 

πξνγφλσλ ηνπο, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηελ πιαησληθή έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο 

αξεηήο. Ζ έλλνηα ηεο εζηθήο είρε ζεκαίλνπζα ρξεζηκφηεηα θαηά ηελ Αλαγέλλεζε. Ζ 

Αλαγέλλεζε παξακέξηδε ηηο ζξεζθεπηηθέο αμίεο θαη έδηλε έκθαζε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Έλαο απφ ηνπο ζηνραζηέο πνπ έδσζε κηα λέα κνξθή ζηελ πνιηηηθή ζθέςε, 

ήηαλ ν  Machiavelli. Καηέγξαςε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ θαη εγθαηλίαζε 

ην πλεχκα ηνπ ξεαιηζκνχ θαη εκπεηξηζκνχ, θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηα ηδαληθά 

ηεο κεζαησληθήο ζθέςεο. Ζ εθπαίδεπζε πνπ έιαβε, ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα πνιηηηθά 

θαη έπεηηα ε θπιαθή θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ πνιηηηθή δσή δηακφξθσζαλ ηε 

ζθέςε ηνπ. Καηά ηελ απνκφλσζε ηνπ γξάθεη ηνλ Ηγεκφλα θαη ην Discorsi sopra la 

prima Deca di Tito Livio (πδεηήζεηο πάλσ ζηα πξψηα δέθα βηβιία ηνπ Σίηνπ Λίβηνπ. 
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ηνλ Ηγεκφλα, ν Ηηαιφο θηιφζνθνο, δελ πιάζεη θαληαζηηθέο πνιηηείεο αιιά 

πεξηγξάθεη ηελ ππαξθηή αιήζεηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνλίδνληαο φηη αλζξψπηλε 

θχζε είλαη θαθή θαη εγσηζηηθή. Δπίζεο, ζηε ζθέςε ηνπ Machiavelli ε εζηθή κε ηελ 

πνιηηηθή δηαρσξίδνληαη. Ζ λέα εζηθή πνπ πξνθχπηεη ζρεηίδεηαη κε ην ηδεψδεο ηνπ 

λένπ Αλζξψπνπ θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ρξηζηηαληθή αξεηή. Αθφκε, επίθεληξν 

ηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο ηνπ Machiavelli είλαη ε πνιηηηθή εμνπζία. Σν θξάηνο 

απνηειεί ηνλ θχξην ζεζκφ κέζα απφ ηνλ νπνίν αζθείηαη ε εμνπζία. Ο λένο θφζκνο 

πνπ αλαδχεηαη είλαη ν θφζκνο ηεο ηζρχνο, ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ έζλνπο-

θξάηνπο. Ο εγεκφλαο είλαη ε πξψηε ζηνραζηηθή εθδήισζε ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο 

ζηε λεφηεξε πνιηηηθή ζθέςε. ηνλ Ηγεκφλα, ε νπζία είλαη ε  θαηάθηεζε θαζψο θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ εγέηε. ηηο Γηαηξηβέο δηεξεπλάηαη ε θχζε ηεο εμνπζίαο 

ζηα πιαίζηα ηεο δεκνθξαηίαο. ηηο Γηαηξηβέο ν Machiavelli εμεγεί γηαηί νξηζκέλεο 

πφιεηο έρνπλ θηάζεη ζην κεγαιείν θαη εηδηθφηεξα γηαηί ε Ρψκε έθηαζε ζην χςηζην 

κεγαιείν θαη έδσζε ηφζν ζπνπδαία απνηειέζκαηα.  

Ο Machiavelli εγθαηληάδεη ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηελ πνιηηηθή 

ζθέςε, αληιεί ηζηνξηθά πξαδείγκαηα γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ξεαιηζηηθή αληίιεςε 

ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα. Δπίζεο, ε ζθέςε ηνπ Machiavelli ζε δηεζλή δεηήκαηα δε 

γίλεηαη λα παξαγθσληζηεί. Ξεθάζαξα παξνπζηάδεη δχν ηνκείο ζηελ πνιηηηθή δσή: ζηα 

εζσηεξηθά ζέκαηα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν αιιά ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ξπζκίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ηζρχνο θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε βία. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεζλή 

πνιηηηθή ν Ηηαιφο θηιφζνθνο κίιεζε γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, γηα ηνλ θφβν θαη ην 

κίζνο πνπ θέξλνπλ κηα θπζηθή έρζξα. ηα έξγα ηνπ ν Machiavelli πεξηγξάθεη έλαλ 

θφζκν πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή αζηάζεηα θαη ζπλερνχο ξίζθνπ θαη γηα απηφ ην ιφγν 

ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ζηα θείκελα ηνπ θαίλεηαη φηη ηνπνζεηείηαη ζε έλα πιαίζην ελφο 

ακείιηθηνπ αγψλα γηα δσή φπνπ ε βία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο επηβίσζεο. ηε 

ζπλέρεηα παξαηέζεθαλ ζην πξψην θεθάιαηφ καο απνζπάζκαηα απφ ηα έξγα ηνπ 

Ηηαινχ ζηνραζηή πνπ απνδεηθλχνπλ κεξηθέο απφ ηηο πην βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ
189

. 

Ζ αλά ρείξαο εξγαζία ζπλερίδεη ζην δεχηεξν θεθάιαην κε ην ξεχκα ησλ 

καθηαβειηζηψλ ηνπ Martin Wight. Σν θεθάιαην μεθηλάεη κε ηελ Αγγιηθή ρνιή ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ. Ζ Αγγιηθή ρνιή αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο 
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  Βλ. Δεφτερο κεφάλαιο ςτθν ανα χείρασ εργαςία, ςελ.25-54 
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θνηλσλίαο θαη πξφζζεζε λέα ζηνηρεία ζηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ. Πξνζδηφξηζε ηνλ 

μερσξηζηφ ραξαθηήξα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηελ επξσπατθή ηνπο δηάζηαζε θαη ν 

θηιειεχζεξνο ξεαιηζκφο είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Αγγιηθή ρνιή. Όπσο 

αλαθέξζεθε πην πάλσ ζην δεχηεξν θεθάιαην, πνιιέο ήηαλ νη θπζηνγλσκίεο πνπ 

ζθξάγηζαλ κε ηε ηαπηφηεηά ηνπο ην ραξαθηήξα ηεο Αγγιηθήο ρνιήο, ν Ed. Carr, o 

Ch. Manning, o M. Wight, o H. Bull, o A. Watson θαη ν B. Buzan κε R. Little. 

Ο Martin Wight έζεζε ηηο βάζεηο κηαο Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ. Σν έξγν ηνπ Γηεζλήο Θεσξία: Σα ηξία ξεχκαηα ζθέςεο
190

απνηειεί ηε 

κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ Βξεηαλνχ ηζηνξηθνχ ζηελ εκπέδσζε ηεο πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Δπίζεο, ζεσξείηαη εθεπξέηεο ηεο έλλνηαο ηεο 

δηεζλνχο θνηλσλίαο. ηα πνιχ ζεκαληηθά έξγα ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ην Systems of 

States
191

, ην Πνιηηηθή Γπλάκεσλ
192

 θαη απφ ηα ηειεπηαία ηνπ έξγα ην Four Seminal 

Thinkers in Ιnternational Theory
193

. Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ αλαξσηεζεί ζε πνηα 

θαηεγνξία ηνπνζεηείηαη ηδενινγηθά ν Wight, ζηα δεκνζηεπκέλα έξγα ηνπ γηα ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο αιιά θαη ζηηο δηαιέμεηο ηνπ ζπάληα παξέρνληαη ζαθή πεξηγξάκκαηα 

ηεο δηθήο ηνπ ζέζεο. Χζηφζν, αλ ζα έπξεπε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνλ Martin 

Wight ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα έπξεπε λα ηνλ ηνπνζεηήζνπκε 

ζηελ γθξνηηαλή πξνζέγγηζε θαη απηφ γηαηί ηζρπξίζηεθε φηη ήηαλ ην ξεχκα πην θνληά 

ζηηο αμίεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Παξ‟ φια απηά, νη καθηαβειηθνί ηνπ Martin Wight 

είλαη ην επίθεληξν ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ. πλνπηηθά ν Wight απνηππψλεη ηνπο 

καθηαβειηθνχο κε ηελ εμήο ζθέςε: αληιεί απφ ηνλ Machiavelli ην ζθεπηηθφ ηεο 

αλζψπηλεο θχζεο, φηη ε αλζξψπηλε θχζε είλαη θαθή θαη θαηα βάζε ζπγθξνπζηαθή. 

Οη καθηαβειηθνί ή αιιηψο ξεαιηζηέο δίλνπλ έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο 

αλαξρίαο. Όκσο, δελ πηζηεχνπλ ζηελ χπαξμε κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Μειεηνχλ ην 

δήηεκα ηεο ηζρχνο, ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη γηα ηα 

εζληθά ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ. Σέινο, νη ξεαιηζηέο απνδέρνληαη ηε δηεζλή αλαξρία 

θαη γηα ηε θχζε ηνπ πνιέκνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν πφιεκνο είλαη έλα θπζηθφ θαη 

αλαπφθεπθην θαηλφκελν γηαηί ε αλζξψπηλε θχζε είλαη ακεηάβιεηε. 
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 Βλ. ό.π, M. Wight, Πολιτική Δυνάμεων 
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Σα πξνιεγφκελα πνπ αλαθέξζεθαλ απνηεινχλ πεξηιεπηηθά ην ζχλνιν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Πην αλαιπηηθά, θάλνληαο έλα νκνγελνπνηεκέλν ζπκπέξαζκα γηα 

ηηο ελφηεηεο ηεο εξγαζίαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη μεθηλήζακε γεληθά γηα ηε ζεσξία 

ησλ δηεζλψλ κε έκθαζε ζηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ γηα ηνλ δνχκε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηνπ θαη πσο εμειίρηεθε κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Δπίζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη 

ε ζεσξία πνπ ζπλεηδεηά απνδέρεηαη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο σο δεδνκέλε.  Αλακθηζβήηεηα, ζήκεξα, δηαπηζηψλνπκε φηη ν ξεαιηζκφο 

έρεη πνιιά πξφζσπα, σζηφζν ζεκειηψδεο ζέζε ηνπ πάληνηε είλαη φηη ππάξρεη ζαθήο 

δηάθξηζε κεηαμχ δηεζλνχο θνηλσλίαο θαη εζσηεξηθήο εζληθήο θνηλσλίαο, δειαδή 

κεηαμχ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ εζληθή θνηλσλία έρεη λφκνπο θαη 

αξρέο. Βαζίδεηαη ζηηο θνηλέο αμίεο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, ε δηεζλήο 

θνηλσλία είλαη άλαξρε, αληαγσληζηηθή κε πεξηνξηζκέλε, πεξηζηαζηαθή ηάμε. 

Δπνκέλσο, παξά ηα πνιιά πξφζσπα ηνπ ξεαιηζκνχ, νη παξαπάλσ ζέζεηο είλαη 

βαζηθέο δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ απφ ηελ επνρή ηνπ Θνπθπδίδε θαη έπεηηα ηνπ 

Machiavelli έσο ζήκεξα. Έηζη, ινηπφλ, αθνχ κηιήζακε γηα ηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ ζην 

ζχλνιφ ηνπ, έπεηηα ζηαζήθακε ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Ηηαινχ ζηνραζηή, 

Machiavelli, λα θαηαλνήζνπκε ην πνιηηηθφ θιίκα ηεο επνρήο θαη πψο δηακνξθψζεθαλ 

νη αληηιήςεηο ηνπ, κε ζθνπφ λα αληηιεθζνχκε ηη πξνζέθεξε ζηνλ θιάδν ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ. Καηαγξάθνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο αθξηβψο ηελ έδεζε, ηνλ 

θαζηζηά θεληξηθφ ήξσα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Οη αληηιήςεηο ηνπ Machiavelli γηα ηελ 

αλζξψπηλε θχζε, ηνλ πφιεκν, ηελ ηζρχ θαη ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο, ηελ εζληθή 

αζθάιεηα βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ. Ζ αλάιπζε 

ηνπ βίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνπ Machiavelli ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα 

ζπλερίζνπκε ηελ επφκελε ελφηεηα γηα ηνπο καθηαβειηζηέο ηνπ Martin Wight. Ο 

Wight ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο κειεηεηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα θαη ζπλεηζέθεξε ζηε ζπγθξφηεζε κηαο Τςειήο Θεσξίαο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο 

ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο κεηά ην Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. Ο Wight επέιεμε ηνλ Machiavelli γηα λα εμεγήζεη ηελ ξεαιηζηηθή παξάδνζε 

δηφηη ηνλ ζεσξνχζε σο ηνλ πξψην άλζξσπν πνπ είδε ηελ πνιηηηθή ρσξίο εζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. 

ε απηφ ην ηειεπηαίν θεθάιαην έσο ηψξα πξνζπαζήζακε λα πνχκε 

πεξηιεπηηθά ηη έρεη εηπσζεί ζην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο θαη πσο ην έλα πξνθχπηεη κε ην 

άιιν. Μπνξνχκε επνκέλσο λα θάλνπκε κηα απνηίκεζε ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ ζην 
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ζχλνιφ ηνπ θαη έπεηηα πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ καθηαβέιεηνπ ξεαιηζκνχ, αθφκε, πσο ν 

καθηαβέιεηνο ξεαιηζκφο ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί θαη ελ ηέιεη, λα απνθαζίζνπκε 

απφ πνηα πιενλεθηήκαηα ζέινπκε λα δηαζθαιίδεηαη ζήκεξα ε παγθφζκηα θνηλσλία. 

Αξρηθά, ήηαλ απαξαίηεηε ε αλάιπζε πνπ έγηλε ζην δεχηεξν θεθάιαην γηα ηνλ 

Martin Wight γηα λα αληηιεθζνχκε ηελ θαηαιπηηθή ηνπ πξνζθνξά, δηφηη πξνζδηφξηζε 

ηνλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηελ επξσπατθή ηνπο δηάζηαζε θαη 

πιένλ κηιάκε γηα έλαλ θηιειεχζεξν ξεαιηζκφ – φξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Αγγιηθή 

ρνιή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Ζ Αγγιηθή ρνιή ιφγσ ηεο επξσπατθήο δηεζλνινγηθήο 

ζθέςεο ηεο, αιιά θαη γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο βξίζθεηαη 

απέλαληη ζηελ ακεξηθαλνπνίεζε ηεο επηζηήκεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα βαζηθά 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο παξακέλνπλ άζηθηα. πλερίδνπκε 

λα δνχκε ζε κία άλαξρε θνηλσλία πνπ δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο ζηα 

κέιε ηεο θαη ζαλ απνηέιεζκα ππάξρεη δηάρπηε θαη ρξφληα αλαζθάιεηα ζε φιν ην 

ζχζηεκα. ε έλαλ ηέηνην θφζκν, ν ξεαιηζκφο θαίλεηαη φηη δηαηεξεί ηελ πξνλνκηαθή 

επεμεγεκαηηθή ηνπ ζέζε, εμαθνινπζψληαο λα πξνζθέξεη ην πην απνηειεζκαηηθφ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ δσηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

κεγάιεο δπλάκεηο ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ γηαηί νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δπλάκεσλ ραξαθηεξίδνληαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο απφ ζπλεξγαζία θαη ζε άιιεο απφ ζπγθξνχζεηο. Καηά ζπλέπεηα, παξά ηα 

ζεηζκηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ, φπσο ε θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, νη 

επαλαιακβαλφκελεο ζπγθξνχζεηο ζηα Βαιθάληα, ε γελνθηνλία ζηε Ρνπάληα θαη ηα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ην 2001, ε “ε δηαρξνληθή ζνθία” ηνπ 

ξεαιηζκνχ παξακέλεη άζηθηε. 

Σν άξζξν ηνπ Little
194

 παξνπζηάδεη ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αιιά θαη ηα 

θνηλά ζεκεία κεηαμχ ακεξηθαληθνχ ξεαιηζκνχ θαη Αγγιηθήο ρνιήο. ίγνπξα 

κνηξάδνληαη κηα θνηλή πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά πνπ αληρλεχεηαη ζηηο ηδέεο ησλ 

θιαζηθψλ ξεαιηζηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σν άξζξν αθφκα δηεπθξηλίδεη φηη ν 

ακεξηθαληθφο ξεαιηζκφο είλαη κνλνδηάζηαηνο θαη δε ζθέθηεηαη ηε θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Γηα ηελ Αγγιηθή ρνιή έλα δηεζλέο ζχζηεκα 

αλαδχεηαη φηαλ ηα θξάηε είλαη ζε ζπρλή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη ππάξρεη 

                                                           
194

 Βλ. R. Little, «The English School vs. American Realism: a meeting of minds or divided by a common 
language?», Review of International Studies, vol.29, no.3, July 2003, pp.443-460 
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αιιειεπίδξαζε ηθαλή λα θάλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο απαξαίηεην ζηνηρείν 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ άιινπ. Οη θιαζηθνί ξεαιηζηέο ζπκθσλνχλ θαη έρνπλ παξφκνηα 

ζέζε πάλσ ζε απηφ, θαη ν Morgenthau απνδέρεηαη ηελ χπαξμε ελφο λφκνπ, πνπ 

εμαζθαιίδεη φηη αλ έλα θξάηνο απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηζρχνο ηνπ γηα λα 

αθνινπζήζεη κηα απηνθξαηνξηθή πνιηηηθή εηο βάξνο ελφο αληηπάινπ, ηφηε ζα ππάξμεη 

αλάινγε αχμεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ άιινπ. 

Απηφ πνπ πξνηείλεη ε Αγγιηθή ρνιή είλαη έλαο πην κεηξηνπαζήο ξεαιηζκφο, 

κε ηνλ Martin Wight αξρηθά λα πξνζπαζεί λα ζπγθξνηήζεη ηα δηεζλνινγηθά ξεχκαηα 

ζθέςεο αληιψληαο ην πιηθφ ηνπ απφ ηελ Ηζηνξία ησλ Ηδεψλ. ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο 

ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Αγγιηθή 

ρνιή είλαη ην ζηνηρείν ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο. Ζ Γηεζλήο Θεσξία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ Παγθφζκηα Ηζηνξία νξηνζεηνχλ απφ κφλα ηνπο απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα. Απηφ ην γεγνλφο θάλεη ηελ Αγγιηθή ρνιή αθφκε πην 

ελδηαθέξνπζα θαη ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζην κέιινλ. Έηζη, 

ν θηιειεχζεξνο ξεαιηζκφο πνπ πξνηείλεη ε Αγγιηθή ρνιή, κπνξεί λα απνηειεί κηα 

πην ζπγθξνηεκέλε απάληεζε ζηα πνιχ βαζηθά εξσηήκαηα γχξσ απφ ηνλ Φπρξφ 

Πφιεκν ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ηζρχνο, ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη ηελ ζπλχπαξμε 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Σέηνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ν 

δνκηθφο ξεαιηζκφο ησλ Buzan θαη Little
195

 πνπ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο βαζηάο δνκήο 

θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή.  Ο δνκηθφο ξεαιηζκφο ησλ Buzan 

θαη Little δελ αθπξψλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ Waltz, σζηφζν αλαπηχζζεη ηα πην αζαθή 

ζεκεία ηεο ζθέςεο ηνπ Ακεξηθαλνχ δηεζλνιφγνπ. Ο λένο δνκηθφο ξεαιηζκφο έξρεηαη 

πνιχ θνληά κε ηελ έλλνηα ηεο Γηεζλνχο Θεσξίαο κε πιήζνο θεηκέλσλ λα εξεπλνχλ 

πψο ε Γηεζλήο Θεσξία θαη ε Παγθφζκηα Ηζηνξία ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ κία 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο θιαζηθέο θαη ζηηο δνκηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ
196

. Ο δνκηθφο ξεαιηζκφο, ελ νιίγνηο, πξνηείλεη φηη ε άλαξρε πνιηηηθή δνκή 

ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο δελ βξίζθεηαη πιένλ ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο ηνπ 

πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ. Αθφκε, ν δνκηθφο ξεαιηζκφο δέρεηαη ην θξάηνο σο κία 

ζεκαληηθή κνλάδα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, σζηφζν ππάξρνπλ θη άιιεο ζπληζηψζεο 

                                                           
195

 Ο.π, B. Buzan & R. Little, The logic of anarchy 
196

 Ο.π, Σ. Μακρισ, Η Αγγλική χολή των Διεθνϊν χζςεων, ..., ςελ.129 
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ζηε δηεζλή πνιηηηθή πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. Ζ βαζηά δνκή
197

, επνκέλσο, 

ρξεζηκεχεη σο πιαίζην εξκελείαο ηεο Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο θαη ε Παγθφζκηα Ηζηνξία 

απνηειεί ην πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο βαζηάο δνκήο
198

. 

Δλ ηέιεη, κπνξνχκε λα πνχκε φη ε ζχλδεζε δνκηθνχ ξεαιηζκνχ θαη 

Παγθφζκηαο Ηζηνξίαο πξνζθέξεη ζηε ζεκεξηλή δηεζλνινγηθή αλάιπζε – εηδηθά ζηε 

δηεζλή ζεσξία – έλα επξχ κεζνδνινγηθφ πιαίζην αλάιπζεο ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ 

ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, γεγνλφο πνπ αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηνλ θιάδν ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο. Με ην λέν δνκηθφ ξεαιηζκφ ησλ Buzan θαη Little γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

λα δεκηνπξγεζεί κία λεα Τςειή Θεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ε νπνία ζα εμεγεί 

θαη ζα επηιχεη ζέκαηα ηνπ παξειζφληνο αιιά ηαπηφρξνλα αλνίγεη λένπο νξίδνληεο 

ζηελ εξεπλεηηθή αηδέληα ηεο κειέηεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. 

ηελ εξψηεζε αλ ππάξρεη κία ζεψξεζε πνπ λα είλαη αλψηεξε κεζνδνινγηθά 

απφ άιιεο, ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή. Κάζε ζεσξία είλαη ρξήζηκε, δηφηη 

παξνπζηάδεη ηα κεζνδνινγηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο. Τηνζεηψληαο 

κία «εθιεθηηθηζηηθή» κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ζα κπνξνχζακε λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπκε φηη ε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο επηηπγράλεηαη κέζσ 

ελφο ζπλδπαζκνχ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ. Να νδεγεζνχκε δειαδή ζην ζπκπέξαζκα, 

πσο νη κειεηεηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ «πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη είλαη αδχλαην 

λα αλαπηπρζεί κία θαη κνλαδηθή ζεσξία πνπ λα εμεγεί ηηο δηεζλείο ζρέζεηο
199

. 

Μνιαηαχηα, ν γθξνηηαλφο ξεαιηζκφο ηνπ Martin Wight, ή ελαιιαθηηθά ν 

θηιειεχζεξνο ξεαιηζκφο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο είλαη κηα κεζνδνινγηθή πξφηαζε γηα 

ηα εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην κνλνδηάζηαην παξάδεηγκα ηνπ 

αξρηθνχ άθακπηνπ ξεαιηζκνχ
200

. Ζ ζεσξεηηθή πξφηαζε ηεο Αγγιηθήο ρνιήο ίζσο 

απνηειεί κία ζεκειησκέλε απάληεζε ζηα θξίζηκα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά 

ηνλ Φπρξφ Πφιεκν γηα ηνλ ξφιν ηεο ηζρχνο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα.  

                                                           
197

 Θ βακιά δομι ζχει μια πιο ευρεία δυναμικι από τθ ςτατικι δομι του Waltz. Είναι μια δομι που 
επιδζχεται αλλαγζσ και δε δεςπόηει μόνο ο πολιτικόσ τομζασ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, αλλά 
ςυμβάλλουν και άλλεσ ςθμαντικζσ διαδράςεισ, όπωσ, θ οικονομικι, θ κοινωνικι, θ πολιτιςμικι, κα. 
198

  Ο.π, Σ. Μακρισ, Η Αγγλική χολή των Διεθνϊν χζςεων, ..., ςελ.131-132 
199

  Επιχείρθμα του Kalevi Holsti, βλ. K. Holsti, «The necrologists of international relations», Canadian 
Journal of Political Science, vol.18, no.4, Δεκζμβριοσ 1985, ςελ.694-5 
200

  Προσ που περιγράφει τον ρεαλιςμό του Morgenthau, Hobbes και Κουκυδίδθ: θ διεκνισ πολιτικι 
είναι ζνασ ατελείωτοσ αγϊνασ για ιςχφ που ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν ζμφυτθ επικετικότθτα του 
ανκρϊπου. Δεν επιτρζπεται θ εδραίωςθ του νόμου, τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ θκικισ ι μιασ ειρθνικισ 
διεκνοφσ κεωρίασ. 
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ηνλ 21
ν
 αηψλα ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο ρνιήο έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, 

εηδηθά γηα κηθξέο ρψξεο, θαζψο δηδάζθεη πψο κπνξεί έλα κηθξφ θξάηνο λα είλαη 

θηιειεχζεξν ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε άιια θξάηε – αθνινπζψληαο πάληνηε ηηο αξρέο ηνπ 

θιαζηθνχ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ – θαη απνδεηθλχεη φηη ν ακεξηθαληθφο εγεκνληζκφο 

δελ είλαη άηξσηνο. 

 

4.2 Οξηζκέλεο εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ 

Μπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε πνηα πιενλεθηήκαηα ζέινπκε λα δηαζθαιίζεη ε 

ζεκεξηλή παγθφζκηα θνηλσλία. Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηεζλψλ θνηλσληψλ 

ηνπ παξειζφληνο κάο βνεζά λα δνχκε πνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο δηεζλνχο 

θνηλσλίαο είλαη εθηθηέο. Σν ζχζηεκά καο ζήκεξα θαζίζηαηαη πην νινθιεξσκέλν 

ζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά θαη ηα θξάηε-κέιε ηνπ λα είλαη πην αιιειεμαξηψκελα 

κεηαμχ ηνπο. Ζ άζθεζε θνηλήο εμνπζίαο απφ ηα κεγάια θξάηε ηεο θνηλσλίαο καο  

θαίλεηαη ζήκεξα λα εμειίζζεηαη απφ ηελ εγεζία ησλ Ακεξηθαλψλ ζε θάηη πνπ κνηάδεη 

κε Κνλζέξην, δειαδή κία δηάρπηε εγεκνλία
201

. Απηνχ ηνπ είδνπο Κνλζέξην ζα 

κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη σο έλα ζεκείν ζηελ επηβνιήο ηεο εηξήλεο θαη ηεο ηάμεο∙ 

φκσο, πξαθηηθά γλσξίδνπκε φηη είλαη αδχλαην απηή ε εγεκνλία λα πεξηνξηζηεί κφλν 

ζε απηφ. Έλα Κνλζέξην Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζα ιεηηνπξγνχζε απνηειεζκαηηθά φηαλ 

ηα κέιε ηνπ δηεμάγνπλ δηπισκαηηθφ δηάινγν κε άιια θξάηε θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο απηψλ. Μηα πνιιαπιή εγεκνλία ηζρπξφηεξσλ δπλάκεσλ ζα κπνξνχζε λα 

ειέγρεη ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη αθφκε λα επεκβαίλεη ζε 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπ ππνζέζεηο. Σν θξίζηκν εξψηεκα δελ είλαη 

πνηνο ζα έρεη ηελ εγεκνληθή δηεχζπλζε ηεο παγθφζκηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο, αιιά 

πφζε εγεκνλία ζα ππάξμεη ζηελ πξάμε
202

.  

ε απηφ ην ηειεπηαίν θνκκάηη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζέζακε ππνζεηηθνχο 

παξακέηξνπο. ε πνην ζεκείν ζα ζέιακε λα θηάζνπλ νη θνηλσλίεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

νη πξαθηηθέο ηεο είλαη θάηη πνπ αηνκηθά πξέπεη λα ζπιινγηζηνχκε. Δίηε ζα ζέινπκε 

πεξηζζφηεξε αλεμαξηεζία ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο  

αιιά έρνληαο κεγαιχηεξν ελδερφκελν γηα έλνπιε ζχγθξνπζε, είηε ζα αλαδεηήζνπκε 

ηελ εηξήλε θαη ηα αγαζά ηεο εηο βάξνο ηεο αλεμαξηεζίαο.  

                                                           
201

 Ο.π, A. Watson, Η εξζλιξη τησ Διεθνοφσ Κοινωνίασ, ..., ςελ.554 
202

 Στο ίδιο, ςελ.559 
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Κιείλνληαο ηε κειέηε καο, κπνξνχκε λα πνχκε ζπκπεξαζκαηηθά φηη ην 

ξεαιηζηηθφ παξάδεηγκα ζπλερίδεη λα δεζπφδεη σο ην θαηεμνρήλ επηζηεκνληθφ 

παξάδεηγκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Ο καθηαβέιεηνο ξεαιηζκφο ππνγξακκίδεη ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ην ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο αλαξρίαο, σζηφζν αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά 

ηελ χπαξμε κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Ο Wight, φκσο, ζέηνληαο ην δήηεκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο ελφηεηαο, ην πιέγκα ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ ηδέα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, εγθαζηδξχνληαο 

έλαλ πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξν ξεαιηζκφ – έλλνηα ζπλψλπκε κε ηελ Αγγιηθή ρνιή. 

Οη δηεζλείο ζρέζεηο θηλνχληαη κεηαμχ δχν πφισλ, ηεο αλαξρίαο θαη ηεο δηεζλνχο 

θνηλσλίαο. Απφ ηε κία, ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη άλαξρν – νη κνλάδεο δελ βξίζθνληαη 

ζε ηεξαξρηθή εμνπζία – ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε 

ρξήζε βίαο. Απφ ηελ άιιε, ην δηεζλέο ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ δηεζλή 

ζπλεξγαζία, ην νπνίν ππνλνεί ηελ χπαξμε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη θνηλψλ αμηψλ θαη 

αληηιήςεσλ. Χο ζπλέπεηα, ε δηεζλήο ζπλεξγαζία πξνζεγγίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ 

έλλνηα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Σφζν ν θιαζηθφο πνιηηηθφο ξεαιηζκφο φζν θαη ν 

θηιειεχζεξνο ξεαιηζκφο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα νληνινγία παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

Δίλαη θξαηνθεληξηθέο ζεσξίεο θαη εληάζζνληαη ζην παξαδνζηαθφ παξάδεηγκα. Ζ 

Αγγιηθή ρνιή, ζπλεπψο αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ θαη 

εκβαζχλεη ζηελ ηδέα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. Σελ Αγγιηθή ρνιή ηελ απαζρνιεί 

ηδηαηηέξσο ην ζέκα ηεο θνπιηνχξαο ζηηο δηεζλείο θνηλσλίεο. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ 

γίλεη πνπ λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηζρχ ζε ζπλδπαζκφ κε θνπιηνχξα. Ζ ζρέζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ηφζν γηα ην θαηά πφζν 

γίλεηαη θαηαλνεηή ε δεκηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο θνηλσλίαο φζν θαη γηα ην 

εάλ θάπνηνο πξέπεη λα είλαη αηζηφδνμνο ή απαηζηφδνμνο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο. Έλα 

άξζξν πνπ γξάθηεθε πξφζθαηα γηα θνπιηνχξα θαη δηεζλείο ζρέζεηο είλαη ηνπ Barry 

Buzan κε ηίηιν «Κνπιηνχξα θαη Γηεζλήο Κνηλσλία» (Culture and International 

Society)
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