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Σημείωμα των εκδόσεων Ποιότητα

Από το ξεκίνημά τους οι εκδόσεις Ποιότητα αποσκοπούσαν 
στον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας με βιβλία 

υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών στις κοινωνικές επιστή
μες. Στον τομέα των διεθνών σχέσεων έχουν ήδη μεταφραστεί 
στα ελληνικά κορυφαία κείμενα όπως αυτά των Edward Η. Carr, 
Martin Wight, Hedley Bull και John Rawls. Οι τρεις πρώτοι εντάσ
σονται στη Βρετανική Σχολή Σκέψης, στην οποία ανήκει και ο 
συγγραφέας του παρόντος βιβλίου. Το αριστούργημα του Adam 
Watson, γραμμένο γλαφυρά και κατανοητά, αποτελεί έξοχο επί
τευγμα εκλεκτικής ιστορικής αφήγησης, ενώ ταυτόχρονα ίσως 
είναι το σημαντικότερο επιστημονικό κείμενο της ιστορίας των 
διεθνών σχέσεων, στο οποίο όλοι πλέον παραπέμπουν. Με απα
ράμιλλη δεξιοτεχνία ο συγγραφέας ενώνει τα νήματα των γεγο
νότων και των φαινομένων του συνόλου της γνωστής ανθρώπι
νης ιστορίας και των βαθύτερων διαμορφωτικών δυνάμεων του 
ιστορικού γίγνεσθαι. Εξετάζοντας σχεδόν όλα τα γνωστά διεθνή 
συστήματα της ιστορίας, αναλύει τα αίτια των πολέμων, ερμη
νεύει τις ηγεμονικές και αντι-ηγεμονικές συσπειρώσεις των κρα
τών σε όλες τις ιστορικές περιόδους μέχρι και τη σύγχρονη επο
χή. Προσφέρει επίσης έγκυρες και αξιόπιστες ερμηνείες για τη 
μορφή, το χαρακτήρα, τα προβλήματα και τους διαμορφωτικούς 
παράγοντες του διεθνούς συστήματος από την αρχαιότητα μέχρι 
και τις μέρες μας.

Όπως όλα τα κλασικά έργα που μεταφράστηκαν από τις εκδό
σεις Ποιότητα, έτσι και το βιβλίο του Adam Watson δεν έχει επι- 
λεγεί τυχαία. Η  εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας του Adam Watson 
κατατάσσεται στη Βιβλιοθήκη Πολιτικής Φιλοσοφίας των Διε
θνών Σχέσεων - Φιλοσοφίας του Δικαίου - Ιστορίας. Στην ίδια
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σειρά, ακριβώς, εντάσσονται τα προαναφερθέντα υπόλοιπα έργα 
της Βρετανικής Σχολής Σκέψης που κυκλοφορούν από τις εκδό
σεις μας, δηλαδή των Edward Η. Carr, Η  εικοσαετής κρίση. Εισα
γωγή στη μελέτη των διεθνών σχέσεων, Hedley Bull, Η  άναρχη 
κοινωνία. Μελέτη της τάξης στην παγκόσμια πολιτική και του 
Martin Wight, Διεθνής θεωρία. Τα τρία ρεύματα σκέψης.

Συναφή και εξίσου σημαντικά, αν και δεν ανήκουν στο ίδιο 
ρεύμα σκέψης με τη Βρετανική Σχολή, είναι επίσης τα έργα των 
John Rawls, Το δίκαιο των λαών, Robert Gilpin, Πόλεμος και 
αλλαγή στη διεθνή πολιτική και του John Mearsheimer, Η  τραγω
δία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Στην ίδιαγραμμή, προ
γραμματίζονται ακόμη τα κλασικά έργα των Hans Morgenthau, 
Politics among nations. The struggle fo r  p o w er and peace, Ken
neth Waltz, Theory o f  International Politics και ένα από τα κυ- 
ριότερα κείμενα της φιλελεύθερης παράδοσης των διεθνών σχέ
σεων το After hegemony του Robert Keohane.

Στην ίδια ποιοτική βαθμίδα προδιαγραφών που καλύπτουν άλ
λους τομείς των διεθνών σχέσεων είναι τα έργα του Robert Gilpin, 
Η  πρόκληση του παγκόσμιου καπιταλισμού. Η  παγκόσμια οικονο
μία τον 21ο αιώνα (βραβείο καλύτερου βιβλίου του έτους στις 
ΗΠΑ) και, Παγκόσμια πολιτική οικονομία. Η  διεθνής οικονομική 
τάξη, καθώς επίσης και τα βιβλία των Michael Howard, Ο ρόλος 
του πολέμου στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, J.F.C. Fuller, Η  ιδιο
φυής στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, J.F.C. Fuller, Οι απο
φασιστικές μάχες του δυτικού κόσμου και Serge Berstein, Αημοκρα- 
τίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό αιώνα.

Στα πιο πάνω έργα προστίθενται τα βιβλία διακεκριμένων ελ- 
λήνων επιστημόνων που αναπτύσσουν έγκυρους και αξιόπιστους 
στοχασμούς στον στίβο της μελέτης του σύγχρονου διεθνούς συ
στήματος.
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Πρόλογος
Χ αράλαμπος Παπασωτηρίου

Ον δνεθνείς σχέσεις κινούνταν μεταξύ δύο πόλων, της αναρχίας 
και της διεθνούς κοινωνίας. Αφενός το διεθνές σύστημα εί

ναι άναρχο, με την έννοια ότι οι μονάδες του δεν υπόκεινται σε 
ιεραρχική εξουσία παρόμοια με αυτήν που χαρακτηρίζει τα εσω
τερικά πολιτικά συστήματα. Ως εκ τούτου οι ανταγωνισμοί με
ταξύ των μονάδων ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης και χρήσης 
βίας. Αφετέρου το διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται και από διε
θνή συνεργασία, η οποία εκπορεύεται από κοινά συμφέροντα αλ
λά και κοινές αξίες και αντιλήψεις των μονάδων. Ως εκ τούτου η 
διεθνής συνεργασία προσεγγίζει το χαρακτήρα μιας διεθνούς κον- 
νωνίας. Σύμφωνα με τον Hedley Bull, ον δνεθνείς σχέσεις έχουν 
το χαρακτήρα μνας άναρχης κοννωνίας.

Ον πνο αξνόλογες συμβολές στη θεωρία των δνεθνών σχέσεων, 
αυτές που αντέχουν στο χρόνο, εστνάζουν όχν σε εφήμερα καν 
επουσνώδη στονχεία της τρέχουσας δνεθνούς επνκαιρότητας, αλ
λά στις βαθύτερες και διαχρονικές δομές του διεθνούς συστήμα
τος. Τείνουν ωστόσο κατά κανόνα να περιορίζονται στην ανάλυ
ση της υφιστάμενης κοινωνίας των κυρίαρχων κρατών, που ανα
δύθηκε στις αρχές της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας και εξελί
χτηκε κατά τους τελευταίους τέσσερις αιώνες.

Στο εξαιρετικά περιεκτικό αυτό βιβλίο ο Adam Watson επιχει
ρεί να εξετάσει την υφιστάμενη διεθνή κοινωνία της νεότερης 
εποχής στα πλαίσια μιας ευρύτερης μελέτης που αντλεί από ολό
κληρη την παγκόσμια ιστορία. Ακολουθώντας τις μεθόδους της 
ιστορικής κοινωνιολογίας, απομονώνει, αναλύει και συγκρίνει τις 
ουσιώδεις και διαχρονικά συγκρίσιμες δομές κάθε μείζονος διε
θνούς κοινωνίας από την πρώιμη αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το
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φιλόδοξο εγχείρημά του επιτυγχάνει, επειδή ο Watson κατορθώ
νει να πειθαρχήσει την ανάλυση του ώστε να περιοριστεί στα 
ουσιώδη της κάθε ιστορικής περίπτωσης και να αποφύγει το πλά- 
τιασμα μιας θεωρητικά αθεμελίωτης εξιστόρησης. Πρέπει να το
νιστεί ότι το παρόν βιβλίο δεν αποτελεί μια γενική ιστορία των 
διεθνών σχέσεων. Αντίθετα, προσφέρει μια αυστηρά πειθαρχη- 
μένη και θεωρητικά θεμελιωμένη συγκριτική ανάλυση των κύ
ριων περιπτώσεων διεθνών κοινωνιών στην παγκόσμια ιστορία.

Σύμφωνα με τη θεωρητική επιχειρηματολογία του Watson κά
θε διεθνής κοινωνία αμφιταλαντεύεται μεταξύ αφενός της βού
λησης των μονάδων για ουσιαστική ανεξαρτησία, που σε ακραία 
μορφή οδηγεί στην αστάθεια και την ένταση των διεθνών αντα
γωνισμών, και αφετέρου της επιδίωξης διεθνούς τάξης για την 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, που σε ακραία μορφή κα
ταλήγει στην επιβολή της αυτοκρατορικής εξουσίας μιας δύνα
μης επί των υπολοίπων. Όταν το εκκρεμές κινείται προς την επι
βολή αυτοκρατορικής εξουσίας, οι υποτελείς μονάδες τείνουν να  
δυσανασχετούν και να  επαναστατούν. Όταν το εκκρεμές κινεί
ται προς το άλλο άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών χωρίς διε
θνή ηγεσία, καθίσταται δύσκολη η επίτευξη διεθνούς τάξης και 
εντείνεται η διεθνής αστάθεια. Η διεθνής συνεργασία προϋποθέ
τει κάποιο βαθμό διεθνούς τάξης, που κατά κανόνα είναι εφικτή 
μονάχα εφόσον υποστηρίζεται είτε από μια ηγεμονική δύναμη 
(π.χ. Αθήνα επί Περικλή, αυτοκρατορική Κίνα) είτε από μια συλ
λογική ηγεμονία (π.χ. Κονσέρτο της Ευρώπης, Συμβούλιο Ασφα
λείας). Οταν όμως η ηγεμονία καθίσταται καταπιεστική, προκα- 
λεί αντι-ηγεμονική συσπείρωση και μετακίνηση του εκκρεμούς 
προς τις πολλαπλές ανεξαρτησίες.

Εξετάζοντας τις κινήσεις του εκκρεμούς αυτού σε διεθνείς κοι
νωνίες από την αρχαία Μεσοποταμία μέχρι τη σημερινή εποχή, 
ο Watson παρατηρεί ότι δεν υφίσταται κάποιο σταθερό σημείο 
ισορροπίας. Πρώτον, οι αντίθετες ροπές προς την ουσιαστική 
ανεξαρτησία και τη διεθνή τάξη επηρεάζονται από τις αέναες αλ
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λαγές στο διεθνή καταμερισμό ισχύος. Δεύτερον, κάθε διεθνής 
κοινωνία έχει διαφορετικές νομιμοποιητικές αξίες, που μπορούν 
είτε να ευνοούν είτε να δυσχεραίνουν την ηγεμονική επιβολή τά
ξης. Η Ρώμη και η Κίνα εμπέδωσαν συν τω χρόνω νομιμοποιητι
κές αξίες που διευκόλυναν την επιβολή ηγεμονικής τάξης, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν γνώρισαν αντιστάσεις. Η κλασική Ελ
λάδα και η σημερινή κοινωνία των κυρίαρχων κρατών είχαν 
απεναντίας αντι-ηγεμονικές νομιμοποιητικές αξίες που δυσχέραι- 
ναν τη μονομερή επιβολή ηγεμονικής τάξης, χωρίς αυτό να ση
μαίνει ότι δεν γνώρισαν ηγεμονίες.

Πριν το 19ο αιώνα συνυπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο περισ
σότερες διεθνείς κοινωνίες με περιορισμένες ή μηδαμινές σχέ
σεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η διεθνής κοινωνία της αρ
χαίας Ελλάδας συνυπήρχε χρονικά με τις πρώιμες διεθνείς κοι
νωνίες της Ινδίας και της Κίνας. Η άνοδος της συλλογικής ισχύος 
της Ευρώπης μετά την Αναγέννηση και η επακόλουθη ευρωπαϊ
κή αποικιοκρατία διεύρυναν τα όρια της ευρωπαϊκής διεθνούς 
κοινωνίας σε όλη την υφήλιο. Η απο-αποικιοποίηση οδήγησε στην 
εξάπλωση του ευρωπαϊκού συστήματος των κυρίαρχων κρατών 
σε όλο τον κόσμο, που αποτελεί σήμερα μια ενιαία διεθνή κοινω
νία με κοινούς θεσμούς (π.χ. Ηνωμένα Έθνη). Το παλαιό ευρω
παϊκό διεθνές δίκαιο, που την εποχή του Grotius και του Vattel 
αφορούσε τα κράτη της Χριστιανοσύνης, έχει μετεξελιχτεί σή
μερα σε παγκόσμιο διεθνές δίκαιο. Η κατάσταση αυτή ενέχει ει
δικές προκλήσεις, καθώς σε αντίθεση με παρελθούσες περιπτώ
σεις συνυπάρχουν στα πλαίσια της σημερινής διεθνούς κοινωνί
ας κράτη διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων, καθιστώντας 
την εμπέδωση κοινών νομιμοποιητικών αξιών δυσκολότερη.

Το παρόν βιβλίο επιτυγχάνει να διευρύνει τη μελέτη των διε
θνών σχέσεων, ώστε να αντλούνται γόνιμα συμπεράσματα μέσω 
της συγκριτικής ανάλυσης περιπτώσεων από όλη την παγκόσμια 
ιστορία. Η διεισδυτικότητα της ανάλυσης του Watson τον κατα
τάσσει μεταξύ των σπουδαιότερων μελετητών των διεθνών σχέ
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σεων στην εποχή μας. Η ελληνική έκδοση του βιβλίου θα συμβά- 
λει στην καλλιέργεια του επιστημονικού αντικειμένου των διε
θνών σχέσεων στη χώρα μας μέσω θεωρητικών προσεγγίσεων 
που αποφεύγουν να αναλίσκονται στα επουσιώδη της τρέχουσας 
επικαιρότητας και εστιάζουν στις διαχρονικές δομές του διεθνούς 
συστήματος.

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου 
Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2005



Εισαγωγή

Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο της να βοηθήσει στην κατανό
ηση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων των κρατών. 

Η κατανόηση του πώς η σύγχρονη κοινωνία κρατών απέκτησε 
τη σημερινή της μορφή και του πώς μπορεί να εξελιχτεί στο μέλ
λον, απαιτεί να γνωρίζουμε πώς λειτουργούσαν και αναπτύχθη
καν κάποιες άλλες κοινωνίες στο παρελθόν. Όμως δεν θα βελ
τιώσουμε αυτή την κατανόηση αν απλώς ανάγουμε τις σημερι
νές διευθετήσεις μας στο παρελθόν. Πρέπει να  εξετάσουμε τα 
διαφορετικά μοντέλα σχέσεων μεταξύ των κρατών με τις ιδιαιτε
ρότητες και τα πλεονεκτήματά τους, και στη συνέχεια να τα συ
γκρίνουμε.

Γι’ αυτόν το λόγο, το βιβλίο αυτό προτίθεται να  θέσει και να  
διερευνήσει, πρώτον, το ερώτημα ποιοι ήταν οι θεσμοί, καθώς 
και οι υποθέσεις και οι κώδικες συμπεριφοράς βάσει των οποί
ων, κατά το παρελθόν, ομάδες πολιτικών οντοτήτων επιχειρού
σαν να διευθετούν και να ρυθμίζουν τα συστήματα που τις συνέ
δεαν μεταξύ τους. Τα συστήματα του παρελθόντος ήταν διαφο
ρετικά οργανωμένα και είχαν διαφορετικές προτεραιότητες. Δεύ
τερον, ποια συνάφεια έχουν σήμερα για εμάς τα επιτεύγματα των 
κοινωνιών του παρελθόντος, οι προσπάθειες και τα λάθη τους, 
ακόμη και στους τομείς εκείνους που η σημερινή κοινωνία κρα
τών δεν έχει αποκομίσει κάτι συνειδητά από αυτά; Πώς μπορεί η 
εμπειρία του παρελθόντος, και ιδιαίτερα τα κληρονομικά κατά 
κάποιον τρόπο στοιχεία της κοινωνίας μας να μας βοηθήσουν να 
κατανοήσουμε τη σύγχρονη πρακτική; Πώς το σημερινό παγκό
σμιο σύστημα και η κοινωνία που το διαχειρίζεται, σε αντίθεση
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με πολλές άλλες, κατέληξαν να βασίζονται σε κατ’ όνομα κυρί
αρχα και νομικά ίσα κράτη, που συνδέονται μεταξύ τους με περί
πλοκους και μεταβαλλόμενους κανόνες και θεσμούς ώστε να προ
άγουν το συμφέρον μεμονωμένων μελών και να ρυθμίζουν το 
ίδιο το σύστημα; Στην αναζήτησή μας για απαντήσεις στα παρα
πάνω ερωτήματα, όπως αναφέρει και ο Gilpin, «θεωρώντας ότι 
το παρελθόν δεν αποτελεί απλώς προοίμιο και ότι το παρόν δεν 
κατέχει το μονοπώλιο της αλήθειας, στραφήκαμε στην ιστορική 
εμπειρία».1

Φαίνεται απολύτως απαραίτητη μια σαφέστερη κατανόηση. 
Η σημερινή διεθνής κοινωνία φαντάζει εξαιρετικά περίπλοκη αν 
την εξετάσει κανείς μεμονωμένα. Υπάρχει τίποτα το απόλυτο ή 
το οριστικό σχετικά με την πολιτική διαίρεση του κόσμου σε πε
ρίπου 180 κατ’ όνομα ανεξάρτητα κράτη; Συμπεραίνουμε ότι οι 
σημερινές διεθνείς πρακτικές, κανόνες και θεσμοί είναι πρόσφα
τοι και μεταβαλλόμενοι και ότι αναπτύχθηκαν από πολύ διαφο
ρετικές διευθετήσεις του παρελθόντος· επικρατεί ωστόσο ασά
φεια ως προς το ποιες ήταν αυτές οι προγενέστερες διευθετήσεις. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτά που συμβαίνουν πραγματικά στη 
διεθνή σκηνή δεν αντιστοιχούν πλήρως με αυτά που θα έπρεπε 
να συμβαίνουν. Γιατί παρατηρείται αυτή η ανακολουθία μεταξύ 
πραγματικότητας και θεωρίας;

Η ικανοποιητική κατανόηση του παρελθόντος και του παρό
ντος είναι επίσης απαραίτητη ώστε να αντιληφθούμε τι μπορεί 
να  συμβεί στο μέλλον και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις 
μελλοντικές εξελίξεις. Πολλοί από εμάς δεν είμαστε ρεαλιστές 
όσον αφορά το μέλλον. Ορισμένες φορές, προσδίδουμε στις τρέ- 
χουσες υποθέσεις και πεποιθήσεις μας -για  παράδειγμα, στην υ

1. R. Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1981, p. 11. (Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ποιό
τητα, R. Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2004).
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πόθεση ότι τα κράτη είναι ανεξάρτητα- μια μονιμότητα που η 
εμπειρία του παρελθόντος δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση. 
Αλλες φορές, τείνουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή διεθνής 
πρακτική δεν έχει καμία εγγενή φύση ή χαρακτηριστικά, και ότι 
ως εκ τούτου όλες σχεδόν οι αλλαγές μπορούν να λειτουργήσουν 
ικανοποιητικά. Πρόκειται για μια υπερβολικά μηχανιστική προ
σέγγιση οποιοσδήποτε κοινωνίας, εξαιρετικά αντίθετη στην αν
θρώπινη φύση. Ακόμη και οι μηχανικοί δεν σχεδιάζουν συνήθως 
μηχανές in vacuo■ χρησιμοποιούν την πείρα που απέκτησαν από 
προηγούμενα μοντέλα και μιλούν για μια «νέα γενιά» ηλεκτρο
νικών υπολογιστών ή μηχανών για αεροσκάφη. Πόσο μάλλον λοι
πόν χρειάζεται εμείς να αναγνωρίσουμε ότι, χωρίς να  εξαντλή
σουμε τη βιολογική μεταφορά, οι τρόποι που διαχειριζόμαστε 
σήμερα τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων και κοινοτή
των ανθρώπων εξελίχτηκαν από προηγούμενες εμπειρίες και ότι 
οι μελλοντικές διευθετήσεις θα εξελιχτούν από τις δικές μας.

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ*

Οι συζητήσεις και οι επιστημονικές εργασίες

Κατά τη διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων επωφελήθηκα 
ιδιαίτερα από τις συζητήσεις και τις επιστημονικές εργασίες της 
Βρετανικής Επιτροπής για τη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων (Bri
tish Committee for the Theory o f  International Politics), μιας ομά
δας μελετητών και επαγγελματιών, οι οποίοι για είκοσι πέντε πε
ρίπου χρόνια (1959-1984) συνεδρίαζαν υπό την προεδρία πρώτα

* Το όνομα «Βρετανική Επιτροπή» επιλέχτηκε για να γίνεται η διάκριση 
από την Αμερικανική Επιτροπή, την οποία χρηματοδοτούσε επίσης αρχικά το 
Ίδρυμα Rockfeller. Ήταν μια διεπιστημονική ομάδα ιδιωτών, μέλη της οποίας 
ήταν από την αρχή και Ιρλανδοί, ενώ πολύ σύντομα συμμετείχαν σε αυτή και 
Αυστραλοί.
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του Herbert Butterfield, έπειτα του Martin Wight, στη συνέχεια 
υπό τη δική μου και τέλος υπό την προεδρία του Hedley Bull. 
Μεγάλο μέρος των εργασιών αυτής της επιτροπής αφορούσε τη 
φύση των συστημάτων κρατών. Αισθάνομαι υποχρεωμένος ιδιαί
τερα για δύο πολύτιμες και πρωτότυπες μελέτες, που προέκυψαν 
από αυτή: το Συστήματα Κρατών (Systems o f  States) του Wight 
(μια συλλογή εργασιών που συνέγραψε για την επιτροπή σχετι
κά με τη λειτουργία των συστημάτων κρατών και η οποία δημο
σιεύτηκε μετά το θάνατό του από τον Bull) και το βιβλίο του 
Bull, Η  άναρχη κοινωνία (The Anarchical Society).

Η πιο σημαντική από τις πραγματείες του Wight είναι η γενι
κή ανάλυση που ονόμασε «De systematibus civitatum», από τον 
τίτλο της πραγματείας που έγραψε ο Pufendorf, το 1675, ο οποί
ος προσδιόρισε την έννοια και της χάρισε το όνομά της. Η εργα
σία του Wight προέκυψε από αρκετές συζητήσεις της επιτροπής 
και από πολλές άλλες πραγματείες, ιδιαίτερα την πραγματεία του 
ίδιου, «Why is there no International Theory?» (η οποία δημο
σιεύτηκε στο Diplomatic Investigations, μια συλλογή επιστημο
νικών εργασιών που υποβλήθηκαν στην επιτροπή), καθώς και 
από άλλες του Herbert Butterfield, του Desmond Williams και 
δικές μου. Ο σκοπός του «De systematibus» ήταν να «αποσαφη
νίσει την ιδέα ενός συστήματος κρατών και να  διατυπώσει ορι
σμένες από τις ερωτήσεις ή προτάσεις που θα εξέταζε μια συ
γκριτική μελέτη συστημάτων κρατών»2, και αποτέλεσε μια αφε
τηρία για το παρόν βιβλίο. Η συνέχεια ανάμεσα στο έργο του 
W ight και το δικό μου φαίνεται καλύτερα στη δήλωση του 
Butterfield κατά την πρώτη επιμνημόσυνη διάλεξη για τον Mar
tin Wight: «Όταν αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια πα-

2. Μ. Wight, «De systematibus civitatum», in M. Wight (with introduction 
by H. Bull), Systems o f  States, Leicester, Leicester University Press, 1977, pp. 
21-46.
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ρατεταμένη μελέτη των συστημάτων κρατών σε διάφορα μέρη 
του κόσμου διαμέσου των αιώνων, (ο Wight) ανέλαβε ηγετικό 
ρόλο στις συζητήσεις και ελπίζουμε ότι το ερέθισμα των συζητή
σεων αυτών θα διασφαλίσει την ολοκλήρωση του βιβλίου του 
Adam Watson για τα συστήματα κρατών».

Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, το οποίο οδήγησε στο σημε
ρινό παγκόσμιο, δεν είναι μοναδικό. Υπήρξαν αρκετά άλλα. Η 
επιτροπή ανέλαβε να συγκρίνει τα ιστορικά στοιχεία και να δια
πιστώσει τι κοινό είχαν και σε τι διέφεραν τα συστήματα κρατών 
σε διαφορετικά μέρη του κόσμου διαμέσου των αιώνων. Συζητή
σαμε την άποψη ορισμένων μελετητών, ότι δηλαδή κανένα άλλο 
σύστημα δεν μπορεί να  συγκριθεί με το ευρωπαϊκό και ότι η ι
στορική μελέτη παρελθουσών πρακτικών μπορεί να συμβάλει ε
λάχιστα στην κατανόησή μας σχετικά με τις δυσκολίες και τα 
ενδεχόμενα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, επειδή οι συνθήκες ή
ταν τότε τελείως διαφορετικές και ιδιαίτερα επειδή δεν ήταν 
«πραγματικά» συστήματα κρατών. Η άποψη αυτή (όπου είναι 
γνήσια και όχι απλώς ισχυρισμοί που αποσκοπούν στη διατήρη
ση του διαχωρισμού μεταξύ των επιστημονικών κλάδων) αξίζει 
να εξεταστεί. Ωστόσο σε εμάς φαινόταν να βασίζεται σε μια υ
περβολικά στενή αντίληψη του τι συνιστά ένα σύστημα και του 
τι συνιστά ένα κράτος.

Με τον όρο «κράτη» συμβατικά εννοούμε κυρίαρχα κράτη: 
ανεξάρτητες πολιτικές αρχές (ενωτικά ή ομόσπονδα) που δεν α
ναγνωρίζουν κανέναν ανώτερο τους. Για να σχηματίσουν τα κράτη 
ένα σύστημα πρέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με την αποδε
κτή άποψη που διατυπώθηκε στο «De systematibus», «να ανα
γνωρίζει το ίδιο δικαίωμα για ανεξαρτησία σε όλα τα άλλα» -  όχι 
σε όλα τα άλλα κράτη, βέβαια, αλλά σε όλα τα άλλα μέλη του 
συστήματος. Οι ηγεμόνες του ευρωπαϊκού συστήματος το έκα
ναν, όπως το έκαναν και οι ελληνικές πόλεις-κράτη και τα ελλη
νιστικά βασίλεια. Ωστόσο ο Wight δεν ήθελε να περιοριζόμαστε 
από τη συμβατική άποψη. Στο «De systematibus» παραθέτει το



22 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αρχαίο κινεζικό σύστημα, το ρωμαϊκό σύστημα και τη βρετανική 
κυριαρχία (raj) στην Ινδία ως παραδείγματα ομάδων κρατών που 
έχουν σταθερές σχέσεις μεταξύ τους, «αλλά που ένα από αυτά 
διεκδικεί μοναδικά δικαιώματα, που τα άλλα αποδέχονται επίση
μα ή σιωπηρά». Αφού η διεκδίκηση σε τέτοια συστήματα αφο
ρούσε την επικυριαρχία, ο Wight πρότεινε ότι «θα μπορούσαμε 
ίσως να  τα διακρίνουμε από τα διεθνή συστήματα κρατών ονο- 
μάζοντάς τα “συστήματα επικυρίαρχων κρατών”». Ωστόσο, πε
ριέγραψε ακόμη και την ευρωπαϊκή διεθνή κοινωνία ως «μια δια
δοχή ηγεμονιών, κατά την οποία η μία μεγάλη δύναμη μετά την 
άλλη προσπαθεί να μετασχηματίσει το σύστημα κρατών ή ακό
μη και να το καταργήσει». Ήθελε να εξετάσει, τόσο τις ομοιότη
τες, όσο και τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων και δεν ήταν 
διατεθειμένος να απορρίψει ως απαρχαιωμένα όλα τα συστήμα
τα, εκτός των ανεξάρτητων. Όπως το έθεσε στο «Why is there no 
International Theory?»: «Η πνευματική και ηθική ένδεια της διε
θνούς θεωρίας οφείλονται, πρώτον, στην πνευματική προκατά
ληψη που επιβάλλει το κυρίαρχο κράτος και, δεύτερον, στην πί
στη για πρόοδο».3

Προσωπικά συμφωνώ με τον Wight και τον Butterfield σχετι
κά με την ανάγκη να μελετηθούν και να συγκριθούν και τα δύο 
είδη συστημάτων. Ακόμη και για την κατανόηση κοινωνιών ανε
ξάρτητων περίπου κρατών απαιτείται μια ευρύτερη άποψη, η ο
ποία να  αντιλαμβάνεται την ανεξαρτησία ως ένα μόνο άκρο ολό
κληρης της γκάμας της ανθρώπινης εμπειρίας στη διαχείριση της 
συνύπαρξης μεγάλων και διαφορετικών ανθρώπινων κοινοτήτων. 
Πράγματι, στη μεταγενέστερη εξέταση των συστημάτων του πα
ρελθόντος και του παρόντος που πραγματοποίησα, κατέστη σα
φές ότι, ενώ τα συστήματα ανεξάρτητων κρατών διαφέρουν σί

3. Μ. Wight, «Why is there no International Theory?», in H. Butterfield and 
M. Wight (eds), Diplomatic Investigations, London, Allen & Unwin, 1966, pp. 
17-24.
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γουρα από τα επικυρίαρχα ή αυτοκρατορικά συστήματα, μια α
πλή διχοτόμηση δεν αρκεί για να περιγράψει τι πραγματικά συμ
βαίνει. Ένα σύστημα απόλυτα ανεξάρτητων κρατών και μια ετε
ρογενής αυτοκρατορία που διοικείται πλήρως και άμεσα από ένα 
κέντρο, συνιστούν θεωρητικές, ακραίες περιπτώσεις. Στην πρά
ξη, όλοι οι γνωστοί τρόποι οργάνωσης διαφορετικών, αλλά αλ- 
ληλοσυνδεόμενων κοινοτήτων λειτούργησαν κάπου μεταξύ αυ
τών των δύο άκρων. Ούτε η διαχείριση μιας δεδομένης ομάδας 
κοινοτήτων καταλαμβάνει μια στατική θέση μέσα στο φάσμα που 
εκτείνεται μεταξύ των δύο άκρων: Καθώς αλλάζει και εξελίσσε
ται, θα καθίσταται στενότερη ή χαλαρότερη, και έτσι θα μετακι
νείται είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.

Για τη γένεση και την ανάπτυξη αυτού του βιβλίου οφείλω 
επίσης πολλά στον Hedley Bull, ο οποίος διάβασε ένα πρώτο 
χειρόγραφο και μου έκανε αρκετές ουσιαστικές υποδείξεις, τις 
οποίες υιοθέτησα. Ο τρόπος σκέψης του συνέχισε να με επηρεά
ζει και κατά τη συνεργασία μας για την επιμέλεια του The Ex
pansion o f  International Society (Η  επέκταση της διεθνούς κοι
νωνίας), που ήταν αρχικά δική του ιδέα. Μεγάλο μέρος του υλι
κού στο Κεφάλαιο 19 και στο τμήμα του βιβλίου μου που πραγ
ματεύεται την παγκόσμια διεθνή κοινωνία, προήλθαν από έρευ
να και συζητήσεις μαζί του για το The Expansion. Εξαιρετικά 
σημαντικό για την αποσαφήνιση της σκέψης μου ήταν το βιβλίο 
του Η  άναρχη κοινωνία, το οποίο ήταν επίσης απόρροια των επι
στημονικών εργασιών που υπέβαλε στη Βρετανική Επιτροπή. Σε 
αυτό κάνει τη σπερματική διάκριση, την οποία υιοθέτησα σε αυ
τό το βιβλίο, ανάμεσα στο απρόσωπο δίκτυο των πιέσεων και 
των συμφερόντων που συνδέουν τα κράτη αρκετά στενά ώστε 
«να καθίσταται η συμπεριφορά του καθενός από αυτά απαραίτη
το στοιχείο στους υπολογισμούς των άλλων», πράγμα που ονο
μάζει «σύστημα», και στο σύνολο των κοινών κανόνων, θεσμών 
και κωδίκων συμπεριφοράς και αξιών, στους οποίους ορισμένα 
ή όλα αυτά τα κράτη συμφωνούν να δεσμεύονται, πράγμα που
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ονομάζει «κοινωνία». Ο Bull σοφά αποφάσισε να περιορίσει το 
βιβλίο του στις κοινωνίες ανεξάρτητων κρατών: Εν μέρει για να  
διατηρήσει το βιβλίο χρηστικό ως προς τον όγκο και επίσης επει
δή αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η σύγχρονη παγκόσμια διεθνής 
κοινωνία μας, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του βιβλίου. «Όσον 
αφορά την προσέγγιση που αναπτύσσεται εδώ», αναφέρει ο Bull, 
«μόνο αυτό που ονομάζει ο Wight “διεθνές σύστημα κρατών” 
αποτελεί σύστημα».4 Παρ’ όλα αυτά, ο Wight, ο Bull και εγώ 
συμφωνούσαμε ότι χρειαζόταν επίσης και μια ευρύτερη μελέτη. 
Αυτό το βιβλίο επιχειρεί να καλύψει την ανάγκη αυτή. Κάποτε ο 
Bull μου έγραψε: «Το σημαντικότερο θέμα που πραγματεύεσαι, 
είναι αυτά που αναφέρεις για την ηγεμονία και για τις εναλλακτι
κές λύσεις σε αυτή -  ή τουλάχιστον, αυτό είναι το πιθανότερο να 
ξεχωρίσει κάποιος ιστορικός της διεθνούς θεωρίας του 21ου αιώ
να».

Ο Herbert Butterfield άσκησε ίσως τη μεγαλύτερη επιρροή στην 
επιτροπή, καθώς και την πιο μακροχρόνια σε εμένα. Αυτό το βι
βλίο απηχεί πολλές από τις ιδέες του, ιδιαίτερα εκείνες που ανα
πτύσσει στο βιβλίο του Whig Interpretation o f  History. Τον ενδιέ
φερε ιδιαίτερα «να αποσαφηνίσει τις αρχές τη σύνεσης και της 
ηθικής υποχρέωσης που διατήρησαν ενωμένη τη διεθνή κοινωνία 
κρατών σε ολόκληρη την ιστορία της και που εξακολουθούν να τη 
διατηρούν ενωμένη».5 Η πιο σημαντική επιστημονική εργασία που 
συνέταξε σχετικά με το θέμα αυτό για την επιτροπή ήταν το «The 
historic states-systems» τον Ιανουάριο του 1965, με την οποία ως 
πρόεδρος συνόψισε και εμβάθυνε τις συζητήσεις της επιτροπής

4. Η. Bull, The Anarchical Society, London, Macmillan,and New York, Co
lumbia University Press, 1977, pp. 11. (Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδό
σεις Ποιότητα, Η. Bull, Η  άναρχη κοινωνία, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2001 
[σ.48]).

5. Butterfield and Wight, op.cit., p. 13.
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σχετικά με τη φύση τέτοιων συστημάτων, καθώς και για το γιατί 
αυτά λειτούργησαν όπως λειτούργησαν.

«Το προεξέχον στοιχείο των διεθνών συστημάτων που έχουν 
μελετηθεί έως τώρα είναι ότι βασικά δεν φαίνονται να προήλ
θαν από τη διαδικασία της συσχέτισης (επαφής) μονάδων που 
ζούσαν έως τότε διαχωρισμένες. Οι πραγματικές δυνάμεις που 
οδήγησαν σε κάποιου είδους συνδυασμό μπορεί να είναι τα στοι
χεία μιας προγενέστερης κοινής κουλτούρας, αλλά... το κατα
πληκτικό είναι η σημασία ενός προηγούμενου σταδίου πολιτι
κής ηγεμονίας -  μιας πολιτικής ηγεμονίας, η οποία μπορεί μά
λιστα να ήταν υπεύθυνη για την εξάπλωση της κοινής κουλτού
ρας. Αν παραδεχτούμε ότι ένα σύστημα κρατών υπάρχει ήδη, 
μπορεί να μην είναι δύσκολο να προσθέσουμε σε αυτό νέες μο
νάδες, οι οποίες βρίσκονταν κάποτε έξω από αυτό -  ακόμη και 
μονάδες, οι οποίες έχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα... Φαί
νεται σαν να μπορεί ένα σύστημα κρατών να επιτευχθεί (στο 
παρελθόν τουλάχιστον) μόνο εάν καταβληθεί μια τεράστια συ
νειδητή προσπάθεια ανασυγκρότησης μετά την κατάρρευση μιας 
πολιτικής ηγεμονίας».6

Ο Butterfield είχε κατά νου την ελληνιστική ή μακεδονική 
κοινωνία μετά τη σύγχυση που ακολούθησε το θάνατο του Με
γάλου Αλεξάνδρου (βλ. κεφ. 6), για την οποία ο Heeren έλεγε ότι 
αποτελούσε την πλησιέστερη αναλογία προς το ευρωπαϊκό πα
ράδειγμα, και το επίτευγμα της Βεστφαλίας μετά την κατάρρευ
ση της ηγεμονίας των Αψβούργων (βλ. κεφ. 17). Χρησιμοποιού
σε τον όρο «σύστημα κρατών» για να περιγράψει αυτό που ο 
Bull ονομάζει «διεθνή κοινωνία».

6. Το κείμενο υπάρχει στη Βιβλιοθήκη του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών 
Σχέσεων στο Λονδίνο (Library o f  the Royal Institute for International Affairs).
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Η  διάρθρωση αυτού του βιβλίου

Με σημείο εκκίνησης τις συζητήσεις της Βρετανικής Επιτρο
πής, προσπάθησα στο βιβλίο αυτό να εξετάσω την ευρεία γκάμα 
των εμπειριών που προσφέρουν τα βασικά ανεξάρτητα και επι- 
κορίαρχα συστήματα του παρελθόντος, παρατηρώντας την ανά
πτυξη του καθενός από αυτά και τη σημασία του, αφενός για τις 
σχέσεις μεταξύ κοινοτήτων ως συνόλων και αφετέρου για τα προ
βλήματα της εποχής μας. Α π’ όσο γνωρίζω δεν υπάρχει μια γενι
κή μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, δεν υπάρχει ού
τε ένας κατάλληλος και γενικά αποδεκτός όρος που να περιγρά
φει το αντικείμενο. Όπως τόνισε ο Wight, ο όρος «διεθνείς σχέ
σεις» είναι υπερβολικά περιοριστικός.

Η έρευνά μου δίνει έμφαση στην πράξη. Στο επιστημονικό 
αυτό πεδίο οι θεωρίες δεν προηγούνταν συνήθως ούτε κατεύθυ- 
ναν την επιχειρησιακή πρακτική, όπως συνέβαινε συχνά στον το
μέα της εσωτερικής διακυβέρνησης και του πολιτεύματος, αλλά 
ακολουθούσαν και ερμήνευαν τα μέσα που αναπτύσσονταν από 
την εμπειρία. Επιπλέον, οι αντιτιθέμενες αιτιολογήσεις της ανε
ξαρτησίας και της αυτοκρατορίας συνήθως τις περιγράφουν ως 
πιο απόλυτες από ό,τι είναι, και αγνοούν τους συμβιβασμούς και 
τους περιορισμούς που απομακρύνουν την πραγματικότητα από 
τη ρητορεία. Σε ποιο βαθμό αληθεύει ότι όλα τα συστήματα κρα
τών, ό,τι και αν αξιώνουν, κατά βάθος συγγενεύουν;

Το βιβλίο διαιρείται σε τρία βασικά μέρη: στα βασικά συστή
ματα κρατών της αρχαιότητας· στην ευρωπαϊκή διεθνή κοινω
νία· και στη σύγχρονη παγκόσμια. Η επιτροπή πίστευε ότι εμείς, 
και ιδιαίτερα όσοι από εμάς είμαστε επαγγελματίες ιστορικοί, 
είχαμε αρκετά εξοικειωθεί με το γενικό χαρακτήρα του ευρωπαϊ
κού πολιτισμού και την ιστορία του ευρωπαϊκού συστήματος κρα
τών, καθώς και του σημερινού παγκόσμιου συστήματος, και ότι 
ως εκ τούτου δεν χρειαζόταν να αναλυθούν λεπτομερώς για κα
λύτερη δική μας κατανόηση ή για να τα κατανοήσουν καλύτερα
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άλλοι μελετητές των διεθνών σχέσεων. Έκτοτε αναρωτιέμαι σε 
ποιο βαθμό ήταν δικαιολογημένη αυτή η υπόθεση. Δικαιολογη
μένη ή όχι, στο δεύτερο και τρίτο μέρος του βιβλίου αυτού θεώ
ρησα δεδομένες κάποιες γνώσεις σχετικά με την ιστορία της Ευ
ρώπης και του αιώνα μας και επικέντρωσα το ενδιαφέρον μου 
στην εξέλιξη και τους τρόπους λειτουργίας της ευρωπαϊκής κοι
νωνίας κρατών και στο σύστημα που εκτείνεται πέρα από αυτά. 
Από την άλλη πλευρά, το γενικό πολιτισμικό πλαίσιο μέσα από 
το οποίο προέκυψαν άλλα συστήματα κρατών δεν είναι τόσο γνω
στό και γι’ αυτό χρειάζεται μια περαιτέρω περιγραφή του τρό
που λειτουργίας αυτών των συστημάτων, καθώς και του γενικό
τερου πολιτισμικού πλαισίου. Επιπλέον, οι περισσότεροι από ε
μάς είμαστε υποχρεωμένοι να βασιζόμαστε σε δευτερογενείς πη
γές, δηλαδή σε κάποιους ειδικούς τους οποίους θεωρούμε αξιό
πιστους. Η επιτροπή ήθελε να παραγάγει ξεχωριστές εργασίες 
για τα διάφορα συστήματα κρατών του παρελθόντος. Εφόσον 
είναι αδύνατον μια τέτοια εργασία ή κεφάλαιο να  περιλαμβάνει 
την περιγραφή ενός ολόκληρου πολιτισμού και της γενικής ιστο
ρικής του εξέλιξης, οι εργασίες αυτές περιορίστηκαν σε όσα φαί
νονταν απαραίτητα ώστε να καταστούν κατανοητές οι σχέσεις 
μεταξύ των εμπλεκόμενων πολιτικών οντοτήτων. Ακολουθώντας 
αυτή την πρακτική, περιορίστηκα σε ό,τι θεωρώ απαραίτητο για 
να εξηγήσω την εξέλιξη και τη λειτουργία των ίδιων των συστη
μάτων, καθώς και τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. Δεν  
επιχείρησα χρονολογικές περιγραφές των σχέσεων μεταξύ ομά
δων πολιτισμένων κοινοτήτων, ούτε επιχείρησα να περιγράψω ή 
να αποτιμήσω τη γενική φύση και τα επιτεύγματα παρελθόντων 
πολιτισμών και τη συνεισφορά τους στη δική μας κληρονομιά, 
στους οποίους παραπέμπουν ονόματα όπως «Αθήνα», «Ιερου
σαλήμ» και «Κομφούκιος». Επίσης, δεν ασχολήθηκα καθόλου 
με τις πιο πρωτόγονες, προ-εγγράμματες κοινωνίες.
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Άλλες συναφείς μελέτες

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία περί κράτους και περί της λεγάμε
νης «διπλωματικής ιστορίας» έκανε χρήση διπλωματικών εγγρά
φων, από τα πινακίδια που βρέθηκαν στην τοποθεσία Τελ ελ Α- 
μάρνα έως τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις των Υπουργείων Ε
ξωτερικών, από τα οποία έγγραφα μπορεί κανείς να διακρίνει τις 
σχέσεις μεταξύ κρατών, ανεξάρτητων και εξαρτημένων. Προσκό
μισε επίσης στοιχεία από απομνημονεύματα, δημόσιες συζητή
σεις και άλλες σχετικές πηγές ώστε να παράσχει, τουλάχιστον 
στην ευρωπαϊκή περίπτωση, μια συνεχή αφήγηση και λεπτομερή 
ανάλυση κατά την οποία αντιπαραβάλλονται και σταθμίζονται οι 
απόψεις των μελετητών. Παρ’ όλα αυτά, πολλές ιστορίες διε
θνών γεγονότων επικεντρώνονται στην αφήγηση και στις πολιτι
κές και στα κίνητρα μεμονωμένων κρατών και προσωπικοτήτων, 
από τα οποία είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη λειτουργία 
του συστήματος ως όλου. Επιπλέον, αυτού του είδους οι ιστορι
κές μελέτες δεν εκθέτουν με σαφήνεια το εύρος και τη φύση, 
ιδιαίτερα εκτός Ευρώπης, των προηγούμενων εμπειριών στη δια
χείριση των συστημάτων κρατών, ούτε και τη σημασία αυτών 
των εμπειριών για τη δική μας εποχή. Πολλά συγγράμματα μη 
ιστορικών θεωρητικών, αλλά και δημοσιογράφων, για τα σύγ
χρονα διεθνή προβλήματα βρίθουν ασαφειών σχετικά με το πα
ρελθόν, ενώ διαφαίνεται σε αυτά μια τάση απόρριψης όλων των 
προγενέστερων πρακτικών, των οποίων τη συνάφεια και την ποι
κιλία οι συγγραφείς αυτοί ελάχιστα κατανοούν.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν αφορούν φυσικά όλα τα σχετικά με 
το θέμα μας συγγράμματα. Στο τέλος του βιβλίου παραθέτω στη 
Βιβλιογραφία όλα τα έργα, τόσο τα εξειδικευμένα, όσο και τα 
πιο γενικά, που θεωρώ πιο χρήσιμα, με σύντομα σχόλια, τα οποία 
ελπίζω ότι θα βοηθήσουν τον αναγνώστη που επιθυμεί να εξετά
σει ορισμένα θέματα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Στο σημείο 
αυτό θα ήθελα να επισημάνω τη συνάφεια που έχουν για αυτή τη
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μελέτη ορισμένα βιβλία, τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά.
Ο Butterfield μας τόνισε τη συνάφεια που έχει για τη μελέτη 

μας σχετικά με τα συστήματα κρατών η Σχολή Ιστορικών του 
Gottingen και ιδιαίτερα ο Heeren, ο οποίος έγραψε το Handbuch 
der Geschichte des Europaeischen Staatensystems und seiner 
Kolonien κατά τη ναπολεόντεια κατοχή (η μετάφρασή του στα αγ
γλικά εισήγαγε τον όρο «states systems» στη γλώσσα αυτή). Ο 
Bull και εγώ εντυπωσιαστήκαμε πολύ από τον Heeren, ιδιαίτερα 
από το προοίμιο και την εισαγωγή του Staatensystem, από το οποί
ο υπάρχουν εκτενείς παραθέσεις στο κεφ. 18. Οι πολιτικοί και οι 
μελετητές του 18ου αιώνα δεν θεωρούσαν την Ευρώπη ως μια α
ναρχία, αλλά ως μια οικογένεια ή κοινοπολιτεία κρατών, που σε 
μεγάλο βαθμό κυβερνούσαν ηγεμόνες που είχαν συγγενικούς δε
σμούς μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο Βολταίρος στην έξοχη σύ
νοψη που αποτελεί το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Ο αιώ
νας του Λουδοβίκου ΙΔ '(Histoire du Regne de Louis XIV) την απο- 
κάλεσε «une espece de grande republique» (ένα είδος μεγάλης δη
μοκρατίας), (βλ. κεφ. 18), ενώ ο Gibbon στις γενικές παρατηρή
σεις του μετά το κεφ. 38 του βιβλίου του Decline and Fall (Πα
ρακμή και πτώση) υποστήριξε ότι «μπορεί να επιτραπεί σε ένα φι
λόσοφο να θεωρεί την Ευρώπη ως μια μεγάλη δημοκρατία». Οι 
Ευρωπαίοι του 18ου αιώνα αναγνώριζαν επίσης ότι οι πάμπολλοι 
ηγεμόνες που συγκροτούσαν τη δημοκρατία τους διατηρούνταν 
σε κάποιου είδους τάξη χάρη στις συνθήκες και στην ισορροπία 
ισχύος, όπως οι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα του Νεύτωνα. Ο 
Heeren ανέλαβε να γράψει την ιστορία, όχι των μεμονωμένων η
γεμόνων, αλλά του ίδιου του συστήματος. Ο Bull και εγώ σχεδιά
ζαμε «να εκσυγχρονίσουμε τον Heeren» περιγράφοντας τι συνέβη 
από το 1809 και έπειτα, ως ένα συμπληρωματικό τόμο στο βιβλίο 
μας Expansion o f  International Society· όμως ο τραγικός θάνατος 
του Bull άφησε το σχέδιό μας ανεκπλήρωτο.

Η ισχύς, όχι μόνο μεταξύ κρατών, αποτελεί ένα θέμα μεγά
λου ενδιαφέροντος για τους θεωρητικούς. Μεγάλο μέρος των συγ
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γραμμάτων τους για τα συστήματα κρατών επικεντρώθηκε στην 
ισχύ και στον αγώνα για ισχύ μεταξύ των κρατών σε ένα σύστη
μα, και όχι στους τρόπους λειτουργίας των διεθνών κοινωνιών.7 
Οι μελετητές που γράφουν στην αγγλική γλώσσα αφοσιώθηκαν 
ιδιαίτερα στα προβλήματα της χαλιναγώγησης και του ελέγχου 
της ισχύος και της πρόληψης του πολέμου και της επίθεσης, ενώ 
έδωσαν λιγότερη προσοχή στα προβλήματα της εξουσίας στις 
διεθνείς κοινωνίες, στη «σύνεση και την ηθική υποχρέωση»8 και 
στις τεχνικές διασφάλισης υπακοής και συγκατάθεσης. Από την 
άλλη πλευρά, οι περισσότεροι επαγγελματίες, ιδιαίτερα οι πολι
τικοί και οι επαγγελματίες διπλωμάτες των δυτικών δημοκρα
τιών, ενδιαφέρονται λιγότερο για γενικές αναλύσεις και γνωρί
ζουν πολύ καλύτερα τους μεγάλους περιορισμούς στους οποίους 
υπόκειται σήμερα η ισχύς σε μια κοινωνία κρατών, καθώς και 
την αντίθεση των λαών τους (την οποία συνήθως συμμερίζονται) 
στη χρήση βίας ή ακόμη και της παρότρυνσης μέσω της απειλής 
για χρήση βίας. Έχουν λοιπόν ως εκ τούτου ασχοληθεί περισσό
τερο με τη σκοπιμότητα, τη σύνεση και το συμβιβασμό.

Μία από τις πολυτιμότερες μελέτες της ισχύος στο διεθνή το
μέα είναι το Pow er and the Pursuit o f  Peace: Theory and Prac
tice in the H istory o f  Relations between States (Η ισχύς και η 
επιδίωξη της ειρήνης: Θεωρία και πράξη στην ιστορία των σχέσε
ων μεταξύ κρατών) του Sir Harry Hinsley, το οποίο από την έκ
δοσή του το 1963 έχει καταστεί δίκαια κλασικό. Ο Hinsley εντο
πίζει την ανάπτυξη των διεθνιστικών θεωριών και των σχεδίων

7. Στις ρομανικές γλώσσες «το να είναι κανείς ικανός, σε θέση» (lepouvoir, 
el poter, κτλ.) έχει ηπιότερες και πιο ουδέτερες σημασίες από ό,τι ο αγγλικός 
όρος «power» (ισχύς), ο οποίος παραπέμπει αναπόδραστα σε κάτι ξένο και ανε
πιθύμητο, ή απ’ ό,τι η ρωσική λέξη «vlast» που σημαίνει «αφέντης». Αυτός 
ίσως να είναι και ένας από τους λόγους που, μεταξύ των κλασικών συγγραμμά
των του 20ού αιώνα, το βιβλίο του Jouvenel Du Pouvoir είναι εμφανώς καλύτε
ρο από το Power του Bertrand Russell.

8. Butterfield and Wight, op. cit., p.13.
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για διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη ήδη από το 17ο αιώνα. Θεωρεί 
την Ευρώπη και τον κόσμο περισσότερο ως αναρχία και λιγότε- 
ρο ως κοινωνία από ό,τι ο Bull ή εγώ. Οι παρατηρήσεις του είναι 
πάντα καίριες και πολλές από τις απόψεις του για τους τρόπους 
λειτουργίας της διεθνούς κοινωνίας παρουσιάζονται στο βιβλίο 
μου. Πιο σχετικό είναι το Β' μέρος του βιβλίου του που τιτλοφο
ρείται «Α History o f  the Modem States System to 1900», αν και 
πραγματεύεται κυρίως σχόλια πολιτικών και θεωρητικών και την 
αναζήτηση της ειρήνης. Πράγματι, ο Hinsley σε ολόκληρο το 
βιβλίο ασχολείται κυρίως με την ιστορία των εντολών, αναζητώ
ντας κυρίως τρόπους αποφυγής του πολέμου. Αφιερώνει λιγότε- 
ρη προσοχή στις περιγραφές τού πώς η ευρωπαϊκή κοινωνία κρα
τών λειτουργούσε πραγματικά (για παράδειγμα, δεν αναφέρει τον 
Heeren).

Μια παρόμοια σημαντική θεωρητική μελέτη για την ισχύ εί
ναι το Politics among Nations: The Struggle fo r  Power and Peace  
(Πολιτική μεταξύ των κρατών: Ο αγώνας για ισχύ και ειρήνη), 
του Hans Morgenthau, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αμέ
σως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Morgenthau, ένας πολιτι
κός ρεαλιστής, θεωρούσε ότι η διεθνής πολιτική προσδιορίζεται 
από το συμφέρον των ανεξάρτητων κρατών όπως αυτό καθορί
ζεται με όρους ισχύος. Θεωρούσε τον κόσμο του ναζισμού και 
του Ψυχρού Πολέμου ως κατ’ ουσίαν ακόμη πιο άναρχο από ό,τι 
ο Hinsley: Έναν κόσμο στον οποίο οι δυνάμεις θα μπορούσαν 
ίσως να ενεργούν σύμφωνα με το raison d ’etat, αλλά όχι σύμφω
να με το raison de systeme. To Politics among Nations είναι πο
λιτική θεωρία και ενδιαφέρεται πράγματι για τη λειτουργία μιας 
διεθνούς κοινωνίας μόνο στο βαθμό που οι θεσμοί της επιβάλ
λουν κάποιους περιορισμούς στην εθνική ισχύ. Σε αυτό το πλαί
σιο, το βιβλίο περιλαμβάνει πολλές εύστοχες και ωφέλιμες πα
ρατηρήσεις. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα μέρη 4, 5, και 6 ανα
φορικά με τους ειδικούς περιορισμούς στις ενέργειες των κρα
τών, καθώς και το κεφ. 27 σχετικά με το Κονσέρτο της Ευρώπης
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και την ιδέα της διακυβέρνησης από τις μεγάλες δυνάμεις. Στις 
σποραδικές συζητήσεις μας ο Morgenthau και εγώ συμφωνού
σαμε επίσης για τη σημασία της εμπειρίας του παρελθόντος στην 
κατανόηση των τρεχουσών διεθνών σχέσεων και για τις ανεπάρ
κειες των συμπεριφοριστικών (behaviourist) ερμηνειών και των 
ερμηνειών της θεωρίας παιγνίων, αν χρησιμοποιηθούν μεμονω
μένα.

Μια άλλη πολύ γνωστή και σημαντική πρόσφατη μελέτη που 
πραγματεύεται την ισχύ στο διεθνές σύστημα είναι το The Rise 
and Fall o f  the Great Powers: Economic Change and M ilitary 
Conflict from  1500 to 2000 (Η άνοδος και η πτώση των μεγάλων 
δυνάμεων: Οικονομική αλλαγή και στρατιωτική σύγκρουση από 
το 1500 έως το 2000) του Paul Kennedy. Το βιβλίο αυτό περιγρά
φει «την αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομίας και στρατηγικής, κα
θώς καθένα από τα ηγετικά κράτη στο διεθνές σύστημα αγωνιζό
ταν να αυξήσει τον πλούτο και την ισχύ του» μέσα σε αυτό που ο 
Kennedy, όπως και ο Morgenthau, θεωρεί ως ένα σχεδόν άναρχο 
σύστημα.9 Ωστόσο, αν και ο Kennedy σχολιάζει τη φύση του 
διπολικού συστήματος από το οποίο μόλις αναδυθήκαμε, απλώς 
αγγίζει το θέμα της λειτουργίας των ευρωπαϊκών και σύγχρονων 
κοινωνιών των κρατών και δεν πραγματεύεται το ρόλο των με
γάλων δυνάμεων στη συνεργατική τους ανάπτυξη και διαχείρι
ση· κατά την άποψή μου, πολύ σωστά, επειδή τα θέματα αυτά 
είναι ήσσονος σημασίας για την πολύ καλά διαρθρωμένη μελέτη 
του, η οποία συγκεντρώνει και παραθέτει ένα σημαντικό πλούτο 
στατιστικών και άλλων στοιχείων. Κατά συνέπεια, το The Rise 
and Fall o f  the Great Powers κινείται σχεδόν παράλληλα με το 
δεύτερο και τρίτο μέρος του βιβλίου μου, αγγίζοντάς τα χωρίς 
όμως να τα επικαλύπτει.

Από τότε που άρχισα να συγκεντρώνω υλικό για τη συγγραφή

9. P. Kennedy, The Rise and Fall o f  the Great Powers, New York, Random 
House, 1987, p. xiv.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 33

αυτού του βιβλίου, πριν από είκοσι χρόνια περίπου, πολλές πρό
σφατες κοινωνιολογικές μελέτες των αρχαίων πολιτισμών που 
πραγματεύομαι στο πρώτο μέρος του βιβλίου, αν και ασχολούνται 
κυρίως με την ισχύ και άλλα θέματα, υπήρξαν συμπτωματικά πο
λύ διαφωτιστικές σχετικά με τη φύση των συστημάτων κρατών 
και τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων του αρχαίου κόσμου. Η 
κοινωνιολογική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ πολιτικών οντο
τήτων ανάγεται στον Άραβα ιστορικό Ibn Khaldun, για τον οποίο 
ο βιογράφος του Schmidt αναφέρει: «Για αυτόν, η ιστορία ήταν 
κοινωνιολογία».10 Οι ιστορικά σκεπτόμενοι κοινωνιολόγοι είναι 
πιο πιθανόν να γνωρίζουν τις ουσιαστικές ομοιότητες μεταξύ ό
λων των κοινωνιών κρατών από ό,τι οι μελετητές των σύγχρονων 
διεθνών σχέσεων, είτε αυτές διοικούνταν αυτοκρατορικό είτε ε- 
πρόκειτο για ουσιαστικά ανεξάρτητα κράτη. Αυτοί συγκέντρωσαν 
πολλά από τα στοιχεία που αναζητούσαμε ο Wight και εγώ.

Η πιο χρήσιμη κοινωνιολογική μελέτη της ισχύος για τους 
σκοπούς αυτού του βιβλίου είναι ο πρώτος τόμος του The Sources 
o f  Social Power (Η  προέλευση της κοινωνικής ισχύος) του Michael 
Mann. Διάβασα το εντυπωσιακό αυτό έργο με μεγάλη ευχαρί
στηση, ιδιαίτερα τα κεφάλαια για τη Σουμερία, τις πρώτες αυτο
κρατορίες κυριαρχίας και την Περσία, επειδή ο Mann προσεγγί
ζοντας την ουσία από μια άλλη οπτική γωνία καταλήγει σε συ
μπεράσματα τα οποία συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με εκείνα 
στα οποία είχα καταλήξει διστακτικά και εγώ. Διότι ο Mann, ό
πως και εγώ, ενδιαφέρεται σαφώς, όχι μόνο για την παραγωγή 
ισχύος, αλλά και για το πώς αυτή λειτουργούσε, για την ακτινω
τή φύση της, τους περιορισμούς της, τις μετατοπίσεις και τους 
συμβιβασμούς που προκαλούσε, και ως εκ τούτου για τα χαρα
κτηριστικά και τη λειτουργία των συστημάτων κρατών, ορισμέ

10. Ν. Schmidt, Ibn Khaldun, New York, Columbia University Press, 1930, 
P- 27. Βλ. επίσης κεφ.11.
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να από τα οποία είναι πιο αυτοκρατορικό οργανωμένα από άλλα. 
Αυτή είναι, στην πραγματικότητα, η κοινωνιολογία των κοινω
νιών των κρατών ή των πολιτικών οντοτήτων. Η ανάγνωση όσων 
έχει γράψει ο Mann σχετικά με τα αρχαία συστήματα θα επιβε
βαιώσει και θα διευκρινίσει πολλά από όσα θέλω να πω στο βι
βλίο αυτό.

Δύο άλλα βιβλία της ίδιας κατηγορίας που θεωρώ επίσης χρή
σιμα είναι το Empires του Michael Doyle, το οποίο εξετάζει τη 
φύση του αυτοκρατορικού ελέγχου πάνω σε άλλες πολιτικές ο
ντότητες, αλλά όχι σε μια ολόκληρη κοινωνία κρατών, στην Ελ
λάδα και στη Ρώμη και από τους Ευρωπαίους σε υπερπόντια ε
δάφη- και το Power and Propaganda, μια συλλογή κοινωνιολο
γικών πραγματειών για τις αρχαίες αυτοκρατορίες, που επιμελή- 
θηκε ο Μ. Τ. Larsen, στην οποία γίνεται σαφώς η διάκριση μετα
ξύ πραγματικότητας και ρητορείας. Εξετάζω ορισμένες από τις 
ιδέες που διατυπώνουν ο Doyle και ο Larsen στο κεφ. 12. Το 
βιβλίο του Robert Gilpin War and Change in World Politics (Πό
λεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική) δεν ασχολείται με τα αρ
χαία συστήματα, ωστόσο και αυτός δίνει έμφαση στη μελέτη ο
λόκληρων κοινωνικών συστημάτων, τα οποία πρωτίστως προσ
διορίζουν τη συμπεριφορά των μελών τους- και έχει πολλά εν
διαφέροντα να πει σχετικά με την ηγεμονία, την αλλαγή και τη 
σημασία του παρελθόντος. Ωστόσο, όπως και αρκετοί άλλοι με
λετητές που αναφέρθηκαν εδώ και αντίθετα με τα συμπεράσμα
τα στα οποία καταλήγει αυτό το βιβλίο, ο Gilpin θεωρεί ότι οι 
σχέσεις μεταξύ πολιτικών οντοτήτων ήταν και είναι «ένας αγώ
νας για ισχύ σε μια κατάσταση παγκόσμιας αναρχίας».11

11. Gilpin, op. cit., p. 230.
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Άλλες ευχαριστίες

Πολλοί άλλοι μελετητές και επαγγελματίες μού πρόσφεραν γεν
ναιόδωρα τη βοήθεια και τις συμβουλές τους. Έμαθα ίσως τα 
περισσότερα κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια, ιδιαίτερα για τη 
δημιουργική πολιτική ικανότητα, από μια αδελφή ψυχή, τον 
George Kennan, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι ο πιο εμβρι
θής μελετητής-διπλωμάτης που γράφει σήμερα στα αγγλικά. Πρέ
πει επίσης να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον Sir 
Michael Howard, του οποίου τα διαυγή συγγράμματα και η προ
σωπική ενθάρρυνση για αρκετές δεκαετίες με βοήθησαν σημα
ντικά, και στον John Vincent, ο οποίος διάβασε δύο φορές το 
χειρόγραφό μου και μου υπέδειξε πολλές λεπτομερείς βελτιώ
σεις, και του οποίου ο πρόσφατος χαμός με άγγιξε βαθιά. Και οι 
δύο ήταν μέλη της Βρετανικής Επιτροπής. Στο επίπεδο της συγ
γραφής είμαι υπόχρεος στους Harry Temple και Peter Gellner, με 
τους οποίους δίδασκα στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και οι ο
ποίοι με βοήθησαν να διαμορφώσω και να οργανώσω το βιβλίο. 
Ο γιος μου, ο Alaric συνέβαλε πολύ στα κεφάλαια για την Ελλά
δα, τη Μακεδονία και τη Ρώμη. Η γυναίκα μου με στήριξε με την 
ανεξάντλητη υπομονή και τις συντακτικές της παρατηρήσεις κα
τά την αφύσικα παρατεταμένη κυοφορία αυτού του βιβλίου. Ελ
πίζω όλοι οι άλλοι που με βοήθησαν με ποικίλους τρόπους να με 
συγχωρήσουν που δεν τους αναφέρω ονομαστικά.

Θέλω επίσης να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στο Ίδρυμα 
Earhart του Μίσιγκαν, καθώς και στο Ίδρυμα Ford της Νέας Υόρ- 
κης, για τις προσωπικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη των δα
πανών της έρευνας και του κόστους παραγωγής του βιβλίου. Η 
γενναιοδωρία των αμερικανικών ιδρυμάτων προς ξένα επιστη
μονικά εγχειρήματα, τόσο ιδρυμάτων, όσο και ιδιωτών, είναι πο
λύ γνωστή, αλλά δεν παύει να  είναι εντυπωσιακή. Για παράδειγ
μα, η Βρετανική Επιτροπή χρηματοδοτούνταν εν μέρει από το 
Ίδρυμα Rockefeller.
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Ο Πολύβιος, ο οποίος γεννήθηκε μέσα στον κόσμο των δημο
σίων υποθέσεων και ασχολήθηκε ολόκληρη τη ζωή του με την 
άσκηση της πολιτικής, και που ήταν επίσης ένας προικισμένος ι
στορικός και ερμηνευτής της διεθνούς σκηνής για τους Έλληνες 
συμπατριώτες του, είπε ότι είναι σημαντικό ο ιστορικός να έχει 
πρακτική εμπειρία στη διαμόρφωση της πορείας των γεγονότων, 
όπως είναι σημαντικό ο πολιτικός να έχει επαρκή γνώση της ιστο
ρίας. Η ρήση του αυτή έμεινε χαραγμένη στο μυαλό μου όλα τα 
χρόνια της συγγραφής αυτού του βιβλίου. Δεν λησμόνησα επίσης 
την αξιομνημόνευτη παραίνεση του Πολύβιου σχετικά με την α
νάγκη να διαμορφώνει κανείς την προσωπική του άποψη από την 
ίδια την πρακτική - ε ξ  αυτών των πραγμάτων-  όπως δεν λησμόνη
σα και την παρόμοια αξίωση του Ibn Khaldun οι θεωρίες να είναι 
σε συμφωνία με την πραγματικότητα -  kanun al mutabaka.

Κανείς δεν μπορεί να είναι ειδικός σε όλες τις περιόδους. Ό
πως αναφέρει ο Elie Kedourie για τον Toynbee, είναι δύσκολο 
ένας συγκριτικός ιστορικός να έχει τις απαραίτητες γνώσεις που 
θα του επιτρέψουν να διακρίνει τα προτερήματα εναλλακτικών 
εξειδικευμένων περιγραφών.12 Ελπίζω ότι στην περίπτωση αυ
τού του βιβλίου η επικέντρωσή μου στα συστήματα κρατών και 
όχι στην επισκόπηση πολιτισμών γενικά, με βοήθησε να κάνω 
κάποιες τέτοιες διακρίσεις. Αν και ζητώ εκ των προτέρων συγ
γνώμη από τον αναγνώστη για τα λάθη που αναμφίβολα εξακο
λουθούν να υπάρχουν, θα του ζητούσα να  έχει κατά νου την έκ
κληση που απευθύνει ο Montesquieu στο Esprit des Lois {Το πνεύ
μα των νόμων), (το οποίο παραθέτει και ο Morgenthau στο προ
οίμιο της δεύτερης έκδοσης του Politics among Nations):

«Ζητώ μια χάρη από τους αναγνώστες μου, την οποία φοβά
μαι ότι δεν θα μου κάνουν. Να μην κρίνουν δηλαδή, από μία 
ανάγνωση λίγων ωρών το έργο είκοσι ετών- να εγκρίνουν ή να

12. Ε. Kedourie, review in the New Criterion (March) on Toynbee, 1990.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

καταδικάσουν το βιβλίο ως σύνολο και όχι μερικές συγκεκρι
μένες φράσεις».





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Σκοπός του πρώτου μέρους του βιβλίου που τιτλοφορείται «Τα 
αρχαία συστήματα κρατών» είναι να ανακαλύψει τι μπορού

με να διακρίνουμε σχετικά με την οργάνωση των σχέσεων μετα- : 
ξύ διαφορετικών λαών! σε άλλους πολιτισμούς. Υπό το φως των 
ευρημάτων μας θα είμαστε σε θέση στο δεύτερο μέρος να εξετά
σουμε «Την ευρωπαϊκή διεθνή κοινωνία», η οποία αποκόμισε πολ
λά από την προγενέστερη εμπειρία. Το τρίτο μέρος εξετάζει «Την 
παγκόσμια διεθνή κοινωνία». Το σύγχρονο διεθνές σύστημα υ
πήρξε απόρροια του ευρωπαϊκού, και πολλοί κανόνες και θεσμοί 
της ευρωπαϊκής κοινωνίας απλώς εφαρμόστηκαν παγκοσμίως· 
ενσωματώνει όμως επίσης και ιδέες και πρακτικές από παλαιότε- 
ρα συστήματα.

Οι άλλοι πολιτισμοί που θέλουμε να εξετάσουμε και οι σχέ
σεις μεταξύ των κοινοτήτων τους ήταν φυσικά εξαιρετικά μεμο
νωμένοι και άλλαζαν συνεχώς. Ποιους γενικούς όρους μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε και να κατατάξουμε 
τη μεγάλη ποικιλία αυτών των σχέσεων; Λέξεις, όπως «κράτος»,, 
«αυτοκρατορία» και «σύστημα» είναι χρήσιμες εφόσον θυμόμα
στε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ευρείες κατηγοριοποιήσεις οι 
οποίες καλύπτουν μια σημαντική γκάμα διακριτών, μεμονωμέ
νων φαινομένων, και ότι διαφορετικοί χρήστες αυτών των όρων 
μπορεί να εννοούν ελαφρώς διαφορετικά πράγματα. Η απλή διά
κριση μεταξύ ελεύθερων και υποτελών λαών ή μεταξύ κυρίαρ
χων και υποτελών ηγεμόνων είναι υπερβολικά υπερφορτισμένη
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με ρητορεία και προκαλεί σύγχυση σε πολλά από τα θέματα που 
πρέπει να εξετάσουμε. Χρειαζόμαστε πιο ουδέτερους όρους.

Έχω καταλήξει να δυσπιστώ ολοένα και περισσότερο απέναντι 
στις σαφείς διακρίσεις μεταξύ συστημάτων ανεξάρτητων κρατών, 
επικυρίαρχων συστημάτων και αυτοκρατοριών. Σήμερα προτιμώ 
να ορίζω το γενικότερο θέμα λέγοντας ότι, όταν ένας αριθμός δια
φορετικών ανθρώπινων κοινοτήτων ή πολιτικών οντοτήτων εμπλέ
κονται αρκετά μεταξύ τους ώστε να λέμε ότι σχηματίζουν ένα κά
ποιου είδους σύστημα (ανεξάρτητο, επικυρίαρχο, αυτοκρατορικό 
ή οτιδήποτε άλλο), τότε η οργάνωση του συστήματος θα εμπίπτει 
σε κάποιο σημείο του εννοιολογικού φάσματος μεταξύ της απόλυ
της ανεξαρτησίας και της απόλυτης αυτοκρατορίας. Οι δύο ορια
κές θέσεις είναι θεωρητικά απόλυτα, τα οποία δεν συναντώνται 
στην πράξη.. Είναι πρόσφορο για λόγους σύγκρισηςνα διαιρέσου
με το φάσμα σε τόασερκ; ευθείες κατηγορίες σχέσεων σ Γην ανε-Γ
ξαρτησία, στην ηγεμονία, στην κυριαρχία και στην αυτοκρατορία;

Στα συστήματα κρατών υπάρχει μια αναπόφευκτη ένταση 
μεταξύ της επιθυμίας για τάξη και της επιθυμίας για ανεξαρτη
σία. Η τάξη προάγει την ειρήνη και την ευημερία, που αποτε- 
λούν σπουδαία αγαθά. Υπάρχει όμως ένα τίμημα. Η τάξη πε
ριορίζει πάντα την ελευθερία δράσης των κοινοτήτων και ιδιαί
τερα των ηγεμόνων τους. Η επιθυμία για τάξη καθιστά τους 
περιορισμούς και τις εκούσιες δεσμεύσεις αποδεκτούς, για τους 
λόγους που παραθέτουν ο Hobbes και άλλοι. Ωστόσο, στο βαθ
μό που η τάξη επιβάλλεται από την πραγματική ή ενδεχόμενη 

^ύναμη-ρΐα§-ηγεμονικής εξουσίας, μπορεί να  γίνει αντιληπτή 
ως καταπιεστική _Άυτή ακριβώς είναι η περίπτωση των αυτο- 

Ίφ'ατορϊκών'ΚαΓαλλων εξουσιών που παρεμβαίνουν στην άσκη
ση εσωτερικής πολιτικής των μελών. Η επιθυμία για αυτονομία 
και στη συνένεια για ανεξαρτηαία,είναι η επιθυμία ενός κρά-" 
τους να χαλαρώσει τους περιορισμορς και τις δεσμεύσεις που 
του επ ιβ ά λ λ^ τσ ίΓ Ό μ ^ χα ι η  ανεξαρτησία έχει το τίμημά της,
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δηλαδή την οικο6*οαική αλλά και τη στρατιωτική ανασφάλεια 
Ο όρος^ανεζάρτητα κράτη» σε ένα σύστημα υποδηλώνει πο 

λιτικές ovTorffre^TTuϋ uiuιηρ’ουν'την έσχατη ικανότητα να λαμ 
βάνουν αποφάσεις, εσω
τερικές τους υποθέσεις. Ωστόσο στην πράξη, η ελευθερία στις 
αποφάσεις που αφορούν εξωτερικές υποθέσεις περιστέλλεται α
πό τους περιορισμούς που επιβάλλει η εμπλοκή σε οποιοδήποτε 
σύστημα, καθώς και από τις εκούσιες δεσμεύσεις που αναλαμ
βάνουν τα κράτη προκειμένου να διαχωριστούν τις εξωτερικές 
τους σχέσεις πιο αποτελεσμο^ηκς^Όσο^}ιεγαλύτεροι οι περιορι- 
σμοί και οι δεσιιεύσεις.(τόσο πιο σωιντη θα είναι η οργάνωση 
του συστήματος και τόσο μακρύτερα θα τοποθετείται αυτό στο 
εννοιολογικό φάσμα. Cf l A '

Στο άκρο των πολλθπΧω\^νε£αρτησάών του φάσματος, o&cf/ 
στενότερα τα κυρίαρχα κράτη εμπλέκονται |ΐεταξύ τους, τόσο λι-
γότερο ικανά αισθάνονται ναΊ 6να τους. Το απρό-

^μα, τΛ παρακινεί επίσης να συνάψουν συμ- 
τιφέρουν ένα^εω ο^ά^ς σε αυτό που δια-

σωπο δίκτυο στρατηγικών και οικονομικών πιέσεων που τα διατη-

ρ
'μαχίες. Ο ιom
φορετικά θα ήταν ένα ανοργάνωτο σύστημα, mwrnvifpvrac και 
κατά συνέπεια τροποποιώντας τη συμπεριφορά των ιιελών τους. 
Αυτή είναι μια πλευρά εκείνου που το ευρωπαϊκό σύστημα ονόμα
ζε «raison d ’etat». Η τάξη προάγεται περαιτέρω από γενικές συμ
φωνίες και κανόνες που περιορίζουν και ωφελούν όλα τα μέλη του 
συστήματος και που το καθιστούν μια κοινωνία. Αυτή είναι μια 
πλευρά του raison de systeme, της πεποίθησης ότι αποδίδει το να  
κόοζ&Μία ε̂ίς το σύστημα να λειτουργεί. Στο βαθμό που αυτές οι 
συμφωνίει μπεριλαμβανο]:ιένων και των δεσμεύσεων έναντι της- 

ίγΐκής ασφάλειας, είναι εκούσιες Ka(J ^  επιβάλλονται; από
ίυνάμεων, εμπίπτουν στην περιοχή 

,ών του φάσμαίος.
μια νικήτρια δύναμη ή θ| 
των πολλαπλών ανεξαι

Στην πράξη, η ελευθερία δράσης των ανεξάρτητων κρατών
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vi\

0 ^  περιστέλλεται πάντα από τις πιέσεις της αλληλε£άοτπσης σε ένα 
' σύστημα και συχνά επίσης από τηνεκοΰσϊαεπΐλογή. Επίσης, συ

ν  4~"Τη9ωρτεβΐορίζεταί πιο,δραστικά από την τΐΥβαονία. Καθώς με-
τακινβύρΓαστε στο φασμα προς το σημείο οπου μια ή περισσοτε- 
ρες^ΰναμ ε ΐ ς ^ Μ σε θέσηνα ασκήσουν ηγεμονία, οιάλλες^ορ- 
φές συντονισμού μεταβαλλονται βαθμιαία στα οφέλη που απορ- 
^έουν^Γδ^ηνΤν/εμόνι^^ ο υ σ ^  η οποία ρυθμίζει το σύστημα 
με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα μέλη της να  αντιλααβάνονται ότι 
υπάρχει "w  ι < τ η ρ ρ η τ ψ |  ^λρ.ην^κτήι ι π τ ο γ  αν  αποδεχτούν την ηγε- 
Liovia . Ano -m im  ηγεμονικές δυνάμεις θεωρουν επίσης οτι είναι 
7θ5ος?οφελός τ^υς ν α αντιμετωπίζουν θετικά τα συμφέροντα και 
την ευημερία τιχκ^πεξούσιων λαων τους

Λ Χ Με τον όρο «ηγεμονία» εννοώ οτι κάποια όϋναμη η εξουσία 
/  ) σε ένα σύστημα μπορεί να «θέτει το νόμο» σ^ειικά με τη λει- 

τοΰργίατΓ5υσϋστηματος, δηλαδή ναΝ^ σ δ ιο ρ ί£8ΗίΓκάποιο βα8~- 
ν μό τΐα εΕωτεο^ ^ ^ β < ?είς4 ^ £ ^ ^  τ<ΰν--ΐφατών-μελών. ενώ ως 

^Ο^προς τιΓ^τωτεοικέε τους υ π ο θ έσ ε ι τα κράτη-μέλη παραμένουν
ta._ ένοι μελετητές επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

τον όρο <νηγεμονια»^ια την άσκηση αυτή< -̂της εξουσίας απόψία^ 
μόνο δύναμ/rpH δυσκολία άτηνπερίπτωση αυτή έγκειται στο ότι 
ττΐν^εξθϋσ^μπορεί να τη-((ασκήσεΐ)είτε ένα ισχυρό μεμονωμένο 
κβάιοςεΐτε, όπως συχνά συμβαίνει, μια ομάδα τέτοιων  κρατών. 
Ένα παράδειγμα διπλής ηγεμονίας είναι η διαργία των Αθηναίων 
και των Σπαρτιατών μετά τούς Περσικούς Πολέμους, πού άνα- 
φέρεται στο κεφ. 5. Οι πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις μετά 
το 1815 άσκησαν μια διάχυτη ηγεμονία, την οποία πραγματεύο
μαι στο κεφ. 21. Πράγματι, οι κανόνες και οι θερμοί της ευρωπα
ϊκής διεθνούς κοινωνίας απείχαν πολ^Ραπό το να έι^Γκαθαρά  
pifmSmπη Σ ^ £^ νά λοffaBu^ryav επιβληθεί άπο~τοΰς νικητές με 
μεγάλες σι>μφων^ΓΤΠ5ΤΐνηςΓόπως"της ΰεστωαλίας. της Βιέννης 
και των Βερσαλλιών, και ήταν σε αυτόν το'βαθμό ηγεμονικοί. Ως 
εκ τούτου, προτιμώ να χρησιμοποιφ\ον όρο7<ηγ^^^^_με αυ-
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τή την ευρύτερη έννοια που παραπέμπει σε κάθε εξουσία, αποτε-/ 
λούμενη από ένα ή περισσότερα ισχυρά κράτη, η οποία είναι σε 
θέση να προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας διε7 
θνούς κοινωνία ς,}ιαρά να καταφεύγω σε άσχημες λέξεις όπως 
«παρα-ηγεμονική». Επιπλέον, μια ηγεμονί^ ε \ |ε ί ν α ι  ένα δικτα- [ 
τορικό διάταγμα. Οι ηγεμονίες που εξέτασα, είτε ασκούνταν από 
μια μεμονωμένη δύναμη είτε από μια μικρή ομάδα, συνεπάγο- 
νται συνεχή διάλογο μ ετά ξινη  ς-ηγ£μονική ς εξουσίας και των  
άλλων KOffrmv και έν^αίσθημα^ορροπ^ 1 σκοπιμότητας εκ μέ
ρους και των δύο πλευρών. X  f 1 )

ίΐ «επικυριαρχία» είναι μια πιο ασαφής έννοια: Στο διεθνές 
δίκαιο συνήθως σημαίνει ότι ένα κράτος ασκεί πολιτικό έλεγχέ 
σε κάποιο άλλο.1 Σε πολλά ιστορικά πλαίσια σημαίνει μια σκιώδτ] 
επικυριαρχία που στην πράξη σημαίνει ελάχιστα πράγματα. Ορι
σμένοι μελετητές, όπως ο WighJ; και ο Bull, αναφέρθηκαν σε επι- 
κυρίαρχα συστήματα ή κοινωνίες εννοώντας εκείνα στα οποία 
τα μέλη αποδέχονταν την ηγεμονία ως νόμιμη* Υπάρχει μια δια- 
cpoga μεταξύ των συστι^άτων « ^ ο π ο ίω ν  τα μέλη συμφων 
σε γενικές γομμμές ό' 
εζο υ σ ια ^ ^ μ η  και όταν

'νεΚχρ·?αι τ συστημάτων 1 ν τα μελ,η αποόεγονται
ε7Γτκυρίαρχη εξουσία μ ά ^  Η σιωπηρή αποδοχή είναι

’το ifiioiιιε τη ΓΓηγκατάθκ

παρχει μια επικυριαρχη 
άξη βρίσκεται σε αδρά- 

ιν

ιναι απαραίτητη για κάθε αποτε
λεσματική ηγεμονία είτε είναι de jure ειτε είναι d&facter

Πιο πέρα στο φάσμα βρίσκεται η «κυριαρχία»^ η οποία καλύ-'' 
πτει καταστάσεις στις οποίες μια αυτοκρατορική εξουσία προσ- Λ 
διορίζει σε κάποιο βαθμό την εσωτερική διακυβέρνηση άλλων | ® 
κοινοτήτων, οι οποίες ωστόσο διατηρούν την ταυτότητά τους ως I 

,ξεχωριστά κράτη, καθώς και κάποιον έλεγχο στις υποθέσεις τους. /  
Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι πρόσφατες σχέσεις της Σο
βιετικής Ένωσης με τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, όπου τα 
κράτη ήταν επίσημα ανεξάρτητα, η σχέση του αυτοκράτορα Αύ-

άρ* (ffo, <cm/cQ\KetΛ κή
U '
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γουστου με το βασίλειο του Ηρώδη και η σχέση των Βρετανών 
με τους Ινδούς πρίγκιπες. Εδώ ο ρόλος που διαδραματίζει η ικα
νότητα κάποιου να προβεί σε καταναγκασμό είναι πιο εμφανής.

Ιέλος, υπάρχει η «αυτοκρατορία»'η οποία στην πράξη δεν 
είναι πιο απόλυτη από την ανεξαρτησία, και η οποία σημαίνει 
άμεση διοίκηση των διαφορετικών κοινοτήτων από ένα αυτοκρα
τορικό κέντρο. Η ελευθερία δράσης ακόϋτΓκαι των αυτοκρατσ^ 
ρικών κυβερνήσεων περιστέλλεται στην πράξη από περιορισμούς

Όταν εξετάζουμε ιστορικά παραδείγματα, στο σημερινό κό
σμο ή στα συστήματα του παρελθόντος, γνωρίζουμε βέβαια ότι 
αυτές οι κατηγορίες δεν είναι στεγανές και ότι η μετάβαση από 
τη μία στην άλλη δεν γίνεται απότομα, αλλά αποτελούν μάλλον
μια συνεχεία, οπως τα μήκη κύματος του φωτός σε ένα ουράνιο 
τόξο/τα οποΐά θεωρούμε εύχρηστο να τα διαιρούμε σε διαφορε
τικά χρώματα. Κανένα πραγματικό σύστημα δεν παραμένει στα
θερό σε κάποιο σημείο αυτού του φάσματος.

Η σχέση των διαφόρων κοινοτήτων μεταξύ τους μετατοπίζε
ται συνεχώς στο φάσμα με την πάροδο του χρόνου. Οι τρόποι με 
τους οποίους η οργάνωση ενός συστήματος γίνεται πιο σφιχτή ή 
πιο χαλαρή, και μια ηγεμονική ή αυτοκρατορική δύναμη αντικα
θιστά μια άλλη, θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Υπάρχει επί
σης, σε κάθε χρονική στιγμή, μια μεταβολή στο χώρο. Οι κοινό
τητες που αποτελούν ένα σύστημα δεν έχουν όλες την ίδια σχέση 
μεταξύ τους ή με μια αυτοκρατορική δύναμη. Υπάρχουν πολλές 
διαβαθμίσεις, ακόμη και μεταξύ ανεξάρτητων κρατών, και αν κάθε 
σχέση μεταξύ δύο κοινοτήτων εξεταστεί με προσοχή, έχει στην 
πράξη μια δική της ιδιαίτερη φύση, η οποία εξαρτάται από την 
ιστορία, τη γεωγραφία και άλλους παράγοντες που τη διαφορο
ποιούν. Ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι σε ποιο βαθμό 
οι αυτοκρατορίες διαθέτουν συνήθως ένα σκληρό πυρήνα άμε
σης διοίκησης, πέρα από τον οποίο υπάρχουν στρώματα κυριαρ-
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χίας και ηγεμονίας, μέχρι να καταλήξουμε σε πλήρως ανεξάρτη
τα κράτη, ΐα  οποία βρίσκονται εκτός του αυτοκρατορικού ελέγ
χου ή επιρροής. Αυτά τα «στρώμοΛΟΑ. είναι, φυσικά, διαβαθμί-' 
σεις του φάσματός μας, και ως εκ τούτου είναι ομόκεντροι κύ
κλοι σε ένα, διάγοαυιια παοά σε ένα Υάοτη.

Πέρα από αυτές τις συνεχείς μεταβολές της πραγματικότητας 
στο χρόνο και το χώρο, οι κοινότητες που θεωρήσαμε ως τα συ
στατικά του συστήματος δεν αποτελούν σταθερές. Μια πολιτική 
οντότητα σημαίνει στην ουσία μια κοινότητα, η οποία διατηρεί
ται ενωμένη από μια κοινή κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι η πε
ριοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο μιας κυβέρνησης θα αυξο- 
μειώνεται. Η σημασία και το μέγεθος μιας κοινότητας, την οποία 
επίσης συνδέουν και άλλοι δεσμοί, όπως τα έθιμα, η καταγωγή, 
η θρησκεία ή η γλώσσα, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί: Μπορεί 
να απορροφήσει άλλα στοιχεία ή να διαλυθεί ή να αφομοιωθεί 
από κάποια άλλη ή να εξαφανιστεί με κάποιον άλλο τρόπο. Πρέ
πει να χρησιμοποιούμε όρους, όπως «κοινότητα» και «κράτος», 
προσδίδοντάς τους όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη σημασία. Για 
παράδειγμα, μου φαίνεται ότι το να υποστηρίζει κανείς δογματι
κά ότι για να θεωρούνται τα κράτη ως τέτοια πρέπει να είναι 
ανεξάρτητα, δυσχεραίνει την κατανόησή μας για τη φύση των 
κρατών.

Αφού τα συστήματα και οι κοινότητες που τα συγκροτούν, 
ποικίλλουν πολύ μεταξύ τους, καθώς έχουν πολύ διαφορετικές 
κουλτούρες, προηγούμενες εμπειρίες και διαφορετικό επίπεδο α
νάπτυξης, και αφού στο εσωτερικό ενός δεδομένου συστήματος 
ο βαθμός ελέγχου που μπορούν να ασκήσουν μία, δύο ή πέντε 
δυνάμεις σε άλλες κοινότητες επίσης ποικίλλει, μπορούμε να δια
τυπώσουμε κάποια έγκυρα γενικά συμπεράσματα σχετικά με τις 
πιέσεις που προκαλούν τέτοιες αλλαγές; Πιο συγκεκριμένα, μπο
ρούμε να διακρίνουμε κάποιες ενδείξεις σχετικά με το πώς μπο
ρεί να  εξελιχτεί το δικό μας σύστημα; Υπήρξε κάποια γενική τά
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ση απομάκρυνσης από τον πόλο της συγκεντρωτικής εξουσίας, 
της αυτοκρατορίας και της παγκόσμιας κυβέρνησης προς το ά
κρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών, όπως διατείνονται κάποιοι; 
Υπήρξε κάποια αντίστοιχη, αντίθετη τάση στα γνωστά συστή
ματα ανεξάρτητων κρατών να κινείται η ισχυρότερη δύναμη προς 
την ηγεμονία, επιχειρώντας να ελέγξει τις εξωτερικές σχέσεις των 
κρατών-πελατών και να θέσει τους κανόνες του συστήματος, και 
έτσι η ηγεμονία να εξελιχτεί σε κυριαρχία;

Μια χρήσιμη μεταφορά για μια θεωρία συστημάτων αποτελεί 
τ < ^ εκ κ £ |^ . Φανταστείτε το φάσμα μας ως ένα (to^o^yo Hffigg. 
του οποίου να βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της ταλάντωσης 
του εκκρεμούς, κάπου μεταξύ της ηγεμονίας ̂ Μ τ|^ ν^ ΐα ^ ί_α ς. 
Υπήρχε άραγε στα αρχαία συστήματα κάποιο αξιοσημείωτο φαι
νόμενο του εκκρεμούς, κάποια ελκτική δύναμη που ωθούσε τα 
συστήματα μακριά από τα δύο θεωρητικά άκρα, προς κάποια κε
ντρική περιοχή του φασματος, έστω και αν η ορμή τηςίχλλάψής 
και κάποιοιάλλοι παράγοντες μπορεί να μετέφεραν το σύστημα 
πέρα από αυτή την περιοχή; Ή διαφέρει το μοντέλο τόσο πολύ 
από το ένα σύστημα στο άλλο ώστε να μην μπορούμε να εξάγου
με κάποια έγκυρα γενικά συμπεράσματα; _____

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το σ ε(ποιο βαθμό οϋδιευ- 
θετήσεις μεταξύ κοινο^άτ^^ ε  ένα σύστημα είναι αποδεκτές ως 
νομιμοποιημένες. Η ν^μιμοϊϊοίηστι είναι η αποδοχή μιας εξουσί
ας, το δικαίωμα ενός νόμου ή ηγεμόνα να γίνει σεβαστόςΓσέ α
ντιδιαστολή με τη δύναμη κάποιου να προβεί σε καταναγκασμό 
Προσδιορίζεται από τη στάση εκείνων που υπακούουν σε μια 
εξουσία. ΙΙώς μια νομιμοποιημένη -σ ε  αντιδιαστολή με εκείνη 
που ασκείται με εξαναγκασμό ή με την απειλή αυτού- λειτουργεί 
μεταξύ των κοινοτήτων σε ένα σύστημα και αποκτά διεθνή ση
μασία; Όσο πιο στενά εμπλέκονται τα ανεξάρτητα κράτη μεταξύ 
τους, τόσο λιγότερο προσπαθούν να λειτουργήσουν μόνα τους. 
Αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να προωθήσουν ορισμένα από τα
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συμφέροντα και τις αρχές τους, ιδιαίτερα τη διατήρηση της ανε
ξαρτησίας τους, μέσω της συνεργασίας τους με συμμάχους· γε
γονός που συνεπάγεται να λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις 
και τις επιθυμίες των συμμάχων τους και να τροποποιούν ανάλο
γα τη συμπεριφορά τους. Άλλα συμφέροντα μπορούν να προά- 
γονται με γενικές συμφωνίες και κανόνες που περιορίζουν και 
ωφελούν όλα τα μέλη του συστήματος. Αυτή η επίγνωση των 
πλεονεκτημάτων της συνεργασίας μεταξύ ανεξάρτητων εταίρων 
συμφωνεί με την παράδοση που θέλει τις ηγεμονικές και αυτο- 
κρατορικές δυνάμεις νΰ’θεώρουν ότι είναι προς όφελος τους να  
αντιμετωπίζουν θεττκά ια υυμφέρυντα και την ευημερία των υ- 

~πε£ούσιων λαών τους. Σε ποΰΓβαθμο η επιτυχία αυτών των πολι
τικών εξαρτάται από μια ευρεία αποδοχή; Οι κανόνες, οι θεσμοί 
και οι αποδεκτές πρακτικές μιας κοινωνίας ουσιαστικά ανεξάρ
τητων κρατών χρειάζονται μια νομιμοποιημένη εξουσία ώστε να  
διασφαλίζεται η τακτική συμμόρφωση σε αυτούς. Είναι η νομιμο
ποιημένη εξουσία εξίσου απαραίτητη για την επιτυχή άσκηση 
της ηγεμονίας ή της κυριαρχίας;

Αν θέλουμε να κατανοήσουμε πώς οι πολιτισμοί του παρελ
θόντος οργάνωναν τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών κοινο
τήτων τους, δεν μπορούμε απλώς να εγκαταλείψουμε αυτά τα 
στοιχεία που κατόρθωσαν να αποκαλύψουν οι ιστορικοί και οι 
αρχαιολόγοι, σαν να ήταν ένας σωρός ασύνδετων δεδομένων. 
Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο να εφαρμόσουμε ένα διάγραμμα 
ή πλέγμα κατηγοριών στην τεράστια ποικιλία των πραγματικών 
σχέσεων, για πιθανή κατηγοριοποίηση και συγκριτική ανάλυση. 
Δεν πρόκειται για κάτι το ασυνήθιστο. Πρέπει να ομαδοποιή
σουμε διαφορετικά άτομα και κοινότητες σε κατηγορίες για νο
μικούς σκοπούς: Για παράδειγμα, αυτό κάνουμε όταν λέμε ότι 
όλα, τα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, κατ’ όνομα ανεξάρτητα 
κράτη στο σημερινό διεθνές μας σύστημα είναι ίσα σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο. Και αυτό γινόταν τακτικά στους αρχαίους χρό
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νους, όπως και σήμερα, προκειμένου να προαχθεί ένας πολιτικός 
στόχος. Ωστόσο, αν και η διαίρεση της πραγματικότητας σε κα
τηγορίες μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του τι ακριβώς 
συμβαίνει, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι κατηγορίες αυτές να βρεθούν 
ανάμεσα σε εμάς και την πραγματικότητα. Μπορεί να υποπέσουμε 
στο σφάλμα να θεωρήσουμε ότι κάποια φαινόμενα, τα οποία τα- 
ξινομήθηκαν χονδρικά σε μια κατηγορία, μοιάζουν μεταξύ τους 
περισσότερο από ό,τι μοιάζουν στην πραγματικότητα, ή ότι επει
δή μερικά πράγματα ισχύουν για όλα, άλλα πράγματα ισχύουν 
επίσης. Έχουμε ήδη επισημάνει τον κίνδυνο της χρήσης λέξεων 
με συναισθηματικές αποχρώσεις, όπως «ανεξαρτησία» και «ηγε
μονία». Εξίσου παραπλανητικές είναι και οι κατηγορίες που χρη- 
σιμοποιήθηκαν από παρελθόντες πολιτισμούς για την ταξινόμη
ση των κοινοτήτων τους, και ιδιαίτερα εκείνες που οι ηγεμόνες 
και οι πολιτικοί ηγέτες διακήρυσσαν για να εξυπηρετήσουν τους 
σκοπούς τους. Θα είναι λοιπόν ωφέλιμο να  εξετάσουμε λίγο πιο 
προσεκτικά τα μεταβαλλόμενα μοντέλα σχέσεων των διαφορετι
κών συστημάτων ως μοναδικά και στη συνέχεια να τα συγκρί
νουμε.



ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΩΝ





ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σ ε αυτό το μέρος του βιβλίου θέλω να εξετάσω μια σειρά συ
στημάτων κρατών του αρχαίου κόσμου, δηλαδή του κόσμου 

που υπήρχε πριν από την εμφάνιση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Δεν θα είναι δυνατόν ούτε απαραίτητο για τους σκοπούς αυ

τού του βιβλίου να εξετάσουμε κάθε γνωστό σύστημα που συν
δέει διακριτές πολιτικές οντότητες. Πρέπει να εξετάσουμε τα πιο 
σημαντικά και πιο καλά τεκμηριωμένα και να καλύψουμε μια 
αντιπροσωπευτική γκάμα αναπτυγμένων συστημάτων σε όλο το 
φάσμα μας, από τα πιο αυτοκρατορικό ολοκληρωμένα έως τις 
πιο κατακερματισμένες ομάδες πολλαπλών ανεξαρτησιών, κατά 
τον ίδιο τρόπο που μια γενική συγκριτική μελέτη κρατών πρέπει 
να εκτείνεται από παραδείγματα συγκεντρωτικών και ομοιογε
νών κρατών σε παραδείγματα χαλαρά συνασπισμένων και ανο
μοιογενών κρατών.

Θα ξεκινήσουμε από την αρχαία Εγγύς Ανατολή με τη Σουμε- 
ρία. Εκεί για πρώτη φορά οι ανακαλύψεις γραπτών μνημείων από 
τους αρχαιολόγους μάς επιτρέπουν να διακρίνουμε, με κάποια δυ
σκολία, πώς λειτουργούσε ένα σύστημα κρατών. Αυτό που ανα
καλύπτουμε είναι μια κοινωνία ανεξάρτητων πόλεων-κρατών με 
ηγεμονικούς θεσμούς στα μισά περίπου του φάσματος μεταξύ της 
άναρχης ελευθερίας δράσης και της άτεγκτης αυτοκρατορίας. Το 
ασσυριακό σύστημα κληρονόμησε πολλά από τους Σουμέριους, 
αλλά ήταν πιο αυτοκρατορικό οργανωμένο, και το διάδοχό του 
περσικό ήταν μεγαλύτερο και πιο χαλαρά οργανωμένο. Στη συνέ
χεια θα στραφούμε στο πολύ πιο οικείο για εμάς σύστημα των 
πόλεων-κρατών της κλασικής Ελλάδας, όπου η σθεναρή προάσπι
ση της ανεξαρτησίας των πόλεων-κρατών μετριαζόταν από μια σει

ύ
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ρά λιγότερο θεσμοποιημένων ηγεμονιών και από τη συνεχή ανά
μειξη με την Περσία. Το ελληνικό και το περσικό σύστημα ανα- 
μείχθηκαν μετά την κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σχη
μάτισαν το διαφορετικό μακεδονικό σύστημα, το οποίο προσάρ
μοσε πρακτικές που προέρχονταν από πολλά άλλα προγενέστερό 
του. Ο διάδοχός του, το ρωμαϊκό αυτοκρατορικό σύστημα, ήταν η 
έσχατη κλασική σύνθεση· και αυτό με τη σειρά του εξελίχτηκε στο 
βυζαντινό και το αραβικό σύστημα και στην εξαιρετικά πρωτότυ
πη κοινωνία της μεσαιωνικής Ευρώπης, την οποία θα εξετάσουμε 
στην αρχή του δεύτερου μέρους του βιβλίου. Αυτή η διαδοχή συ
στημάτων θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε το πρόβλημα της συνέ
χειας: Πώς ένα σύστημα μπορεί να κληρονομήσει και να προσαρ
μόσει από τα προγενέστερό του θεσμούς και πρακτικές, συγκεκρι
μένους τρόπους οργάνωσης των σχέσεων μεταξύ των πολιτικών 
οντοτήτων, καθώς και υποθέσεις σχετικά με το ποιες ήταν και ποιες 
θα έπρεπε να είναι αυτές οι σχέσεις.

Πέρα από αυτή τη διαδοχή συστημάτων θα εξετάσουμε επί
σης και δύο πιο διακριτά ασιατικά συστήματα: το αρχαίο ινδικό 
και το κινεζικό σύστημα των εμπόλεμων κρατών πριν από την 
εγκαθίδρυση της αυτοκρατορίας της Δυναστείας των Χαν, Η ιν
δική κοινωνία κρατών είναι ενδιαφέρουσα λόγω της περίπλοκης 
γηγενούς ανάπτυξής της και λόγω της επίδρασης που άσκησαν 
σε αυτή οι περσικές και οι μακεδονικές πρακτικές. Οι εντυπω
σιακές πρακτικές και θεωρίες του κινεζικού συστήματος αναπτύ
χθηκαν σε συνθήκες πραγματικής απομόνωσης. Αυτά τα δύο συ
στήματα θα αποτελέσουν μια χρήσιμη βάση σύγκρισης με τη δια
δοχή των συστημάτων της Εγγύς Ανατολής.

Κατά την εξέταση αυτών των αρχαίων συστημάτων, θα πρέ
πει να έχουμε κατά νου δύο σειρές θεμελιωδών ερωτημάτων, τα 
οποία είναι επίσης συναφή με το ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά και 
επίκαιρα. Η πρώτη σειρά ερωτημάτων αφορά την πολιτισμική 
ενότητα. Σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητη κάποια πολιτισμική
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ενότητα ή έστω μια κυρίαρχη πολιτισμική μήτρα προκειμένου τα 
συμφέροντα και οι πιέσεις που συνδέουν τις πολιτικές οντότητες 
σε ένα σύστημα να μπορούν να εκφραστούν στους συνειδητούς 
κανόνες και θεσμούς μιας κοινωνίας; Σε ποιο βαθμό αυτοί οι κα
νόνες και οι θεσμοί προσδιορίζονται από την κουλτούρα μέσα 
στην οποία αναπτύσσονται και σε ποιο βαθμό προσδιορίζονται 
μηχανικά ως παρόμοιες αντιδράσεις σε παρόμοια συμφέροντα 
και πιέσεις; Ποιος ρυθμιστικός μηχανισμός απαιτείται για τη λει
τουργία και την ευταξία ενός συστήματος, στο οποίο δεν κυριαρ
χεί μία μόνο κουλτούρα;

Η δεύτερη σειρά ερωτημάτων αφορά την ηγεμονική και αυ
τοκρατορική εξουσία. Τι μπορούμε να μάθουμε από τα αρχαία 
συστήματα σχετικά με τη φύση και το βαθμό εξουσίας (σε αντι
διαστολή με τον εξαναγκασμό) που ασκούν οι κανόνες και οι 
θεσμοί της ίδιας της κοινωνίας, καθώς και η πιο ισχυρή ή οι πιο 
ισχυρές οντότητες; Κατά πόσο αυτές οι μορφές τάξης συνδυάζο
νταν στην πράξη; Τα στοιχεία που αντλούμε από τα αρχαία συ
στήματα στηρίζουν το γενικό συμπέρασμα ότι κάθε εξουσία τέ
τοιου είδους περιστέλλει την ανεξάρτητη ελευθερία δράσης, αλ
λά και ότι και αυτή με τη σειρά της περιορίζεται από τις αντι- 
αυτοκρατορικές και αντι-ηγεμονικές προσπάθειες για μεγαλύτε
ρη αυτονομία; Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να θυμόμαστε σε 
πόσο περιορισμένο βαθμό ήταν εφικτός ο αυτοκρατορικός κατα
ναγκασμός στους αρχαίους χρόνους.

Θα αποτιμήσουμε επίσης τα στοιχεία σχετικά με το φαινόμε
νο του εκκρεμούς, που διατηρούσε τις αρχαίες κοινωνίες προς το 
κέντρο του φάσματος, καθώς η οργάνωσή τους γινόταν πιο σφι
χτή ή πιο χαλαρή με την πάροδο του χρόνου. Σε ποιο βαθμό υ
πήρχε μια τάση για ηγεμονία σε συστήματα, συγκριτικά ανεξάρ
τητων κρατών, και μια τάση για αυτονομία σε άλλα πιο αυτο- 
κρατορικά; Επίσης, στο βαθμό που υπήρχαν κυρίαρχες ή ηγεμο
νικές δυνάμεις στα αρχαία συστήματα, σε ποιο βαθμό αυτές ή
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ταν πολιτικές οντότητες στο κέντρο του πολιτισμού και του συ
στήματος και σε ποιο βαθμό ήταν λιγότερο πολιτισμένες, αλλά 
πιο ακμαίες ακριτικές κοινότητες;

Η εξέταση των στοιχείων θα ρίξει επίσης φως και σε άλλες 
ιδέες που διατυπώσαμε στο κεφ. 1. Θα ασχοληθούμε με τη νομι
μοποίηση στις αρχαίες κοινωνίες κρατών. Η εξουσία που οι συμ
βάσεις και οι θεσμοί μιας κοινωνίας, επίσημοι και ανεπίσημοι, 
ήταν σε θέση να ασκούν, ο βαθμός συνέχειας μιας κοινωνίας με 
τους προκατόχους της και ο βαθμός πολιτισμικής συγγένειας των 
μελών της, συνέβαλαν στον προσδιορισμό της νομιμοποίησής 
της. Ποια ήταν η σχέση μεταξύ της συγκριτικά σταθερής νομι
μοποίησης μιας μεταβαλλόμενης και αναπτυσσόμενης κοινωνί
ας κρατών και της πιο γρήγορα εξελισσόμενης πρακτικής, που 
ενδιαφέρεται για τη σκοπιμότητα και την ισορροπία του υλικού 
πλεονεκτήματος; Πώς οι νομιμοποιήσεις των μεμονωμένων κοι- 
νοτήτων-μελών της κοινωνίας, σε αντιδιαστολή με εκείνες τις 
νομιμοποιήσεις της κοινωνίας ως συνόλου επηρέαζαν τη σταθε
ρότητα της κοινωνίας;

Στο κεφ. 12 θα δούμε ποιες απαντήσεις μπορούν να δοθούν 
σε αυτά τα ερωτήματα και τι συνεπάγονται αυτές για μια θεωρη
τική κατανόηση των συστημάτων κρατών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΟΥΜΕΡΙΑ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΩΝ

Η μελέτη μας σχετικά με την εξέλιξη των διεθνών σχέσεων 
μας οδηγεί στα πρώτα γραπτά μνημεία. Ασφαλώς, υπήρξαν 

πόλεις και βασίλεια πριν από αυτή την εποχή και ασφαλώς δια
τηρούσαν σχέσεις μεταξύ τους. Από τα αρχαιολογικά ευρήματα 
διαπιστώνουμε ότι υπήρχε εμπόριο και πόλεμος και άλλες ανταλ
λαγές. Ωστόσο, δεν μπορούμε σήμερα, μετά την πάροδο τόσων 
ετών, να ξέρουμε ποιες ήταν οι συναλλαγές που είχαν οι άνθρω
ποι και οι κοινότητες μεταξύ τους πριν από την ανακάλυψη της 
γραφής και πριν να αρχίσουν να τηρούν αρχεία αυτών των συ
ναλλαγών τους.

Τα πρώτα γραπτά μνημεία που περιγράφουν τον τρόπο που 
οι κοινότητες, οι οποίες ήταν αρκετά αναπτυγμένες ώστε να κα
ταγράφουν αυτά τα στοιχεία, διαχειρίζονταν τις μεταξύ τους σχέ
σεις θα είχαν ούτως ή άλλως ενδιαφέρον. Οι πρώτες γραπτές πη
γές που διασώθηκαν και τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε εί
ναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επειδή προέρχονται από τη Σουμε- 
ρία. Η Σουμερία ήταν ένας από τους πρώτους και πλέον καινοτό- 
μους πολιτισμούς, ιδιαίτερα δημιουργικός ως προς τους τρόπους 
που διαχειριζόταν τις δημόσιες υποθέσεις. Ευτυχώς για την έ- 
ρευνά μας, δεν ήταν μία μόνο αυτοκρατορία, όπως πολύ σύντο
μα έγινε η Αίγυπτος, αλλά μια ομάδα ξεχωριστών κοινοτήτων 
μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής κουλτούρας, καθεμία από τις οποί
ες είχε τη δική της διακριτή προσωπικότητα και συντεχνιακή ζωή.
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Την εποχή στην οποία αναφέρονται τα πρώτα γραπτά αρχεία σχε
τικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές, οι σουμεριακές πόλεις-κρά- 
τη που ήταν οργανωμένες γύρω από ένα ναό είχαν επιτύχει ένα 
υψηλό επίπεδο πολιτισμού, με πολύ προηγμένη γεωργία, ναυτι
λία, εμπόριο και λογιστικό σύστημα, και διατηρούνταν ενωμένες 
από ένα εντυπωσιακό σύστημα θρησκείας και διακυβέρνησης.

Οι σουμεριακές πόλεις, όπως η Ουρ των Χαλδαίων και άλ
λες σαν αυτή, ήταν συγκεντρωμένες στην κορυφή αυτού που σή
μερα ονομάζουμε «Περσικό Κόλπο», εκεί όπου ο Τίγρης και ο 
Ευφράτης εκβάλλουν στη θάλασσα. Βρίσκονταν στο ανατολικό 
άκρο της εύφορης ημισελήνου, που τότε ήταν πιο εύφορη από 
ό,τι είναι σήμερα, και η οποία εκτείνεται βόρεια προς τη Μ εσο
ποταμία και τη Συρία και στη συνέχεια στρέφεται προς τα νότια 
και συνεχίζει μέσω της Παλαιστίνης έως την Αίγυπτο. Ήταν ε
μπορικές πόλεις, οι οποίες συναλλάσσονταν με περιοχές κοντά 
στις πηγές του Ευφράτη, τον οποίο ονόμαζαν «ποταμό του χαλ
κού», και μέσω θαλάσσης έως τα άκρα του Περσικού Κόλπου. 
Το οικονομικό και πολιτισμικό ερέθισμα που πρόσφεραν, ιδιαί
τερα η διάδοση της γραφής και της αρίθμησης, εξαπλώθηκε σε 
μια περιφέρεια ανεξάρτητων κοινοτήτων πολύ μεγαλύτερη από 
την περιοχή της δικής τους πολιτικής κοινωνίας κρατών.

Τι μπορούμε να διακρίνουμε, από αυτή τη χρονική απόστα
ση, σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των σουμεριακών πόλεων και 
τη φύση του συστήματος κρατών τους; Είχαν μια εντατική γεωρ
γία, η οποία βασιζόταν στην άρδευση, και εξαρτιούνταν από τις 
σοδειές τους για να διατηρούν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο για 
τον αυξανόμενο πληθυσμό των πόλεών τους και για να εξάγουν 
σε αναπλήρωση αυτών που εισήγαν από τις γύρω περιοχές. Επο
μένως, υπήρχαν συνεχείς διαμάχες μεταξύ των πόλεων σχετικά 
με τα αρδευτικά δικαιώματα και τα όρια των αγρών. Α π’ όσο 
μπορούμε να καταλάβουμε, το βασικό θέμα που κυριαρχούσε στις 
σχέσεις μεταξύ των σουμεριακών πόλεων ήταν το πώς να ρυθμί
ζουν το μεταξύ τους εμπόριο και ανταγωνισμό και πιο συγκεκρι
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μένα το πώς να επιλύουν τις αναπόφευκτες διαμάχες για τη γη, 
το νερό και το εμπόριο, έτσι ώστε να μπορούν να ευημερούν 
μέσα από τις στενές επαφές τους, διατηρώντας ταυτόχρονα κάθε 
πόλη την ανεξαρτησία της. Έχουμε λοιπόν την τύχη να τίθεται 
από την αρχή της έρευνάς μας το βασικό ερώτημα που αντιμετω
πίζει μια διεθνής κοινωνία -  πώς μπορεί μια ομάδα δυναμικών 
και στενά εμπλεκόμενων κοινοτήτων να διατηρούν την ανεξαρ
τησία τους και παρ’ όλα αυτά να ελέγχουν τις μεταξύ τους συ
ναλλαγές και τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να μην προκαλούν α
παράδεκτες ζημίες η μία στην άλλη;

Οι Σουμέριοι αντιλαμβάνονταν τον κόσμο ως κυριαρχούμε
νο από τους θεούς, οι οποίοι δημιούργησαν τους ανθρώπους για 
να τους υπηρετούν. Κάθε πόλη ανήκε σε ένα συγκεκριμένο θεό ή 
θεά. Οι άνθρωποι αυτής της πόλης βρίσκονταν υπό την προστα
σία του θεού της: Ο θεός τούς παρείχε νερό, σιτηρά και βοσκοτό
πια και τα πλοία τους ήταν υπό την προστασία του. Οι υποθέσεις 
κάθε πόλης ρυθμίζονταν από ένα βασιλιά, ο οποίος ήταν ο εκ
πρόσωπος του θεού της, ο βικάριος αυτού του θεού στη Γη. (Αυ
τή η πολύ παλιά αντίληψη επιβιώνει μέχρι σήμερα στον τίτλο 
που φέρει ο πάπας ως βικάριος του Ιησού Χριστού). Ο Σουμέ- 
ριος βασιλιάς ήταν ένας επιστάτης ή διαχειριστής του θεού ή της 
θεάς, στον οποίο ανήκε η πόλη και ο οποίος μεταβίβαζε θεϊκή 
εξουσία σε αυτόν το βασιλιά. Η επίσημη σουμεριακή θρησκεία 
ήταν κατεξοχήν πρακτική, σχεδόν επαγγελματική. Πέρα από την 
τήρηση αρχείων, τον υπολογισμό του ημερολογίου και του κα
τάλληλου χρόνου για τις διάφορες δραστηριότητες, το δίκτυο του 
ναού συνιστούσε και μια διπλωματική υπηρεσία μεταξύ των πό
λεων. Οι Σουμέριοι, με την πολύ αναπτυγμένη αίσθηση της ιε
ραρχίας και της τάξης που διέθεταν, απέδιδαν στους θεούς την 
τακτική διαδοχή των εποχών και των σοδειών, καθώς και των 
άστρων σε ένα θεϊκά ρυθμισμένο κόσμο. Απέδιδαν επίσης τις 
ανωμαλίες στη σοδιά λόγω ξηρασίας ή πλημμύρας και ιδιαίτερα 
την αβεβαιότητα της έκβασης του εμπορίου και του πολέμου, σε
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συγκρούσεις μεταξύ των θεών που έλεγχαν τις δυνάμεις της φύ
σης και τις τύχες των ανθρώπων. Ωστόσο, θεωρούσαν ότι παρ’ 
όλο που η αβεβαιότητα της έκβασης των ανθρώπινων υποθέσε
ων μπορούσε να αυξηθεί ή να έχει ως αποτέλεσμα την καταστρο
φή ατόμων ή και ολόκληρων πόλεων, δεν είχε ποτέ καταστρέψει 
ολοσχερώς τη Σουμερία μετά το θρυλικό κατακλυσμό. Αυτή η 
αυτοσυγκράτηση, πίστευαν, οφειλόταν σε ένα θεό, ο οποίος ή
ταν επικυρίαρχος όλων των άλλων, σε «ένα μεγάλο βασιλιά α
νώτερο όλων των θεών». Ο θεός αυτός δεν παρενέβαινε στις υ
ποθέσεις των άλλων θεών, καθένας από τους οποίους κατείχε τις 
δικές του αρμοδιότητες και πόλεις, αλλά ήταν ο υπέρτατος κρι
τής ανάμεσά τους.

Η κατάσταση στη Γη για τους Σουμέριους αντικατόπτριζε 
την κατάσταση που επικρατούσε στον Ουρανό. Σε κάθε στάδιο 
της σουμεριακής ιστορίας μια πόλη είχε παρόμοια εξουσία στις 
άλλες. Ο ηγεμόνας αυτής της πόλης ήταν ο μεγάλος βασιλιάς 
μεταξύ των βασιλέων και ενεργούσε ως διαιτητής ανάμεσά τους. 
Δεν είχε το δικαίωμα να εισέλθει στην περιοχή ενός άλλου θεού 
ή, όπως θα λέγαμε εμείς, να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις 
μιας άλλης πόλης: Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς τη θεϊκή 
τάξη πραγμάτων. Η νόμιμη αρμοδιότητά του ως μεγάλου βασι
λιά ήταν να  διαιτητεύει στις διαμάχες μεταξύ των πόλεων και να  
αποφαίνεται και, όπου ήταν απαραίτητο, να επιβάλλει αυτές τις 
αποφάσεις.

Τα αρχεία των Σουμερίων δείχνουν ότι στην πράξη οι απο
φάσεις που ο μεγάλος βασιλιά λάμβανε στο όνομα του μεγάλου 
θεού χρειάζονταν πράγματι να επιβάλλονται. Ένας πήλινος κύ
λινδρος από την πόλη Λαγκάς που ανήκει στη συλλογή του Yale 
μας δίνει μια εικόνα του πώς αντιλαμβάνονταν οι Σουμέριοι τη 
διατήρηση της τάξης στο όνομα του θεού Ενλίλ. Η επιγραφή αρ
χίζει έτσι:
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«Ο Ενλίλ, ο βασιλιάς όλων των χωρών και πατέρας όλων των 
θεών, χάραξε ένα όριο για το βασιλιά της Λαγκάς και το βασι
λιά της Ούμμα (δηλαδή, μεταξύ των εδαφών των πόλεων που 
ανήκαν σε αυτούς τους θεούς) με διάταγμά του. Ο βασιλιάς 
της Κις το μέτρησε σύμφωνα με το λόγο του θεού περί νομι
κών διευθετήσεων και ανέγειρε εκεί ένα λίθινο ορόσημο. (Αρ
γότερα) ένας βασιλιάς της Ούμμα παραβίασε το διάταγμα του 
Ενλίλ και το λόγο του βασιλιά της Κις και αφαίρεσε το ορό
σημο και εισέβαλε στο έδαφος της Λαγκάς. Τότε ο θεός της 
Λαγκάς, που ήταν ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του Ενλίλ, 
πολέμησε εναντίον των ανδρών της Ούμμα για να διατηρήσει 
τη σαφή απόφαση του Ενλίλ... Στοίβαξε τα πτώματά τους στην 
πεδιάδα. Ο θείος του βασιλιά της Λαγκάς χάραξε το όριο με 
το βασιλιά της Ούμμα και άνοιξε μια τάφρο και τοποθέτησε 
ορόσημα κατά μήκος της και αποκατέστησε το ορόσημο του 
βασιλιά της Κις. Δεν εισέβαλε όμως στο έδαφος της Ούμμα. 
Στους άνδρες της Ούμμα επετράπη να τρώνε το κριθάρι των 
θεών της Λαγκάς, μία μερίδα ο καθένας, και ο βασιλιάς της 
Λαγκάς τους επέβαλε ένα φόρο (πιθανόν για το κριθάρι). Ε
πειδή όμως το κριθάρι συνέχιζε να μην καταβάλλεται (δηλα
δή δεν το παρέδιδε η Λαγκάς;) ο βασιλιάς της Ούμμα αφαίρε
σε για άλλη μια φορά τα ορόσημα...».

Και ούτω καθεξής μέχρι που ένας νέος μεγάλος βασιλιάς ε
πέβαλε έναν άλλο συμβιβασμό, ο οποίος ήταν προφανώς πιο ευ
νοϊκός για την Ούμμα, μια πόλη η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό 
πρόβλημα έλλειψης τροφής. Ο μεγάλος βασιλιάς αντιμετώπιζε 
ένα δίλημμα, το οποίο εξακολουθεί να προβληματίζει τους σύγ
χρονους πολιτικούς: να διατηρήσει την τάξη υποστηρίζοντας το 
νόμιμο status quo και καταδικάζοντας τον «εισβολέα» ή να τη 
διατηρήσει προχωρώντας σε διευθετήσεις στη βάση όχι του νό
μιμου δικαιώματος, αλλά της μεγαλύτερης ισχύος και της πιο ε
πιτακτικής ανάγκης.

Βασική αποστολή ενός βασιλιά ήταν να εκπληρώνει τη βού
ληση του θεού της πόλης του, συμπεριλαμβανομένης και της συ



νετής εφαρμογής των προερχόμενων από το θεό νόμων της πό
λης. Κατά συνέπεια, ένας μεγάλος βασιλιάς, όταν αντιμετώπιζε 
διαφορές μεταξύ πόλεων, αντιλαμβανόταν από την εμπειρία της 
απονομής δικαιοσύνης στη χώρα του την ανάγκη για συνετές και 
ισορροπημένες αποφάσεις, οι οποίες θα διατηρούσαν την τάξη 
που επιθυμούσαν οι θεοί και ιδιαίτερα ο θεός του, ο οποίος ήταν 
βασιλιάς και πατέρας των άλλων θεών. Ταυτόχρονα όμως, ο με
γάλος βασιλιάς ήταν ο ηγέτης της πιο ισχυρής πόλης στη Σουμε
ρία. Έτσι αναμφίβολα, όταν θίγονταν άμεσα τα συμφέροντα της 
δικής του πόλης, είχε την τάση να αποφασίζει προς όφελος της 
πόλης του, τουλάχιστον στο βαθμό που κάτι τέτοιο ήταν φρόνι
μο. Αυτό ήταν το τίμημα της βασιλείας και οι Σουμέριοι φαίνε
ται ότι το είχαν αποδεχτεί. Το σουμεριακό σύστημα, συνειδητο
ποιεί κανείς μέσα από την εξέταση των γραπτών πηγών, συνοψι
ζόταν στη φράση ότι «η βασιλεία πρέπει να  ανήκει κάπου». Η 
βασιλεία ήταν νόμιμη για αυτούς επειδή απεικόνιζε την κατά
σταση που επικρατούσε στον ουρανό, επειδή την ενέκρινε η ιερή 
πόλη Νιππούρ και επειδή ήταν απαραίτητη για τη διευθέτηση 
των διαφορών. Για αρκετά χρόνια η βασιλεία ανήκε σε μία πόλη. 
Όταν η ισχύς και η εξουσία αυτής της πόλης εξασθένιζαν σε βαθ
μό που να μην είναι πλέον αρκετά δυνατή ώστε να διαιτητεύει, ή 
όταν ο βασιλιάς της έκανε κατάχρηση της εξουσίας του, τότε συ
νασπίζονταν πολλές πόλεις για να  ανατρέψουν αυτή τη βασιλεία, 
συνήθως δια της βίας. Μια άλλη πόλη θα γινόταν τότε η βασιλι
κή πόλη και ο βασιλιάς της θα γινόταν ο διαιτητής της σουμερια- 
κής κοινωνίας των πόλεων-κρατών. Όταν συνέβαινε αυτό, οι Σου- 
μέριοι θα συμπλήρωναν την ιστορία των θεών τους. Οι νικητές 
θα διακήρυσσαν και οι ηττημένοι θα παραδέχονταν ότι ο θεός 
της τέως βασιλικής πόλης είχε προφανώς αποδυναμωθεί και ότι 
ο θεός κάποιας άλλης πόλης, όπως της Ουρούκ ή της Λαγκάς, 
είχε καταλάβει την εξουσία στον ουρανό.

Με άλλα λόγια, η σουμεριακή κρατική θρησκεία νομιμο
ποιούσε τη διοικητική ρύθμιση κάθε οργανωμένης γύρω από ένα
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ναό πόλης-κράτους από το βασιλιά βικάριό της και την αντίστοι
χη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων της σουμεριακής 
ομόσπονδης κοινωνίας από τον κάτοχο της συνολικής βασιλείας. 
Ο κοινωνιολόγος Michael Mann περιέγραψε το σουμεριακό σύ
στημα ως:

«Ένα μοναδικό πολιτισμό, ασαφή στις παρυφές του, που συν
δύαζε πολυδύναμους δρώντες στο εσωτερικό μιας γεωπολιτι
κής, διπλωματικά ρυθμισμένης, οργάνωσης ισχύος... Το υ
περφυσικό στοιχείο ενυπήρχε στην κοινωνική δομή. Δεν α
νατασσόταν στο πρακτικό (στοιχείο) και δεν το υπερέβαινε· 
κατανοούσε τις δεδομένες πραγματικότητες ισχύος, όσο το 
δυνατόν καλύτερα».1

Κατά συνέπεια το σουμεριακό σύστημα διεθνών σχέσεων δεν 
ήταν μία μόνο αυτοκρατορία, όπως η αρχαία Αίγυπτος, ούτε βα
σιζόταν στην απόλυτη ανεξαρτησία, όπως εκείνη που επικρατού
σε μεταξύ των Σουμερίων και των μη Σουμερίων γειτόνων τους. 
Ήταν μια ηγεμονία, δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο εκχωρού
νταν σε μια πόλη, μέσω του ηγεμόνα της, η νόμιμη εξουσία να 
διαιτητεύει μεταξύ των άλλων πόλεων και να διατηρεί τον αντα
γωνισμό και τη χρήση βία σε αποδεκτά πλαίσια, αλλά δεν της 
εκχωρούνταν το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις εσωτερικές τους 
υποθέσεις. Η ηγεμονία των Σουμερίων και τα όριά της ήταν απο
δεκτά επειδή νομιμοποιούνταν από τη θρησκεία της ίδιας της 
κουλτούρας. Οι αποφάσεις του μεγάλου βασιλιά δεν εξαρτιόνταν 
μόνο από την ισχύ του να καταναγκάζει εκείνους που του αντι
στέκονταν, αλλά επίσης και από τη νόμιμη εξουσία του. Η ισχύς 
και η εξουσία του αντισταθμίζονταν αποτελεσματικά από την α
νεξάρτητη ισχύ και τη νομιμοποίηση των άλλων πόλεων-κρα-

1. Μ. Mann, The Sources o f  Social Power, Cambridge, Cambridge Univer
sity Press, 1986, Vol. I, p. 92.
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τών. Δεν φαίνεται να υπήρξαν συγκεκριμένοι αντι-ηγεμονικοί συ
νασπισμοί, με την έννοια των συμμαχιών που στρέφονταν κατά 
σαφών περιορισμών στην ανεξαρτησία και όχι εναντίον κάποιου 
συγκεκριμένου βασιλιά, ο οποίος δεν είχε πια την ισχύ και την 
εξουσία ώστε να διατηρήσει μια αποδεκτή τάξη. Στους σουμε- 
ριακούς καταλόγους, όπου απαριθμούνται οι βασιλείς, και στις 
επιγραφές επαναλαμβάνεται τακτικά η στερεότυπη φράση: «Τό
τε εκείνος ο βασιλιάς εκδιώχθηκε δια των όπλων από την εξου
σία και η βασιλεία μετακινήθηκε σε άλλη πόλη». Κανείς ωστόσο 
δεν αξίωνε να  μην υπάρχει καθόλου βασιλεία. Η εξουσία για τη 
διατήρηση του σουμεριακού συστήματος έπρεπε να εδρεύει κά
που, ωστόσο η έδρα της δεν ήταν μόνιμη. Η εξουσία σε μια συ
γκεκριμένη πόλη ήταν συνήθως κληρονομική, αλλά η μεγάλη βα
σιλεία σε όλες τις πόλεις εξαρτιόταν από την ισχύ και την ικανό
τητα διατήρησης του συνόλου της κοινωνίας των κρατών σε τά
ξη. Ήταν μια μετατιθέμενη ηγεμονία.

Έχει υποστηριχτεί ότι η εξουσία που ασκούσε ο ηγεμόνας 
μιας σουμεριακής πόλης στις σχέσεις μεταξύ των εσωτερικά α
νεξάρτητων άλλων ηγεμόνων περιοριζόταν σε ηγεμονία μόνο ε
πειδή ο ηγεμόνας που ασκούσε τη βασιλεία δεν ήταν σε θέση να  
εγκαθιδρύσει το βαθμό κεντρικού ελέγχου που απαιτούνταν για 
να ενωθούν όλοι οι Σουμέριοι σε ένα κράτος. Αυτή είναι μια ι
διαίτερη περίπτωση της γενικής άποψης που απορρίπτει όλα τα 
επικυρίαρχα συστήματα ως άσχετα, και που εξισώνει τη σουμε- 
ριακή ηγεμονία με τις αυτοκρατορίες της αρχαιότητας που θα 
εξετάσουμε στα επόμενα κεφάλαια, αντιμετωπίζοντάς τες ως 
«προκρατικές μορφές εσωτερικής διοίκησης» ή ως επεκτεινόμε- 
νες κυβερνήσεις που σκέφτονταν μόνο με όρους επικυριαρχίας 
επί των κοινοτήτων-πελατών, τις οποίες δεν ήταν αρκετά ισχυ
ρές να διοικούν άμεσα. Στην περίπτωση της Σουμερίας αυτή η 
apriori υπόθεση αντιβαίνει στα στοιχεία. Οι σουμεριακές πόλεις 
ήταν εσωτερικά ανεξάρτητα κράτη, ικανά να  μεταθέσουν συλλο
γικά την ηγεμονική εξουσία, την οποία θεωρούσαν απαραίτητη
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για τη ρύθμιση των διακρατικών τους σχέσεων, από τη μία πόλη 
στην άλλη. Τόσο η πρακτική, όσο και η νομιμοποίηση, απ’ όσο 
μπορούμε να διακρίνουμε, ήταν ηγεμονικές και όχι αυτοκρατο- 
ρικές. Ο Martin Wight επισήμανε ότι οι πόλεις-κράτη της κλασι
κής Ελλάδας και τα κράτη του ευρωπαϊκού συστήματος διοικού- 
νταν από «μια σειρά ηγεμονιών». Όμως, η Ελλάδα και η Ευρώπη 
ήταν μάλλον διεθνείς κοινωνίες κρατών παρά προκρατικές μορ
φές αυτοκρατορίας, και το ίδιο γενικά ισχύει και για τη Σουμε- 
ρία.

Σταδιακά το δίκτυο των εμπορικών δεσμών και της στρατιω
τικής ισχύος συνέδεσαν τις σουμεριακές πόλεις-κράτη πιο στενά 
με τους (αναμφισβήτητα γενετικά μεικτούς) λαούς του σημιτι
κού πολιτισμού, που ζούσαν πιο ψηλά στα δύο ποτάμια. Οι σημι
τικοί λαοί είναι η πιο σημαντική ομάδα κοινοτήτων στην αρχαία 
Εγγύς Ανατολή. Οι σημιτικές αυτοκρατορίες της Βαβυλώνας και 
της Ασσυρίας, που στηρίζονταν στους δύο μεγάλους ποταμούς, 
και τα μικρότερα κράτη των Εβραίων και των Φοινίκων στη Με
σόγειο, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ερευνά μας.

Το 2300 π.Χ. περίπου ένας Σημίτης ηγεμόνας έγινε μεγάλος 
βασιλιάς της Σουμερίας, και χρησιμοποιώντας ανώτερες στρα
τιωτικές τεχνικές εγκαθίδρυσε μια χαλαρή επικυριαρχία προς το 
βορρά και τη δύση, καλύπτοντας φαινομενικά ολόκληρη την εύ
φορη ημισέληνο (στην οποία ασκούσαν ήδη επιρροές οι Σουμέ- 
ριοι μέσω του εμπορίου και του πολιτισμού τους), συμπεριλαμ- 
βανομένης και μιας μεγάλης λωρίδας στις ακτές της Μεσογείου. 
Δεδομένων των δυσκολιών στις μεταφορές και στις επικοινωνίες 
στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εκείνη την εποχή, δεν πρέπει 
να υποθέτουμε ότι στις πιο απομακρυσμένες περιοχές αυτή η ε
πικυριαρχία ισοδυναμούσε με κάτι περισσότερο από μια στρα
τιωτική εισβολή και την εγκαθίδρυση τοπικών ηγεμόνων, οι ο
ποίοι ήταν πρόθυμοι να  αναγνωρίσουν τη μακρινή εξουσία του 
μεγάλου βασιλιά και να  επιτρέψουν μια ευκολότερη ροή του ε
μπορίου. Ωστόσο ο τίτλος «Άρχοντας των Τεσσάρων Τετάρτων
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του Κόσμου» αποτελούσε μια σημαντική νέα διεκδίκηση για μια 
οικουμενική αυτοκρατορική εξουσία. Σύντομα, αυτή η εξουσία 
εξασθένισε και οι Σουμέριοι μπόρεσαν να επιβάλουν τη δική τους 
πιο περιορισμένη κοινωνία πόλεων-κρατών για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Ωστόσο, μέχρι το 1700 π.Χ. περίπου, η μεγάλη σημι
τική πόλη Βαβυλώνα («η πύλη του θεού») είχε επανακτήσει έναν 
αποτελεσματικό αυτοκρατορικό έλεγχο στις εκτάσεις των δύο 
ποταμών.

Οι σημιτικές αυτοκρατορίες που κατέλαβαν τον κόσμο της 
Μεσοποταμίας επέβαλαν δια της βίας μια πιο ολοκληρωτική και 
μόνιμη κυριαρχία στους ηγεμόνες των πολυάριθμων διαφορετι
κών κοινοτήτων από ό,τι η σουμεριακή ηγεμονία της μιας ανε
ξάρτητης πόλης στις άλλες. Αυτό το έκαναν εν μέρει για να ελέγ
χουν τα αρδευτικά δικαιώματα ολόκληρης της λεκάνης απορροής 
των υδάτων του Τίγρη και του Ευφράτη, που εκτεινόταν σε μια 
πολύ μεγαλύτερη περιοχή από εκείνη των εδαφών των μικρών 
σουμεριακών πόλεων, και εν μέρει για να ελέγχουν και να διευ
κολύνουν το εμπόριο. Η βασιλεία ασκούνταν σταθερά από τη 
Βαβυλώνα, η οποία εξελίχτηκε σε μια μητρόπολη πολλών φυ
λών και γλωσσών, όπως μας υπενθυμίζει η λέξη «Βαβέλ». Ε
ντούτοις, με εξαίρεση έναν κεντρικό πυρήνα, η βαβυλωνιακή ε
πικυριαρχία ήταν μια κυριαρχία σε ηγεμόνες-πελάτες και όχι μια 
άμεση διοίκηση της επικράτειας.

Τα σημιτικά βασίλεια αντιθέτως δεν είχαν έναν πολύ ανα
πτυγμένο δικό τους πολιτισμό. Υιοθέτησαν σχεδόν πλήρως την 
προηγμένη κουλτούρα των Σουμερίων, με την τέχνη της γραφής, 
τη θρησκευτική δομή και τη σουμεριακή παράδοση στην άσκη
ση της πολιτικής, που παρέμεινε ενεργή για πολλούς αιώνες. Βρί
σκουμε σουμεριακούς κανόνες και αρχεία μεταφρασμένα στα ση
μιτικά, που χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιοι στις μεγάλες αυτοκρα
τορίες του βορρά. Αυτοί μάλιστα ίσχυαν και στις σχέσεις μεταξύ 
των εδαφών που θεωρούσαν ότι ανήκαν σε διαφορετικούς θεούς. 
Ο θεός της Βαβυλώνας ήταν ο Μαρντούκ, «το φως του φωτός».
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Στις επιγραφές της Βαβυλώνας, που είχαν γραφτεί σε μια σημιτι
κή γλώσσα που μοιάζει εμφανώς με τα εβραϊκά και τα αραβικά, 
διαβάζουμε πώς ο Μαρντούκ ανέτρεψε τους άλλους θεούς και 
εγκαθίδρυσε τη βασιλεία του επ’ αυτών. Ήταν επομένως σωστό 
και νόμιμο ο εκπρόσωπός του, ο βικάριος του Μαρντούκ στη Γη, 
να κυβερνά τα πολυάριθμα εδάφη που συνιστούσαν την αυτο
κρατορία. Φυσικά, οι άλλοι θεοί συνέχισαν να υπάρχουν, και οι 
τοπικοί βασιλιάδες συνέχισαν να κυβερνούν τα εδάφη τους, αν 
και πλέον ως υποτελείς, εγκεκριμένοι ή διορισμένοι από το με
γάλο βασιλιά της Βαβυλώνας. Με άλλα λόγια, η νέα αυτοκρατο
ρική νομιμοποίηση επικυρωνόταν από τη θρησκεία, όπως συνέ- 
βαινε και με τη σουμεριακή ηγεμονία, χωρίς όμως τον περιορι
σμό που έθεταν οι Σουμέριοι.

Ορισμένοι από τους τοπικούς βασιλείς, τους ιερείς των ναών 
και τους προφήτες, καθώς και οι θεοσεβούμενοι λαοί τους δυσα
νασχετούσαν με τη νέα πιο αυστηρή κυριαρχία και δεν αποδέχο
νταν πλήρως τη νομιμοποίησή της. Η Βαβυλώνα τους φαινόταν 
ως η πλούσια και ισχυρή, αλλά διεφθαρμένη πόλη που περιέγρα
φε η Βίβλος, η πόρνη που πουλήθηκε για πλούτο και ισχύ:

«Τα ενδύματα της είναι πορφυρά και κόκκινα.
Και βασιλείς έπεσαν στα γόνατα.
Μπροστά στη στολισμένη με χρυσό και πολύτιμους λίθους πόρνη».2

Ωστόσο, οι έμποροι καλωσόρισαν την απαγόρευση του πο
λέμου, την προσωπική ασφάλεια και τις ευκαιρίες που παρείχε η 
κυριαρχία της Βαβυλώνας σε μια μεγάλη περιοχή, όπως είναι 
πάντα πρόθυμοι να κάνουν οι έμποροι που συναλλάσσονται με 
πολύ μακρινές περιοχές. Υπό την αυτοκρατορική διοίκηση μπο
ρούσαν αναμφίβολα να χειραφετηθούν σε κάποιο βαθμό από τον 
έλεγχο των τοπικών βασιλιάδων και ιερέων και τις εντολές των 
τοπικών θεών. Οι δραστηριότητες των εμπόρων σε μια μεγάλη

2. Βλ. το Βιβλίο της Αποκάλυψης, ΙΖ'
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περιοχή συνέβαλαν με τη σειρά τους στο να  καταστεί η Βαβυλώ-,, 
να πλούσια, και με αυτό τον τρόπο βοήθησαν να διατηρηθεί το 
σύστημα αρκετά κοντά στο αυτοκρατορικό άκρο του φάσματος.

Κατά την περίοδο της αυξομειούμενης κυριαρχίας των εδα
φών των δύο ποταμών, υπήρχαν άλλα μεγάλα αυτοκρατορικά κρά
τη στην Εγγύς Ανατολή. Τα δύο σημαντικότερα ήταν η Αίγυπτος 
και η αυτοκρατορία των Χετταίων.

Ο από καιρό εδραιωμένος και εξαιρετικά αναπτυγμένος πο
λιτισμός της Αιγύπτου ενωνόταν μέσω της κοιλάδας του Νείλου, 
η οποία ήταν εξαιρετικά τακτική όσον αφορά την εποχή της πλημ
μυρίδας και της συγκομιδής, και η οποία απομονωνόταν σε με
γάλο βαθμό από τις πιέσεις των γειτόνων, καθώς συνόρευε με 
την έρημο και τη θάλασσα. Σε αντίθεση με τη Μεσοποταμία, 
είχε διαμορφωθεί από την αρχή σε μία ενιαία και ασυνήθιστα 
συγκεντρωτική αυτοκρατορία. Η Αίγυπτος των Φαραώ δημιούρ
γησε αυτόν που μπορεί δίκαια να ονομαστεί ο πιο γοητευτικός, 
αλλά και ο μακροβιότερος από τους αρχαίους πολιτισμούς της 
Εγγύς Ανατολής. Αν και ήταν αυτάρκης, διεξαγόταν θαλάσσιο 
εμπόριο γύρω από την ανατολική Μεσόγειο και χερσαίο μέ®ω 
της εύφορης ημισελήνου. Για τη διεξαγωγή αυτού του εμπορίρυ 
οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την εμπορική κοινή γλώσσα της 
Εγγύς Ανατολής, τη γλώσσα των σημιτικών εμπορικών πόλεων 
του Αράμ (Συρία), οι οποίες διεξήγαν όλο σχεδόν το εμπόριο. 
Περιοδικά, στη μακρά ιστορία της Αιγύπτου, ένας ισχυρός και 
με επεκτατικές βλέψεις Φαραώ εγκαθίδρυε μια χαλαρή κυριαρ
χία στην Παλαιστίνη και προς το Αράμ. Τα μικρά βασίλεια και οι 
πόλεις αυτών των περιοχών έχαναν προσωρινά την ανεξαρτησία 
τους. Αλλά δεν εξαιγυπτιανίζονταν· παρέμεναν αυτόνομες και σε 
περιόδους αδυναμίας η Αίγυπτος έχανε και πάλι τον έλεγχό τους.

Η οικονομική και στρατιωτική επέκταση πέραν της γεωγρα
φικά προστατευμένης και κεντρικά διοικούμενης κοιλάδας του 
Νείλου έφερε τους Φαραώ *και τις κυβερνήσεις τους σε επαφή, 
όχι μόνο με μικρά υποτελή κράτη,, αλλά επίσης και με ά> λες αυ-
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τοκρατορικές δομές, που ήταν τελείως ανεξάρτητες. Όταν ένα 
άλλο κράτος ήταν πολύ ισχυρό για να υποστεί καταναγκασμό 
και πολύ κοντά γεωγραφικά για να  το αγνοήσουν, μπορούμε να  
δούμε από τα αιγυπτιακά και άλλα γραπτά μνημεία που διασώζο
νται πώς η Αίγυπτος οδηγούνταν σε αυτό που σήμερα ονομάζου
με «διπλωματικό διάλογο». Ιδιαίτερα ενδιαφέρων είναι ο διάλο
γος μεταξύ της Αιγύπτου και της πιο χαλαρής και της προσανα
τολισμένης σε πιο πρακτικά ζητήματα αυτοκρατορίας των Χετ
ταίων, που είχαν τη βάση τους εκεί όπου βρίσκεται η σημερινή 
Τουρκία. Ο διάλογος, για λόγους ευκολίας, διεξαγόταν στα αρα- 
μάΐκά, μια γλώσσα που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κατανοούσαν, 
ενώ διασώζονται αιγυπτιακά διπλωματικά αρχεία γραμμένα στα 
αραμαϊκά με τη σφηνοειδή γραφή των Σουμερίων.3 Ο διάλογος 
αφορούσε τη ρύθμιση του εμπορίου, την αποτροπή ή τον τερμα
τισμό των πολέμων, τον προσδιορισμό των συνόρων, και ορι
σμένες φορές αφορούσε διαπραγματεύσεις περίπλοκων συμφω
νιών για συμμαχίες εναντίον κοινών εχθρών και για συγκεκριμέ
νους όρους βάσει των οποίων τα στρατεύματα των δύο μερών θα 
μπορούσαν να σταθμεύουν σε συνοριακές περιοχές. Η ουσία των 
συναλλαγών μεταξύ των Αιγυπτίων και των Χετταίων ήταν σε 
μεγάλο βαθμό η ίδια με εκείνη του διαλόγου μεταξύ των σουμε- 
ριακών πόλεων. Και, παρ’ όλο που το ύφος είναι πολύ διαφορε
τικό, τα θέματα μοιάζουν εκπληκτικά με αυτά που απασχολούν 
την αιγυπτιακή διπλωματία σήμερα.

Οι διπλωματικοί διάλογοι μεταξύ ανεξάρτητων κρατών προ- 
έκυψαν από το απαραβίαστο των αγγελιοφόρων που αποστέλλο- 
νταν από τον έναν ηγεμόνα στον άλλο. Η ασυλία των αγγελιοφό
ρων είναι μια πανάρχαια σύμβαση, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ

3. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι 400 περίπου πινακίδια που βρέθηκαν 
στην Τελ ελ Αμάρνα στην Αίγυπτο και τα οποία σήμερα βρίσκονται κυρίως στο 
Μουσείο του Βερολίνου και στο Βρετανικό Μουσείο. Βλ. J. D. S. Pendlebury, 
Tell elAmarna, 1935.
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διαφορετικών ανθρώπινων κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Για παράδειγμα, πριν από μια μάχη, ένας αγγελιοφόρος θα μπο
ρούσε να παρουσιαστεί στον αρχηγό της αντίπαλης πλευράς, φέ- 
ροντας μια λευκή σημαία ή ένα κλαδί ελιάς ή ό,τι απαιτούσε το 
τοπικό έθιμο, και να  του επιτραπεί να παραδώσει το μήνυμά του 
και να μεταφέρει πίσω την απάντηση του αρχηγού. Ήταν προφα
νώς προς όφελος και των δύο πλευρών να γνωρίζουν εάν η άλλη 
πλευρά ήθελε να παραδοθεί ή να συνάψει ανακωχή με όρους. 
Αυτή η ασυλία επεκτάθηκε σε πιο γενικές συναλλαγές. Όταν ο 
Φαραώ έστελνε έναν έμπιστό του για να  μεταφέρει τις απόψεις 
του στο βασιλιά των Χετταίων, ο Χετταίος ηγεμόνας θα τον ά- 
κουγε και στη συνέχεια θα επέτρεπε στον απεσταλμένο να επι
στρέφει και να πει στον Φαραώ πώς εκτιμούσε την κατάσταση η 
βασιλική αυλή των Χετταίων- και οι αναφορές των απεσταλμέ
νων συμπληρώνονταν από άμεση αλληλογραφία στα αραμαϊκά.

Οι αυτοκρατορίες των Αιγυπτίων και των Χετταίων δεν εί
χαν μόνο περιστασιακές και τυχαίες επαφές. Ήταν οι μεγάλες 
αυτοκρατορικές δυνάμεις σε ένα σύστημα κοινοτήτων, που ε
μπλέκονταν μεταξύ τους, καθώς και με άλλες γειτονικές κοινό
τητες μέσα σε ένα δίκτυο στρατηγικών και οικονομικών σχέσε
ων. Έτσι, οι δύο αυτοί πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί ανέπτυξαν 
αρκετά περίπλοκες συμβάσεις και διαδικασίες για να συναλλάσ
σονται μεταξύ τους, τις οποίες μπορούμε να  ονομάσουμε «κανό
νες» και «θεσμούς» για τη ρύθμιση των σχέσεων τους. Σε αυτό 
το βαθμό συνιστούσαν μια διεθνή κοινωνία. Υπήρχαν ειδικές γρα
πτές συνθήκες και συμφωνίες· ωστόσο, οι γενικοί θεσμοί δεν ή
ταν παρά ένα ασαφές σύνολο ρυθμιστικών διαδικασιών που προ- 
έκυπταν από πρακτικές οι οποίες είχαν αποδειχτεί χρήσιμες, και 
που πιθανόν δεν είχαν κωδικοποιηθεί σε μια γραπτή συμφωνία. 
Αυτές οι διευθετήσεις για ευκολία, ακόμη και όταν είναι πολύ 
λεπτομερείς, διαφέρουν πολύ από τους κανόνες και τους θεσμούς 
της κοινωνίας των Σουμερίων και της Μεσοποταμίας, που ανα
πτύχθηκαν μέσα στη μήτρα μιας κοινής κουλτούρας και ενός συ
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νόλου κοινών θρησκευτικών πεποιθήσεων, και αποτέλεσαν ανα
πόσπαστο κομμάτι ενός κοινού πολιτισμού. Αυτή η διαφορά εμ
φανίζεται και πάλι μεταξύ των σχέσεων που τα ευρωπαϊκά κρά
τη της λατινικής Χριστιανοσύνης διατηρούσαν μεταξύ τους και 
μεταξύ εκείνων που διατηρούσαν με την Οθωμανική Αυτοκρα
τορία, με την οποία αναπόφευκτα εμπλέκονταν, αλλά η οποία 
ανήκε σε αυτό που και οι δύο πλευρές θεωρούσαν ένα διαφορετι
κό πολιτισμό.4

Είναι εντυπωσιακό ότι τα παλαιότερα αρχεία ενός συστήμα
τος κρατών που διαθέτουμε, μας δείχνουν μια ολοκληρωμένη κοι
νωνία πόλεων-κρατών, η οποία ήταν οργανωμένη, όχι ως μία ά
μεσα διοικούμενη αυτοκρατορία ή ως πολλαπλές ανεξαρτησίες, 
αλλά ως μια περίπλοκη ηγεμονία στο μέσο περίπου του φάσμα
τος μεταξύ των δύο άκρων. Η βαβυλωνιακή κυριαρχία βρισκό
ταν πιο κοντά στο αυτοκρατορικό άκρο της κλίμακας, όπως και 
οι χαλαρές κυριαρχίες που οι Αιγύπτιοι και οι Χετταίοι μπόρε
σαν να εγκαθιδρύσουν σε γειτονικές τους κοινότητες από καιρό 
σε καιρό. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ .των μεγάλων αυτοκρατο
ριών που ανήκαν σε διαφορετικούς πολιτισμούς ήταν χαλαρές 
και ρυθμιστικές, χωρίς κάποια ηγεμονική νομιμοποίηση ή πρα
κτική.

4. Βλ. σ. 378-80.
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ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τ ην περίοδο που στην Εγγύς Ανατολή κυριαρχούσαν οι Χετ
ταίοι, η Αίγυπτος και η Βαβυλώνα, ένας άλλος σημιτικός λα

ός άρχισε σταδιακά να αποκτά σημασία, και πιο συγκεκριμένα ο 
λαός του θεού Ασσούρ, τον οποίο ονομάζουμε «Ασσύριους». Το 
επίτευγμά τους είναι σημαντικό για την έρευνά μας.

Οι Ασσύριοι καταλάμβαναν μια περιοχή γύρω από το βόρειο 
τμήμα του ποταμού Τίγρη, στο κέντρο της εύφορης ημισελήνου. 
Η γη τους ήταν πλούσια από γεωργική άποψη και αποτελούσε 
επίσης οικονομικό σταυροδρόμι για τις εμπορικές οδούς ολόκλη
ρης της περιοχής. Είχε όμως ένα σοβαρό μειονέκτημα: δεν είχε 
φυσικά σύνορα και ήταν εκτεθειμένη σε τρομερές πιέσεις από 
τους οργανωμένους και τεχνικά εξελιγμένους Βαβυλώνιους και 
Χετταίους, καθώς και από πιο άγριους μεταναστευτικούς λαούς, 
οι οποίοι πίεζαν για να κατέβουν από τα βόρεια προς την εύφορη 
ημισέληνο. Οι Ασσύριοι κατακτήθηκαν πολλές φορές και υπο
βλήθηκαν για πολύ καιρό στην επικυριαρχία της Βαβυλώνας, α
πό την οποία διδάχτηκαν πολλά. Κάθε φορά όμως κατάφερναν 
να επανακτούν την ανεξαρτησία τους. Αυτό το έκαναν δίνοντας 
σταθερά έμφαση στη στρατιωτική ανδρεία και την πολιτική πει
θαρχία σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικά οξυδερκή και ρεαλι
στικό τρόπο άσκηση πολιτικής. Οι Ασσύριοι έμαθαν με το σκλη
ρό τρόπο και ήταν ένας σκληροτράχηλος λαός. Λόγω της εκτε
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θειμένης θέσης τους, ο στρατός τους αποτελούσε τον απαραίτη
το προμαχώνα του κράτους. Πέρα από το καλά εκπαιδευμένο πε
ζικό ήταν ο πρώτος μόνιμα εγκαταστημένος λαός στην περιοχή, 
ο οποίος χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα άλογα στον πόλεμο, 
και επίσης ο πρώτος που υιοθέτησε τα σιδερένια όπλα και τους 
θώρακες σε μεγάλη κλίμακα. Ο σίδηρος προερχόταν από μετάλ
λευμα της περιοχής, αρχικά όμως τον επεξεργάζονταν σιδηρουρ
γοί από το βορρά, των οποίων τα ανώτερα προϊόντα οι καινοτό- 
μοι Ασσύριοι πολύ γρήγορα εκτίμησαν.

Περικυκλωμένοι από εχθρούς και ενδεχόμενους συμμάχους, 
που διέφεραν πολύ μεταξύ τους, οι Ασσύριοι έμαθαν ότι η επιτυ
χία, ακόμη και η επιβίωσή τους εξαρτιόταν από το να ανακαλύ- 
ψουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τους επικίνδυνους γείτο- 
νές τους. Αποφάσισαν, όχι απλώς να αποκτήσουν προκεχωρημέ- 
νες πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των άλλων στρατών, 
αλλά να μάθουν τι είχε σημασία για τους διάφορους ηγέτες, κα
θώς και για άλλες ομάδες, όπως τους εμπόρους ή τους υποτελείς 
λαούς, ώστε να μπορούν να προσφέρουν τα mo αποτελεσματικά 
κίνητρα και αποτρεπτικά επιχειρήματα. Συγκέντρωσαν ένα αξιο
σημείωτο απόθεμα πληροφοριών που θα μπορούσαμε να χαρα
κτηρίσουμε στρατιωτικές και πολιτικές, πολλές από τις οποίες 
προέρχονταν από Ασσύριους και άλλους φιλικά διακείμενους ε
μπόρους στις άλλες χώρες. Επειδή οι πόροι τους ήταν περιορι
σμένοι, χρησιμοποιούσαν τα πιο οικονομικά μέσα για να επιτύ
χουν το σκοπό τους. Φαίνεται ότι στηρίζονταν σε υποσχέσεις και 
απειλές όταν αυτό ήταν δυνατόν, και αν έφταναν σε σύρραξη 
προσπαθούσαν να παροτρύνουν άλλους να  πολεμήσουν για αυ
τούς. Μόνο όταν αποτύγχαναν όλες οι άλλες επιλογές χρησιμο
ποιούσαν το δικό τους στρατό. Γνώριζαν πολύ καλύτερα από τους 
άλλους την αβεβαιότητα της έκβασης του πολέμου και του κιν
δύνου των απωλειών για τους δικούς τους στρατιώτες, οι οποίοι 
αποτελούσαν το έσχατο προπύργιο του έθνους.

Το αυτοκρατορικό σύστημα που αυτός ο σκληρός και συνει
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δητός για τα συμφέροντά του λαός εγκαθίδρυσε, ήταν η πρώτη 
πραγματική προσπάθεια να οργανωθεί πολιτικά ολόκληρος ο αρ
χαίος κόσμος. Δεν μπορούσαν βέβαια, να τον κυβερνούν όλον 
άμεσα. Ανέπτυξαν ένα σύστημα υποτελών, γηγενών κυβερνήσε
ων με ασσυριακές φρουρές. Στις πόλεις εκχωρούνταν συνήθως 
δημοτική αυτονομία βάσει γενναιόδωρων καταστατικών. Οι συ
νεισφορές που εισπράττονταν από τα κατακτημένα και υποτελή 
εδάφη χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση του στρατού, για την 
κάλυψη των δαπανών της αυτοκρατορικής εξουσίας και για την 
προστασία του εμπορίου σε μακρινές περιοχές. Σε αντίθεση με 
πολλούς αρχαίους ηγεμόνες που αδιαφορούσαν για το τι σκέφτο
νταν οι υποτελείς και οι εχθροί τους, οι Ασσύριοι προσπαθούσαν 
να εγκωμιάζουν τα πλεονεκτήματα που είχε το να ζει κανείς κά
τω από την επικυριαρχία της Ασσούρ, και εσκεμμένα ενθάρρυ- 
ναν ιστορίες που αναφέρονταν στη θηριωδία τους κατά τη μάχη 
και στις φοβερές τιμωρίες που επέβαλλαν στη συνέχεια, ιδιαίτε
ρα στους ηττημένους ηγεμόνες. Συνήθως ήταν εύκολο να παύ- 
σουν ένα στασιαστή ηγεμόνα· όταν όμως ένας ολόκληρος λαός 
φαινόταν έτοιμος να στασιάσει, οι Ασσύριοι εκτόπιζαν τον πλη
θυσμό σε κάποιο άλλο μέρος των κτήσεών τους και εγκαθιστού- 
σαν άλλους στην περιοχή. Οι Ασσύριοι θεωρούσαν ότι ο εθνικι
σμός και η τάση για επανάσταση είχαν τις ρίζες τους στο έδαφος 
της πατρίδας, και ότι, εάν οι άνθρωποι μεταφέρονταν μακριά α
πό την πατρογονική τους γη και τους θεούς τους, θα υπήρχε πε
ρισσότερη ειρήνη και περισσότερη παραγωγικότητα στην αυτο
κρατορία.

Οι Ασσύριοι αποτέλεσαν για πρώτη φορά σημαντική δύνα
μη στην εύφορη ημισέληνο το 1400 π.Χ. περίπου, και μεγάλο 
αυτοκρατορικό κράτος από το 1100 έως το 600 π.Χ. περίπου. 
(Πρόκειται περίπου για το ίδιο χρονικό διάστημα που διήρκεσε η 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση ή για το διάστημα από την 
εποχή του Κολόμβου μέχρι σήμερα.) Κατά τους πρώτους αυτο- 
κρατορικούς αιώνες το κύριο πρόβλημά τους ήταν η αντιμετώπι
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ση της Βαβυλώνας, της μεγαλύτερης μητρόπολης από την οποία 
είχαν αντλήσει μεγάλο μέρος της κουλτούρας τους και η οποία 
εξακολουθούσε να είναι το εμπορικό επίκεντρο της Μεσοποτα
μίας. Όταν η προσοχή του μεγάλου βασιλιά της Ασσυρίας ήταν 
στραμμένη αλλού, κάποιοι ηγέτες φυλών από το Αράμ (Συρία) 
καταλάμβαναν τον έλεγχο της πόλης ή τουλάχιστον αποδιοργά- 
νωναν την ασσυριακή διοίκηση. Οι Βαβυλώνιοι σε γενικές γραμ
μές προτιμούσαν την Ασσυρία επειδή οι Ασσύριοι τους παραχω
ρούσαν απαλλαγή από την καταναγκαστική εργασία και επέβαλ
λαν πολύ ελαφρύτερους φόρους από ό,τι οι Αραμαίοι. Οι έμπο
ροι επωφελούνταν από μια αυτοκρατορική δύναμη που μπορού
σε να διασφαλίσει την ασφάλεια σε μια μεγάλη περιοχή και η 
οποία ενδιαφερόταν να καλλιεργήσει το εμπόριο. Ο μεγάλος βα
σιλιάς, Σενναχερίμπ, αποφάσισε ότι ο ειρηνικός έλεγχος της Βα
βυλώνας ήταν αδύνατος, και έτσι μετακίνησε τον πληθυσμό (την 
πλειονότητά του) βορειότερα στην κεντρική περιοχή της Ασσυ
ρίας. Ωστόσο, δέκα περίπου χρόνια αργότερα οι Ασσύριοι έστει
λαν τους Βαβυλώνιους πίσω, αποκατέστησαν τις περιουσίες τους 
και τους παρείχαν τα μέσα για να ξαναχτίσουν την πόλη. Κατέ
στη σαφές ότι η μόνη λύση ήταν να κατακτήσουν και να διατη
ρήσουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρο το Αράμ. Αυτή η πολιτι
κή έφερε τους Ασσύριους σε επαφή με την ισχυρή αυτοκρατορία 
των Αιγυπτίων Φαραώ, οι οποίοι θεωρούσαν επίσης απαραίτητο 
να έχουν λόγο στο Αράμ, ιδιαίτερα στα βασίλεια της Ιουδαίας 
και του Ισραήλ στο νότο. Η αργή και πειραματική επέκταση της 
ασσυριακής εξουσίας σε αυτά τα δύο βασίλεια περιγράφεται στη 
Βίβλο και στα ασσυριακά γραπτά μνημεία, καθώς και ως κάποιο 
βαθμό σε αιγυπτιακές επιγραφές. Αξίζει να δούμε ένα περιστατι
κό που αναφέρεται στο Βασιλειών Δ' και το οποίο αποτελεί σα
φές παράδειγμα των ασσυριακών τεχνικών για τη διαχείριση του 
επικυρίαρχου διεθνούς τους συστήματος.

Στην περιοχή νότια της Ασσυρίας, ο βασιλιάς Αχαζ της Ιουδαί
ος βρέθηκε να πολιορκείται στην Ιερουσαλήμ από το βασιλιά του
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Ισραήλ και τους συμμάχους του. «Έτσι ο Άχαζ έστειλε αγγελιοφό
ρους στο βασιλιά της Ασσυρίας λέγοντας: “Είμαι ο δούλος σου και 
υιός σου. Έλα να με σώσεις από το χέρι του βασιλιά της Συρίας και 
από το βασιλιά του Ισραήλ που μου επιτίθενται”».1 Οι Ασσύριοι 
τον έσωσαν, σκότωσαν το βασιλιά της Συρίας, εκτόπισαν μερικούς 
από τους υπηκόους του και έκαναν το βασιλιά Ωσηέ υποτελή τους. 
«Όμως ο βασιλιάς Ωσηέ του Ισραήλ πρόδωσε το βασιλιά της Ασσυ
ρίας, διότι είχε στείλει αγγελιοφόρους στο βασιλιά της Αιγύπτου». 
Ως εκ τούτου, ο μεγάλος βασιλιάς αποφάσισε να εγκαθιδρύσει την 
εξουσία του στην περιοχή πιο αποτελεσματικά. Η στρατιωτική εκ
στρατεία διήρκεσε τρία χρόνια -γεγονός που δείχνει με πόση σύνε
ση χρησιμοποιούσαν οι Ασσύριοι το στρατό τους- και, αφού κατέ- 
κτησαν τη χώρα, οι Ασσύριοι μετέφεραν τους περισσότερους Ισρα
ηλίτες μακριά στις βόρειες κτήσεις τους και εποίκισαν το Ισραήλ με 
Ασσόριους και Βαβυλώνιους. Ο προφήτης Ησαΐας προειδοποίησε 
τον Εζεκία, το νέο βασιλιά της Ιουδαίος, να αναγνωρίσει την εξου
σία της Ασσυρίας, που είχε αποδειχτεί φιλικά διακείμενη, και να μη 
συμμαχήσει με την Αίγυπτο. Όμως, ο νεαρός βασιλιάς δεν παραδέ
χτηκε την υποταγή του στην Ασσυρία και άρχισε στρατιωτικές επι
χειρήσεις εναντίον των γειτόνων του, στηριζόμενος στο Θεό και ί
σως και στο Φαραώ για προστασία. Ύστερα από δεκατέσσερα χρό
νια ανυπακοής, ο μεγάλος βασιλιάς Σενναχερίμπ αποφάσισε να α- 
ποκαταστήσει την ασσυριακή εξουσία με μια επίδειξη δύναμης. Ο 
Εζεκίας δεν μπορούσε να αντισταθεί και έστειλε ένα μήνυμα λέγο
ντας: «Έσφαλα: Θα υποστώ όποια τιμωρία και αν μου επιβάλεις». 
Ο Σενναχερίμπ του επέβαλε μόνο ένα πρόστιμο. Όταν ο Εζεκίας 
συνέχισε τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις του, ο μεγάλος βασιλιάς έ
στειλε ένα μεγάλο στρατό στην Ιερουσαλήμ, τον οποίο συνόδευε 
ένας απεσταλμένος που μιλούσε εβραϊκά, ο Ραψάκης. Το Κεφάλαιο 
ΙΗ' του Βασιλειών Δ' περιγράφει πώς οι Ασσύριοι κινήθηκαν για να 
επιβεβαιώσουν την εξουσία τους:

1. Βασιλειών Δ', ΙΣΤ': 7.
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«Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Θαρθάν, τον Ρα- 
φίς και τον Ραψάκη (ανώτερους απεσταλμένους) με ένα με
γάλο στρατό από τη Λαχίς προς το βασιλιά Εζεκία της Ιερου
σαλήμ. Όταν έφτασαν, στάθηκαν παράμερα, δίπλα στο κα
νάλι του άνω υδραγωγείου, που βρισκόταν στο δρόμο του 
αγρού του γναφέως. Και όταν κάλεσαν το βασιλιά, ήρθε προς 
αυτούς ο Ελιακίμ, γιος του Χελκίου, ο οικονόμος και ο Σω- 
μνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάς, γιος του Σαφάτ, ο γραμμα
τέας. Και είπε ο Ραψάκης σε αυτούς: “Πείτε στον Εζεκία: 
Αυτά λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας: Σε 
τι βασίζεις αυτή την πεποίθησή σου; Πιστεύεις ότι τα λόγια 
μόνο αποτελούν απόφαση και δύναμη για πόλεμο; Σε ποιον 
στηρίζεσαι τώρα που επαναστάτησες εναντίον μου; Κοίτα, 
στηρίζεσαι τώρα στην Αίγυπτο, σε αυτή τη σπασμένη καλά
μινη ράβδο, η οποία θα τρυπήσει το χέρι κάθε ανθρώπου που 
θα στηριχτεί σε αυτή”. Και (ο Ραψάκης συνέχισε): “Αν μου 
πεις ότι στηριζόμαστε στο Θεό, δεν είναι Αυτός του οποίου 
τους ναούς και τα θυσιαστήρια ο Εζεκίας κατάργησε, λέγο
ντας στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ: Θα προσκυνάτε μπρο
στά σε αυτό το θυσιαστήριο στην Ιερουσαλήμ; Ελάτε τώρα, 
στοιχηματίστε με τον κύριό μου, το βασιλιά της Ασσυρίας: 
Θα σας δώσω δύο χιλιάδες άλογα, αν μπορέσετε εσείς να 
βρείτε ιππείς για καθένα από αυτά. Πώς λοιπόν μπορείτε να 
απωθήσετε έστω και έναν αρχηγό, από τους πιο ασήμαντους 
υπηρέτες του κυρίου μου, όταν υπολογίζετε στην Αίγυπτο 
για άρματα και ιππείς; Επιπλέον, μήπως ήρθα ενάντια στο 
θέλημα του Θεού να καταστρέψω αυτό τον τόπο; Ο Κύριος 
μου είπε: Πήγαινε σε αυτό τον τόπο και κατάστρεψέ τον”.

Και τότε είπαν ο Ελιακίμ και ο Σωμνάς και ο Ιωάς στον 
Ραψάκη:

“Σε παρακαλούμε, μίλα στους δούλους σου στην αρα- 
μαϊκή γλώσσα, διότι την καταλαβαίνουμε. Μην απευθύνεσαι 
σε εμάς στη γλώσσα του Ιούδα, διότι σε ακούει και ο λαός 
που βρίσκεται ανεβασμένος στα τείχη”. Όμως ο Ραψάκης τους 
είπε: “Με έστειλε άραγε ο κύριός μου για να τα πω αυτά στον
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κύριό σας και σε εσάς, και όχι στους ανθρώπους που βρίσκο
νται στα τείχη, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι μαζί σας να 
τρώνε τα περιττώματα τους και να πίνουν τα ούρα τους;”.
Τότε ο Ραψάκης στάθηκε και είπε με δυνατή φωνή στη γλώσ
σα του Ιούδα: “Ακούστε το λόγο του μεγάλου βασιλιά, του 
βασιλιά της Ασσυρίας: Μην αφήσετε τον Εζεκία να σας εξα- 
πατήσει, διότι δεν θα μπορέσει να σας σώσει από το χέρι μου.
Μην αφήσετε τον Εζεκία να σας πείσει να εμπιστευτείτε τον 
εαυτό σας στο Θεό λέγοντας ότι ο Θεός θα σώσει σίγουρα 
εσάς και ότι αυτή η πόλη δεν θα παραδοθεί στα χέρια του 
βασιλιά της Ασσυρίας. Μην ακούτε τον Εζεκία, διότι αυτά 
λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Κάντε ειρήνη μαζί μου και 
ελάτε προς εμένα· τότε καθένας από εσάς θα φάει από το 
αμπέλι του και από τη συκιά του και θα πιει νερό από το 
πηγάδι του, ώσπου να έρθω και να σας οδηγήσω σε μια γη, 
όμοια με τη δική σας, μια γη σίτου και οίνου, μια γη άρτου 
και αμπελώνων, μια γη ελαιόδεντρων και μέλιτος, όπου θα 
ζήσετε και δεν θα πεθάνετε. Και μην ακούτε τον Εζεκία όταν 
σας παραπλανά λέγοντάς σας ότι ο Θεός σας θα σας σώσει. 
Έσωσε ποτέ κανένας από τους θεούς των εθνών τη γη του 
από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας; Πού είναι οι θεοί Αι- 
μάθ και Αρφάδ; Πού είναι οι θεοί Σεπφαουραΐμ, Ανά και Α
βά; Έσωσαν τη Σαμάρεια από τα χέρια μου;”».

Τι σκηνή πρέπει να ήταν, με τα τείχη της Ιερουσαλήμ να στέ
κονται σχεδόν όπως είναι σήμερα και τον τρομερό ασσυριακό 
στρατό παρατεταγμένο μπροστά τους. Ο λαός της Ιουδαίας να  
σκύβει πάνω από τα τείχη για να ακούσει, ενώ ο Ραψάκης βρο- 
ντοφωνάζει τις προτάσεις του, και οι εκπρόσωποι του Εζεκία του 
ζητούν να μη μιλά στα εβραϊκά μπροστά στο λαό. Όμως, αυτός 
ακριβώς ήταν ο σκοπός των Ασσυριών: ΙΥ αυτόν ακριβώς το 
λόγο είχαν επιλέξει ως απεσταλμένο τους κάποιον που μπορούσε 
να μιλήσει την τοπική γλώσσα, πιθανόν έναν Εβραίο στην υπη
ρεσία της Ασσυρίας. Έτσι, ο Ραψάκης στεκόταν και φώναζε με 
δυνατή φωνή: «Ακούστε τη φωνή του μεγάλου βασιλιά της Α σ
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συρίας. Αυτά λέει ο βασιλιάς!». Μοιάζει με σύγχρονη μετάδοση 
ραδιοφωνικού σταθμού, της Φωνής της Ασσυρίας.

Αυτή ήταν η αρχή της αυτοκρατορικής διπλωματικής τεχνι
κής για την προσπάθεια επηρεασμού του λαού, σε αντιδιαστολή 
με τις αποκλειστικές συνομιλίες με τους ηγεμόνες. Βλέπουμε το 
μεγάλο βασιλιά να κάνει μια προσπάθεια να επηρεάσει το λαό 
της Ιουδαίας εναντίον του βασιλιά του, του Εζεκία, ελπίζοντας 
να αποφύγει να χρησιμοποιήσει το στρατό του, έχοντάς τον ω
στόσο εκεί για να θυμίζει τη φρικτή εναλλακτική λύση και για να 
τον χρησιμοποιήσει σε έσχατη ανάγκη. Η τακτική αυτή αποτελεί 
μια σημαντική εξέλιξη στις διεθνείς σχέσεις.

Το κύριο όφελος της ασσυριακής επικυριαρχίας ή ηγεμονίας 
ήταν ότι έθετε ένα τέλος στην καταστροφή του πλούτου και στις 
απώλειες των αντιμαχομένων εξαιτίας των αδιάκοπων τοπικών 
συγκρούσεων. Η πολιορκία της Ιερουσαλήμ από το βασιλιά του 
Ισραήλ και τους συμμάχους του, που οδήγησε τον Άχαζ να κάνει 
έκκληση στην Ασσυρία, αποτελούσε μέρος ενός διακοπτόμενου 
καταστροφικού μοντέλου, το οποίο ο Άχαζ ήλπιζε να τερματίσει 
θέτοντας την Ιουδαία υπό αυτοκρατορική προστασία· και ο αυ- 
τοκρατορικός φόρος υποτέλειας ή φορολόγηση, που ήταν το οι
κονομικό τίμημα αυτής της προστασίας, ήταν μικρότερος από 
τον πρόσθετο πλούτο που θα δημιουργούσε η ειρήνη του βασι
λιά. Η pax assyrica επέφερε και άλλα σημαντικά οφέλη. Η ανά
πτυξη του εμπορίου μεγάλης εμβέλειας ωφελούσε τους εμπόρους 
που το διεξήγαν και που ως εκ τούτου υποστήριζαν την αυτοκρα
τορική εξουσία, και έφερε επίσης νέα αγαθά και οικονομικές ευ
καιρίες σε κοινότητες που ήταν πιο απομονωμένες. Η τεχνολο
γία και οι ιδέες διαδίδονταν επίσης πιο αποτελεσματικά. Αυτά τα 
πλεονεκτήματα πρέπει να εξεταστούν σε αντιδιαστολή με τις κτη- 
νωδίες των κατακτήσεων, τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών και 
τις επιδεικτικές θηριωδίες που χρησιμοποιούσαν οι Ασσύριοι για 
να καταστείλουν τις εξεγέρσεις. Αρκετά βιβλία της Βίβλου, κα
θώς και άλλες πηγές που διασώζονται έως σήμερα περιγράφουν
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τη γενική ανακούφιση και χαρά που προκάλεσε η πτώση των Α σ
συριών, αν και η χαρά, όπως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, 
δεν διήρκεσε πολύ.

Η Ασσυριακή Αυτοκρατορία αποτελεί καλό παράδειγμα του 
γενικού κανόνα που λέει ότι οι αυτοκρατορικές αρχές στην πρά
ξη δεν διοικούν ολόκληρη την περιοχή που εξουσιάζουν ή επη
ρεάζουν. Ο εσωτερικός πυρήνας άμεσης διοίκησης περιβάλλεται 
από ένα δακτύλιο κυριαρχίας με κάποιο βαθμό τοπικής αυτονο
μίας, και στη συνέχεια από ένα δακτύλιο ηγεμονίας, όπου η αυ
τοκρατορική ισχύς ελέγχει τις εξωτερικές σχέσεις και αποσπά 
οικονομικές συνεισφορές για τη διατήρηση της αυτοκρατορικής 
δομής. Οι Ασσύριοι είχαν έναν πυρήνα άμεσης διοίκησης γύρω 
από τη Νινευή και την πόλη Ασσούρ, καθώς και κυριαρχία στη 
Βαβυλώνα και τη Σουμερία. Πέρα από εκεί, ήθελαν τα κράτη 
όπως η Ιουδαία να είναι αυτόνομα βασίλεια-πελάτες, τα οποία 
να συνεισφέρουν στις δαπάνες της αυτοκρατορικής δομής και να  
μην έχουν συναλλαγές με τους εχθρούς τους. Αν ένα κράτος-πε- 
λάτης, όπως η Ιουδαία, δεν συμμορφωνόταν, θα το προειδοποιού
σαν και θα το δελέαζαν, ίσως και να το επιχορηγούσαν, όμως σε 
έσχατη ανάγκη θα το κατανάγκαζαν, ορισμένες φορές μάλιστα 
με επιδεικτική βαρβαρότητα. Όταν οι Ασσύριοι εισέβαλαν στην 
Αίγυπτο δεν προσπάθησαν να διοικήσουν αυτό το τεράστιο βα
σίλειο, αλλά εγκαθίδρυσαν Αιγυπτίους Φαραώ-πελάτες με μια 
φρουρά υπό ασσυριακή διοίκηση και έναν αυτοκρατορικό κυ
βερνήτη, τον οποίο θα ήταν ίσως καλύτερο να περιγράψουμε ως 
επίτροπο ή αντιπρόσωπο. Αυτή η πρώιμη μορφή έμμεσης διοί
κησης επέτρεψε στην Αίγυπτο να παραμείνει ένα ξεχωριστό κρά
τος, το οποίο δεν ήταν πια ανεξάρτητο, αλλά με την αυτοκρατο
ρική εξουσία να ισοδυναμεί με κάτι ελάχιστα περισσότερο από 
ηγεμονία. Πέρα από την εμβέλεια της Ασσυριακής ισχύος υπήρ
χαν ανεξάρτητα κράτη και πολιτικές οντότητες, ορισμένες εκ των 
οποίων ήταν πολύ λιγότερο πολιτισμένες από ό,τι οι λαοί της 
εύφορης ημισελήνου. Οι λαοί αυτοί εμπλέκονταν με την αυτο
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κρατορία μέσω του εμπορίου καθώς και μέσω σποραδικών πολε
μικών συρράξεων και διπλωματικών επαφών. Η οικονομική και 
πολιτισμική επιρροή της αυτοκρατορίας εκτεινόταν πολύ πιο πέ
ρα από την περιοχή της ηγεμονικής της εξουσίας -  όπως συνέ- 
βαινε και με τις σουμεριακές πόλεις-κράτη και τη Βαβυλώνα.

Οι Ασσύριοι σίγουρα επέβαλαν ένα πιο αυστηρό σύστημα 
στις διάφορες κοινότητες της εύφορης ημισελήνου και της κοι
λάδας του Νείλου, και τις κατέστησαν πιο αλληλεξαρτημένες α
πό ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αύξησαν το πλεόνασμα πλούτου, ο 
οποίος, αφού κατέβαλλαν τις εισφορές τους για την αυλή και την 
αυτοκρατορική διοίκηση, το στρατό και τις επιχορηγήσεις στους 
ηγεμόνες-πελάτες, καθιστούσε επίσης δυνατό ένα υψηλότερο βιο
τικό επίπεδο για περισσότερους ανθρώπους. Ειδικά το εμπόριο 
ωφελήθηκε από την προστασία από τις ληστείες και από την εξά
λειψη των τοπικών συνόρων και άλλων εμποδίων. Άλλωστε, οι 
Ασσύριοι είχαν εμφανιστεί αρχικά ως έμποροι στο ιστορικό προ
σκήνιο. Ωστόσο, η ασσυριακή οργάνωση αυτής της μεγάλης πε
ριοχής ήταν πολύ πιο χαλαρή και πιο μακριά από το απώτατο 
άκρο του φάσματός μας, από ό,τι υποδηλώνει η λέξη «αυτοκρα
τορία». Οι ιστορικοί άτλαντες που χρωματίζουν τις αυτοκρατο
ρίες του αρχαίου κόσμου με ένα ενιαίο χρώμα είναι παραπλανη
τικοί. Οι αρχαίες αυτοκρατορίες δεν είχαν σαφώς καθορισμένα 
σύνορα. Οι δραστηριότητες και η εξουσία τους ήταν ακτινωτές 
παρά εδαφικές και εκτείνονταν κατά μήκος των γραμμών διείσ
δυσης. Ιδιαίτερα το εμπόριο και γενικότερα ο πλούτος, ο πολιτι
σμός, η στρατιωτική ισχύς και οι διπλωματικές επικοινωνίες δια
δίδονταν κατά μήκος συγκεκριμένων οδών, που οι Ασσύριοι και 
οι Πέρσες μετά από αυτούς προσπάθησαν πολύ να βελτιώσουν. 
Ο βαθμός στον οποίο οι υποτελείς κοινότητες στην Ασσυριακή 
Αυτοκρατορία διατήρησαν τοπικές διοικήσεις υπό την ηγεμονι
κή της επικυριαρχία φαίνεται πολύ καθαρά από την πτώση της. 
Ύστερα από αρκετούς αιώνες επικυρίαρχης αυτοκρατορικής ι
σχύος, οι ηγεμόνες των υποτελών κρατών, όπως η Βαβυλώνα και
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η Αίγυπτος, εξακολουθούσαν να είναι αρκετά αυτόνομοι στην 
πράξη, δηλαδή εξακολουθούσαν να έχουν αρκετή ελευθερία δρά
σης ώστε να αποκηρύξουν την πίστη τους στην Ασσυρία και να  
διαπραγματευτούν έναν αντι-ηγεμονικό συνασπισμό με εξωτερι
κούς εχθρούς της αυτοκρατορίας, όπως ήταν οι Μήδοι. Παρ’ όλα 
αυτά, το επίτευγμα των Ασσυριών και τα πλεονεκτήματα που 
είχε επιφέρει, είχε αποκτήσει κάποια νομιμοποίηση και έμεινε 
χαραγμένο στη μνήμη των ανθρώπων.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΕΡΣΙΑ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

Η Περσική Αυτοκρατορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη με
λέτη των συστημάτων κρατών. Ήταν το αποκορύφωμα των 

μεθόδων που αναπτύχθηκαν στον προ-ρωμαϊκό αρχαίο κόσμο για 
τη διοίκηση πολλών διαφορετικών κοινοτήτων σε ένα αυτοκρα
τορικό σύστημα. Άσκησε μια μάλλον ακτινωτή παρά μια εδαφι
κά καθορισμένη εξουσία· στις παρυφές αυτής της εξουσίας και 
πέρα από αυτές διαδραμάτισε επίσης ένα σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά τις ελληνικές πόλεις-κράτη στο ελληνοπερσικό σύστημα, 
ενώ επηρέασε βαθιά και το ινδικό.

Οι Μήδοι και οι Πέρσες ήταν άριοι λαοί, αρχικά νομάδες 
ιππείς από τις στέπες, βόρεια της Μαύρης και της Κασπίας θά
λασσας. Μέχρι το 1000 π.Χ. περίπου η μικρή ροή των αρίων 
λαών προς το νότο μετατράπηκε σε πλημμυρίδα. Αυτές οι ακόμα 
ημι-βάρβαρες κοινότητες, οι οποίες δεν είχαν μάλλον γενετικά 
αμιγή καταγωγή, αλλά είχαν όλες σχεδόν την ίδια γλώσσα, θρη
σκεία και τρόπο ζωής, προωθούνταν προς τα κάτω και εγκαθί
σταντο σε όλη τη μεγάλη περιοχή που εκτεινόταν προς τα νότιά 
τους, από την Ινδία και το Ιράν έως την Ελλάδα και το μεγαλύτε
ρο μέρος της Ευρώπης. Οι Μήδοι και οι Πέρσες εγκαταστάθη
καν στην περιοχή ανατολικά της Μεσοποταμίας, μεταξύ της Σου- 
μερίας και της Ινδίας, όπου εξακολουθούν να ζουν σήμερα και οι 
απόγονοί τους. Συγκρότησαν τυπικές ακριτικές κοινότητες, ανε
ξάρτητες από την εύφορη ημισέληνο, διατηρώντας ωστόσο συ
ναλλαγές με αυτή, ενώ αφομοίωσαν και πολλά από τα τεχνολογι

i



84 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κά της επιτεύγματα. Όπως ακριβώς οι Ασσύριοι όφειλαν εν μέ- 
ρει τη μεγάλη τους επιτυχία στη χρήση των σιδερένιων όπλων, 
έτσι και η επιτυχία των Περσών οφειλόταν εν μέρει στην αποτε
λεσματικότερη χρήση των αλόγων. Παρ’ όλο που οι Ασσύριοι 
χρησιμοποιούσαν άλογα, δεν γεννιούνταν ούτε και μεγάλωναν 
επάνω στη σέλα. Διαρκώς όμως ανακάλυπταν στα ανατολικά τους 
όλο και περισσότερους ιππείς από τη στέπα που μπορούσαν να  
ιππεύουν πιο γρήγορα και να  ρίχνουν βέλη έφιπποι, με εξαιρετι
κή ακρίβεια.

Μόλις ο αντι-ηγεμονικός συνασπισμός ανέτρεψε τους Ασ- 
σύριους, η περιοχή που είχε ενοποιήσει η αυτοκρατορία διαμοι
ράστηκε για λίγο καιρό μεταξύ των νικητών. Η εύφορη ημισέλη
νος παρέμεινε σε μια αυτοκρατορική δομή, την οποία διαχειρι
ζόταν παρά διοικούσε η μεγάλη εμπορική μητρόπολη Βαβυλώ
να. Οι ασσυριακές μέθοδοι εξακολουθούσαν: Ο Ναβουχοδονό- 
σορ εκτόπισε στην πρωτεύουσα πολλούς από τους απείθαρχους 
λαούς της Ιουδαίας, η οποία πλέον αποτελούσε τα σύνορά του με 
την Αίγυπτο. Ωστόσο, μισό αιώνα μετά την πτώση της Ασσυρί
ας, οι πιο εύρωστοι Πέρσες και Μήδοι μετέφεραν ολόκληρη την 
ασσυριακή περιοχή χωρίς μεγάλη δυσκολία πίσω, προς το αυτο
κρατορικό άκρο του φάσματος και επανεγκαθίδρυσαν μια ονο
μαστική εξουσία επί της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας και πέρα 
από αυτή. Η ευκολία με την οποία ο Κύρος κατέκτησε τη μηδική 
επικυριαρχία και ο Δαρείος επέκτεινε και οργάνωσε μια τερά
στια και ετερογενή περιοχή περσικής επικυριαρχίας υποδηλώνει 
ότι η αυτοκρατορική νομιμοποίηση είχε εδραιωθεί καλά στις πε
ρισσότερες κοινότητές της και ότι υπήρχαν ισχυρά στοιχεία που 
επιθυμούσαν σφόδρα την ανασύστασή της.

Όπως οι Ασσύριοι, έτσι και οι Πέρσες αφομοίωσαν τον πο
λιτισμό της Μεσοποταμίας, συμπεριλαμβανομένης και της σφη
νοειδούς γραφής και άλλων εφευρέσεων, των οποίων η αρχική 
προέλευση ήταν σουμεριακή. Επίσης καλλιέργησαν και διέδω
σαν τις αιγυπτιακές διοικητικές, επιστημονικές και ιατρικές ικα
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νότητες. Υιοθέτησαν επίσης την ασσυριακή κυβερνητική δομή. 
Συγκεκριμένα, επειδή οι αποστάσεις συνιστούσαν μεγάλο πρό
βλημα σε ένα σύστημα διπλάσιο σε μέγεθος από εκείνο της Α σ
συρίας, επέκτειναν πάρα πολύ το ασσυριακό οδικό δίκτυο και το 
μεταγωγικό δίκτυο πληροφοριών. Σε μεγάλες περιοχές πραγμα
τοποιούσαν τις συναλλαγές τους με τις τοπικές αρχές στα αρα- 
μαϊκά, τη σημιτική κοινή γλώσσα, επειδή ήταν πιο εύκολο. Ο 
Ηρόδοτος που τους γνώριζε καλά, λέει ότι «κανένα έθνος δεν 
υιοθετεί τόσο εύκολα ξένα έθιμα όσο οι Πέρσες»,1 και επίσης α
φομοίωναν πολλούς ανθρώπους μη περσικής καταγωγής, ιδιαί
τερα μέσω πολιτικής επιγαμίας. Ήταν όμως πιο απρόσιτοι από 
τους αυτοκρατορικούς προκατόχους τους, και είχαν μεγαλύτερη 
επίγνωση των διαφορών που υπήρχαν ανάμεσα σε αυτούς και τις 
πάμπολλες άλλες κοινότητες που βρίσκονταν υπό την επικυριαρ
χία τους. Διαφύλασσαν τις νομαδικές αξίες που είχαν φέρει μαζί 
τους: να βάλλεις ευθεία και να λες την αλήθεια. Είχαν επίσης τη 
δική τους θρησκεία, την οποία είχε αναμορφώσει ο προφήτης 
τους Ζαρατούστρα σε μια πίστη για έναν κοσμικό θεό του φωτός 
και της αλήθειας, στον οποίο αντιτίθενται οι δυνάμεις του σκό
τους. Ο θεός τους δεν αναβιβαζόταν, όπως ο θεός των Ασσυριών 
Ασσούρ ή ο θεός των Βαβυλωνίων Μαρντούκ, σε ένα μεγάλο 
βασιλιά, ανώτερο όλων των άλλων θεών στο κοινό πάνθεον της 
Μεσοποταμίας, αλλά παρέμενε εντελώς διαχωρισμένος από τις 
λατρείες και τις θεότητες της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας, της 
Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Ινδίας, που συνέχισαν να υπάρ
χουν χωρίς να υποστούν καμία παρέμβαση από τους Πέρσες.

Το μέγεθος και η ποικιλομορφία της «αυτοκρατορίας» που 
εγκαθίδρυσαν οι Πέρσες ήταν τόσο τεράστια που η επικυριαρχία 
τους στο σύνολό της, με εξαίρεση έναν πυρήνα, ήταν πιο χαλα
ρή, πιο αποκεντρωμένη και πιο επιρρεπής στη διάσπαση από ό,τι

1. Ηρόδοτος, Βιβλίο 1: 135.
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οι προκάτοχοί της. Οι απομακρυσμένες περιοχές ήταν οιονεί αυ
τόνομα κράτη-πελάτες παρά άμεσα διοικούμενες επαρχίες. Η δύ
ναμη ήταν απαραίτητη για να εγκαθιδρύσουν την περσική επικυ
ριαρχία, όμως ήταν πολύ λίγοι για να τη διατηρήσουν με στρα
τιωτική ισχύ. Η ανάπτυξη ενός αυτοκρατορικού στρατού σε ένα 
απομακρυσμένο σημείο ήταν ένα φοβερό εγχείρημα από άποψη 
διοικητικής μέριμνας, αν και έπρεπε να συνεχίσει να είναι αξιό
πιστο, και έτσι οι αυτοκρατορικές δυνάμεις κανονικά παρέμεναν 
σε εφεδρεία, όπως έκαναν και οι ασσυριακές. Οι Πέρσες ανα
γνώριζαν ότι έπρεπε να λειτουργούν μέσω των τοπικών αρχών, 
τις οποίες ήταν δύσκολο να πειθαναγκάζουν, συνεπώς στηρίζο
νταν στην πειθώ και τη συναίνεση -  σε αυτό που θα ονομάζαμε 
«ηγεμονική διπλωματία». Όσο πιο αποτελεσματικά ένα επικυρί
αρχο σύστημα παρέχει πλεονεκτήματα σε αυτούς που το υπο
στηρίζουν, τόσο περισσότερο επεκτείνει την ακτινωτή του εξου
σία. Πρόσφατες κοινωνιολογικές μελέτες περιέγραψαν την 
Περσική Αυτοκρατορία ως μια αυτοκρατορικά διοικούμενη συ
νομοσπονδία και μια ομόσπονδη αυτοκρατορία γηγενών ελίτ, σε 
αντίθεση με προγενέστερους ιστορικούς της Δύσης που είχαν την 
τάση να καθιστούν το περσικό επίτευγμα απίθανο, αποδίδοντας 
ελάχιστη βαρύτητα στην ικανότητα των Περσών να διαχειρίζο
νται μια κοινωνία κρατών-πελατών και υπογραμμίζοντας υπερ
βολικά την επιβολή φόρων υποτέλειας και τον καταναγκασμό.2

Είναι πολύ δύσκολο να  πούμε σε ποιο βαθμό οι Πέρσες ηγε
μόνες έκριναν ότι υπήρχαν θετικά στοιχεία στην ανεκτικότητα 
και τη μεταβίβαση εξουσιών, πέρα από το ότι εξυπηρετούσαν τα 
συμφέροντά τους και την υπεροψία τους. (Οι απόψεις διίστανται 
στο θέμα αυτό ακόμη και για την πολύ πιο πρόσφατη βρετανική 
κυριαρχία στην Ινδία, ηγετικές μορφές της οποίας είχαν συνειδη
τά υπόψη τους το περσικό παράδειγμα.) Ίσως να  μην έχει μεγάλη

2. Βλ. Michael Mann, The Sources o f  Social Power, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986, Vol. I.
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σημασία. Αυτό που είναι σαφές από τα διασωθέντα στοιχεία εί
ναι ότι, αν και η περσική κυριαρχία επεκτάθηκε και περιοδικά 
επανακτήθηκε δια της βίας, όπως και άλλες αυτοκρατορίες πριν 
και μετά από αυτή, μόλις εγκαθιδρυόταν μια μοναδική μετριοπά
θεια τότε επικρατούσε σε ολόκληρη την περιοχή. Η σκληρότητα 
και η ασπλαχνία των Ασσυριών και των Βαβυλωνίων παραχώ
ρησε τη θέση της σε μια σχετική ηπιότητα, σε ένα διακηρυγμένο 
ιδανικό της δίκαιης αρχής και σε μια επιθυμία διατήρησης της 
εξουσίας εξευμενίζοντας και κερδίζοντας την αφοσίωση τουλά
χιστον των ηγετικών ομάδων στις υποτελείς κοινότητες. Όμως, 
εξακολουθούσαν βέβαια να υπάρχουν μια σθεναρή αντίσταση 
στην περσική επικυριαρχία και μια επιθυμία για απόλυτη ελευ
θερία δράσης σε πολλές κοινότητες, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο και 
στις ελληνικές πόλεις της Ασίας. Θηριωδίες αποδόθηκαν στον 
Καμβύση, τον προκάτοχο του Δαρείου· και ο Δαρείος (λαμβάνο- 
ντας υπόψη του την εχθρική προπαγάνδα) προφανώς κατέστειλε 
την εξέγερση των ιωνικών πόλεων με ασυνήθιστη για τα περσι
κά δεδομένα σφοδρότητα. Υπήρχε επομένως ένα απόθεμα αντι- 
ηγεμονικής δυσαρέσκειας έτοιμο να οργανωθεί από οπορτουνι
στές ηγέτες.

Το περσικό σύστημα διοίκησης περιγράφεται λεπτομερώς 
στον Τόμο IV του Cambridge Ancient History και σε άλλα βι
βλία που αναφέρονται στη Βιβλιογραφία, και δεν είναι απαραί
τητο για τους σκοπούς αυτού του βιβλίου να εκθέσουμε εδώ όλες 
τις λεπτομέρειες. Οι Πέρσες προσάρμοσαν πολλά χαρακτηριστι
κά της ασσυριακής πρακτικής. Τοποθέτησαν φρουρές σε στρα
τηγικά σημεία, όπως είχαν κάνει οι Ασσύριοι, με Πέρσες διοικη
τές. Η παρουσία Ελλήνων και Φοινίκων μισθοφόρων ήταν έντο
νη σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αιγύπτου. 
Οι Πέρσες όμως στηρίζονταν και στη στρατολόγηση τοπικών 
στρατευμάτων, καθένα από τα οποία έφερε τη στολή και τον ο
πλισμό που συνηθιζόταν στη χώρα του. Οι πολίτες-κυβερνήτες ή 
επίτροποι, που ονομάζονταν «σατράπες», ήταν είτε Πέρσες είτε,
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συχνά, μέλη των τοπικών βασιλικών και εξεχουσών οικογενειών 
που αποκτούσαν μια νέα αρμοδιότητα ή τίτλο και κατά συνέπεια 
έχαιραν της τοπικής και αυτοκρατορικής νομιμοποίησης. Τους 
σατράπες βοηθούσαν στα καθήκοντά τους μεικτά συμβούλια Περ
σών και γηγενών και η δικαιοδοσία τους ήταν διαχωρισμένη από 
εκείνη των διοικητών της φρουράς και της αυτοκρατορικής υπη
ρεσίας πληροφοριών. Κάτω από αυτό το λεπτό στρώμα της κο
ρυφής της αυτοκρατορικής εξουσίας, οι τοπικοί λαοί διατηρού
σαν και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκαθιστούσαν τα έθιμα και 
τα διοικητικά τους συστήματα. Ορισμένες περιοχές διοικούνταν 
από τα ιερατεία των ναών, άλλες από τοπικούς βασιλείς ή αρι
στοκρατίες γαιοκτημόνων, ορισμένες πόλεις από οικογένειες ε
μπόρων και οι ελληνικές πόλεις της ασιατικής ακτής του Αιγαίου 
συνήθως από τυράννους (βλ. κεφ. 5). Τα τοπικά μοντέλα ζωής 
αφήνονταν, όσο ήταν εφικτό, ανεπηρέαστα στην τεράστια ποικι
λία τους. Ο δεσποτισμός του μεγάλου βασιλιά, που μαρτυρούν 
τα περσικά διατάγματα και οι επιγραφές, ήταν μάλλον ιδιοσυ- 
στατικός και ρητορικός και όχι πραγματικός.

Έ να εντυπωσιακό παράδειγμα της περσικής ηπιότητας και 
επιθυμίας σύμπραξης με τους τοπικούς πληθυσμούς, που συνερ
γάζονταν με την αυτοκρατορική τους εξουσία, αποτελεί η πολιτι
κή τους σε σχέση με τους Εβραίους. Οι Ασσύριοι είχαν εκτοπί
σει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού από το βασίλειο του 
Ισραήλ και οι Βαβυλώνιοι από την Ιουδαία. Πολλοί αφομοιωμέ
νοι Εβραίοι, καθώς και αρκετοί που είχαν αποφύγει να αφομοιω
θούν ενόσω βρίσκονταν στην εξορία, διέπρεψαν στο περσικό σύ
στημα. Η Εσθήρ που έγινε βασίλισσα της Περσίας και ο Μαρδο- 
χαίος που έγινε επικεφαλής των θεραπόντων του βασιλιά μπορεί 
να  είναι μυθικά πρόσωπα. Όμως, ο Νεεμίας ήταν οινοχόος του 
βασιλιά Αρταξέρξη και άλλοι Εβραίοι κατείχαν εξέχουσες θέ
σεις στην αυλή και στη διοίκηση. Ο Κύρος, ο πρώτος Πέρσης 
βασιλιάς, και αργότερα ο Δαρείος, επέτρεψε να  επιστρέψουν στην 
Ιουδαία οι εξόριστοι που το επιθυμούσαν, καθώς και την ανασύ-
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στάση ενός στρατιωτικού οχυρού στην Ιερουσαλήμ. Ο Αρταξέρ- 
ξης διόρισε τον Νεεμία κυβερνήτη της περιοχής. Ο Νεεμίας γρά
φει ότι άλλοι τοπικοί ηγέτες της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν στο 
βασιλιά σχετικά με την επανοχύρωση της Ιερουσαλήμ και προ
σπάθησαν μάλιστα να την εμποδίσουν με στρατεύματα, τα οποία 
ο Νεεμίας έπρεπε να απωθήσει μόνος του, χωρίς τη βοήθεια των 
περσικών αρχών. Αυτές οι περιγραφές επιβεβαιώνουν άλλα στοι
χεία σύμφωνα με τα οποία η περσική αυτοκρατορική εξουσία 
βρισκόταν πάνω από τις τοπικές πολιτικές οντότητες, οι οποίες 
ήταν αρκετά αυτόνομες ώστε να έχουν τα δικά τους στρατεύμα
τα και να τα χρησιμοποιούν, όχι μόνο για τη διατήρηση της εσω
τερικής τάξης εντός της δικαιοδοσίας τους, αλλά περιστασιακά 
και κατά των γειτόνων τους.

Καθώς η αυτοκρατορική εξουσία εδραιωνόταν, οι Πέρσες 
ήταν σε θέση να αξιώνουν οι αυτόνομες κοινότητες που βρίσκο
νταν υπό την επικυριαρχία τους να μην καταφεύγουν στη χρήση 
βίας μεταξύ τους, όπως, για παράδειγμα, είχαν την τάση να κά
νουν οι Εβραίοι και οι γείτονές τους στην Παλαιστίνη και οι α
ντίπαλες ελληνικές πόλεις στις ασιατικές ακτές, αλλά να τηρούν 
«την ειρήνη του βασιλιά». Ο πόλεμος για τους Έλληνες και τους 
Φοίνικες εκείνης της εποχής ήταν μια συνηθισμένη ασχολία, και 
ήταν συχνά μια επέκταση της παραδοσιακής πρακτικής των θα
λάσσιων εμπόρων να καταλαμβάνουν ή να βυθίζουν τα πλοία 
μιας αντίπαλης πόλης στην ανοιχτή θάλασσα. Σε έναν κόσμο ό
που η προσφυγή σε ένοπλη βία θεωρούνταν ως ένας νόμιμος τρό
πος προώθησης ή προστασίας των ιδίων συμφερόντων, πολλοί 
άνθρωποι με ανεξάρτητο πνεύμα δυσανασχετούσαν με την αλ- 
λότρια προς τη νοοτροπία τους επιβολή της τάξης, ενώ άλλοι 
χαιρέτιζαν την ασφάλεια που παρείχε.

Κατά τις βασιλείες του Κύρου και του Δαρείου οι Πέρσες 
εγκαθίδρυσαν μια χαλαρή εξουσία στις ελληνικές και φοινικικές 
πόλεις των ασιατικών ακτών της Μεσογείου, που δεν επηρέαζε 
σχεδόν καθόλου τις εσωτερικές υποθέσεις αυτών των πόλεων,



90 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αλλά που ωφελούσε τις εμπορικές τους προοπτικές. Οι Πέρσες 
σκέφτονταν με βάση τη γη και όχι με βάση το εμπόριο. Η βασική 
τους προσέγγιση στην επιβολή φορολογίας ήταν να εισπράττουν 
για το αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο το ένα δέκατο οποιου- 
δήποτε φόρου επί της γης υπήρχε σε μια χώρα που είχαν ενσω
ματώσει στην αυτοκρατορία τους, αφήνοντας τα εννέα δέκατα 
να χρησιμοποιηθούν για τοπικούς σκοπούς. Δεν φορολογούσαν 
τα κέρδη από το εμπόριο, αν και οι τοπικές κυβερνήσεις μπορού
σαν να επιβάλουν εμπορικούς φόρους. Αυτό ικανοποιούσε από
λυτα τις ελληνικές και φοινικικές πόλεις-κράτη, που είχαν ελάχι
στη γη και ζούσαν κυρίως από το θαλάσσιο εμπόριο. Επιπλέον, η 
περσική επικυριαρχία διασφάλιζε ευκολότερη πρόσβαση σε μια 
τεράστια και πειθαρχημένη εμπορική περιοχή στην Ασία, η ο
ποία διέθετε το εξαιρετικό περσικό οδικό σύστημα, καθώς και 
σχετική ειρήνη μεταξύ των γειτόνων. Πρόβλημα για τους Πέρ
σες αποτελούσε η ανάμειξη των ασιατικών ελληνικών πόλεων 
με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η απόπειρα των Περσών να επιβά
λουν την επικυριαρχία τους και εκεί περιγράφεται στο επόμενο 
κεφάλαιο.

Δεν έχουμε γραπτές πηγές σχετικά με το πώς συναλλασσό
ταν στην πράξη η αυτοκρατορία, κατά τους δύο αιώνες της πα
ρουσίας της στην κοιλάδα του Ινδού, με τα ανεξάρτητα κράτη 
της Ινδίας που εκτείνονταν πέραν των συνόρων της και τα οποία 
είχαν μια δική τους εξαιρετικά αναπτυγμένη διεθνή κοινωνία και 
διπλωματική παράδοση, όπως θα δούμε στο κεφ. 7. Οι ελληνικές 
όμως πηγές που διασώζονται, δείχνουν τους Πέρσες, μετά την 
αποτυχία των πρώτων προσπαθειών τους να εγκαθιδρύσουν επι
κυριαρχία στην ευρωπαϊκή Ελλάδα, να συναλλάσσονται με τις 
εκεί ανεξάρτητες πόλεις-κράτη σε μια διορατική και ρεαλιστική 
αντι-ηγεμονική βάση, παρέχοντας πλοία και χρήματα σε μια σει
ρά συνασπισμών εναντίον της εκάστοτε ισχυρότερης ελληνικής 
πόλης, οργανώνοντας συνέδρια στη βάση της αμοιβαία αναγνω
ρισμένης ανεξαρτησίας και συμβάλλοντας στον προσδιορισμό
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της νομιμοποίησης της κοινωνίας μεταξύ των ελληνικών πόλε
ων. Αυτή η αμυντική άσκηση πολιτικής, που θα εξετάσουμε στο 
επόμενο κεφάλαιο, απέρρεε από την επίγνωση των Περσών ι
διαίτερα για τη στρατιωτική τους αδυναμία στην Ελλάδα, συ- 
μπεριλαμβανομένης και της ασιατικής ακτής, και γενικότερα α
πό τους περιορισμούς της ισχύος τους και την ανάγκη για τακτι
κή σκοπιμότητας. Ήταν μια πολιτική πρακτική πολύ απομακρυ
σμένη από την αλαζονική ρητορική διεκδίκηση της επικυριαρχί
ας του μεγάλου βασιλιά στα τέσσερα τμήματα της Γης, η οποία 
αποτελούσε επίσης κομμάτι του περσικού πολιτικού τελετουργι
κού, και η οποία μερικές φορές θεωρείται ότι συνιστά το όριο 
της κατανόησής τους όσον αφορά τις σχέσεις με τα άλλα κράτη. 
Είναι πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχες τεχνικές για την 
προστασία της θέσης τους στην Ινδία.

Τη φύση του συστήματος κοινοτήτων που εξαρτιόταν από 
την περσική επικυριαρχία καταδεικνύει επίσης ολοφάνερα η θέ
ση που κατείχε στο σύστημα η πλούσια και εξαιρετικά πολιτι
σμένη, αλλά έως τότε στρατιωτικά αποδυναμωμένη, χώρα της 
Αιγύπτου. Οι περσικές αυτοκρατορικές αρχές και οι φοινικικές 
και ελληνικές εμπορικές πόλεις είχαν μεγάλα οικονομικά συμφέ
ροντα εκεί. Η Αίγυπτος είχε βοηθήσει στην ανατροπή της Ασσυ- 
ριακής Αυτοκρατορίας, και για σύντομο χρονικό διάστημα είχε 
ανακτήσει την ανεξαρτησία της ως το 650 π.Χ. Οι σχέσεις με τον 
ελληνικό κόσμο αναπτύχθηκαν ενεργά, ιδιαίτερα με τις πόλεις 
των ασιατικών παραλίων, που θεωρούσαν την Αίγυπτο ως σημα
ντική πηγή ιδεών και τεχνικών, καθώς και ως ένα φυσικό εμπορι
κό εταίρο. Η Αίγυπτος είχε συμβάλει σημαντικά στο ασσυριακό 
σύστημα, και οι Πέρσες ήθελαν να την επανακτήσουν.

Εκατόν είκοσι πέντε χρόνια μετά την ανάκτηση της αιγυπτια
κής ανεξαρτησίας οι Πέρσες εισέβαλαν στην Αίγυπτο, και λίγο 
αργότερα ο Δαρείος επανεγκαθίδρυσε μια χαλαρή αυτοκρατορι- 
κή επικυριαρχία. Η Αίγυπτος, η οποία σύμφωνα με τις σύγχρο
νες εκτιμήσεις περιλάμβανε το ένα πέμπτο του πληθυσμού του
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περσικού «συνονθυλεύματος», δεν έγινε μια συνηθισμένη σα
τραπεία· παρέμεινε ένα ξεχωριστό κράτος με τον Πέρση βασιλιά 
ως Φαραώ και μια αιγυπτιακή διοίκηση, η οποία συχνά αντιστε
κόταν στις αυτοκρατορικές απαιτήσεις, φτάνοντας μάλιστα ορι
σμένες φορές στα όρια της εξέγερσης. Η σχέση με τους Πέρσες 
έδινε ώθηση στο εξωτερικό εμπόριο της Αιγύπτου. Κατά τη βα
σιλεία του Δαρείου διανοίχτηκε ένα κανάλι που ένωνε τη Μ εσό
γειο με την Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που ενθάρρυνε το εμπό
ριο με την Ινδία, μέρος της οποίας βρισκόταν επίσης υπό περσι
κή επικυριαρχία. Αυτό κατέστησε την Αίγυπτο ακόμη πιο θελ
κτική για τις ναυτικές ελληνικές πόλεις: για εκείνες που βρίσκο
νται υπό περσική επικυριαρχία, αλλά κυρίως για την Αθήνα, ό
που είχαν εγκατασταθεί πολλοί έμποροι από τις ασιατικές ακτές. 
Σε άλλες λιγότερο πολιτισμένες περιοχές, οι ελληνικές πόλεις- 
κράτη ίδρυαν ανεξάρτητες πόλεις ως αποικίες. Στην Αίγυπτο ό
μως, οι έμποροι πολλών ελληνικών πόλεων ήταν υποχρεωμένοι 
να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους από την ελεύθερη πόλη 
της Ναύκρατις, που ήταν ίσως σαν μια αρχαία Σαγκάη. Οι ειδι
κοί κανόνες και περιορισμοί που επέβαλαν οι αιγυπτιακές αρχές 
στις δραστηριότητες των Ελλήνων στην Αίγυπτο μοιάζουν κά
πως με εκείνους που επέβαλε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στους 
Ευρωπαίους εμπόρους, και τους οποίους θα εξετάσουμε στο κεφ. 
22. Την εποχή της ακμής της αυτοκρατορικής Αθήνας, όλοι σχε
δόν οι Έλληνες έμποροι χρησιμοποιούσαν το αθηναϊκό νόμισμα, 
το οποίο έγινε ευρέως αποδεκτό στην Αίγυπτο.

Η πρώτη περίοδος της περσικής επικυριαρχίας στην Αίγυ
πτο διήρκεσε περίπου εξήντα χρόνια. Την περίοδο της σύγχυσης 
που επικράτησε στην αυτοκρατορία μετά τη δολοφονία του Ξέρ- 
ξη, η αντιπερσική φατρία στην Αίγυπτο ανέκτησε την εξωτερική 
της ανεξαρτησία. Ο νέος Φαραώ βρήκε έναν πρόθυμο σύμμαχο 
στο πρόσωπο του Περικλή, ο οποίος προσπάθησε να τον βοηθή
σει να αποκρούσει τους Πέρσες με την παρακινδυνευμένη απο
στολή ενός αθηναϊκού στόλου, τον οποίο είχε αναμφίβολα χρη
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ματοδοτήσει εν μέρει το «αιγυπτιακό λόμπι» της Αθήνας. Οι Πέρ
σες, οι δυνάμεις των οποίων περιλάμβαναν και Έλληνες στρα
τιώτες και πλοία, νίκησαν το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα το 
455 π.Χ., αλλά η επικυριαρχία που επανέκτησαν επί της Αιγύ
πτου φαίνεται ότι ήταν μάλλον ονομαστική. Οι Φαραώ παρέμε
ναν στην πράξη ανεξάρτητοι και σε περιόδους έντασης συμμα
χούσαν ανεπίσημα με όποια κοινοπολιτεία της ηπειρωτικής Ελ
λάδας βρισκόταν σε πόλεμο με την Περσική Αυτοκρατορία. Την 
εποχή της ειρήνης του βασιλιά, όταν οι Πέρσες είχαν καλές σχέ
σεις με όλες τις σημαντικές ελληνικές πόλεις, οι Αιγύπτιοι θεω
ρούσαν τη σχέση με τους Αθηναίους ως την πιο επωφελή, κυρί
ως για εμπορικούς λόγους. Η αθηναϊκή κουκουβάγια απεικονιζό
ταν τότε στα αιγυπτιακά νομίσματα. Οι Σπαρτιάτες είχαν επίσης 
σχέσεις με την Αίγυπτο, και ένα μισθοφορικό σπαρτιατικό σώμα 
δρούσε εκεί κατά των Περσών. Οι δεσμοί μεταξύ της Ελλάδας 
και της Αιγύπτου εμπόδισαν τους Πέρσες να επιβάλουν έστω και 
την ήπια εξουσία τους στην Αίγυπτο και συνέβαλαν έτσι ώστε να 
διατηρηθεί ολόκληρο το σύστημα της ανατολικής Μεσογείου πιο 
κοντά στο άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος.3

Γενικά, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του επόμενου 
κεφαλαίου, μπορεί κανείς εύλογα να πει ότι οι Πέρσες ανέπτυ
ξαν την έννοια και τις πρακτικές μιας αυτοκρατορικής διοίκησης 
ή επιρροής τόσο χαλαρής που το σύστημα προσέγγιζε μια ηγεμο
νική κοινωνία κρατών, και ως εκ τούτου βασιζόταν στην παροχή 
μιας ισορροπίας πλεονεκτήματος για εκείνους που ήταν πρόθυ
μοι να συνεργαστούν ή τουλάχιστον να  συγκατατεθούν στην περ
σική εξουσία. Οι τεχνικές της άσκησης πολιτικής των Περσών 
προσαρμόστηκαν από τους Μακεδόνες και Ρωμαίους διαδόχους 
τους για την εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών. Στις συναλλα
γές τους με κράτη που βρίσκονταν εκτός της εμβέλειας της στρα

3. Βλ. το επόμενο κεφάλαιο, και επίσης J. Boardman, The Greeks Over
seas, London, Thames & Hudson, 1980.
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τιωτικής τους υπεροχής και (στο βαθμό που διασώζονται γραπτά 
στοιχεία) ιδιαίτερα στις σχέσεις τους με τις ανεξάρτητες ελληνι
κές πόλεις, οι Πέρσες διερεύνησαν έννοιες αντίστοιχες των δι
καιωμάτων και των υποχρεώσεων των μεγάλων δυνάμεων σε μια 
κοινωνία κρατών, τις οποίες συναντούμε ακόμη και σήμερα σε 
πολύ τροποποιημένες μορφές.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΑ

Η αρχαία Ελλάδα, τους τέσσερις αιώνες που μεσολαβούν από 
το 500 έως περίπου το 100 π.Χ., καταλαμβάνει μια πιο κε

ντρική θέση στην εξέλιξη της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας από 
οποιοδήποτε άλλο σύστημα σε αυτό το μέρος της έρευνάς μας 
και αξίζει να την εξετάσουμε με μεγαλύτερη προσοχή. Η αρχαία 
Ελλάδα είναι σημαντική για εμάς για δύο λόγους. Πρώτον, οι 
πόλεις-κράτη και οι Πέρσες, στο πρώτο μισό αυτής της περιό
δου, και οι ελληνιστικές μοναρχίες στο δεύτερο, οργάνωσαν τις 
εξωτερικές τους σχέσεις με πολύ καινοτόμους και σημαντικούς 
τρόπους. Δεύτερον, το ξλληνοπερσικό σύστημα άσκησε μεγάλη 
επιρροή στο ευρωπαϊκό σύστημα, από το οποίο προέκυψε το ση
μερινό σύστημα· και για αρκετούς αιώνες στοιχεία της ελληνι
κής πρακτικής χρησίμευαν ως μοντέλα για την ευρωπαϊκή κοι
νωνία κρατών. Υπήρχε μια φυσϊκή^ομοιότητα μεταξύ των δύο 
κοινωνιών. Και οι δύο θεωρητικά βρίσκονταν προς το άκρο των 
ανεξαρτησιών του φάσματος· και οι ομοιότητές τους ενισχυο- 
νταν σημαντικά από την κλασική παιδεία των Ευρωπαίων και 
Αμερικανών πολιτικών και στοχαστών που κυριάρχησαν στη διε
θνή πρακτική από την Αναγέννηση έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η ιστορία των Ελλήνων εξακολουθεί να προκαλεί μια εξαι
ρετικά μεροληπτική αφοσίωση σε πολλούς ανθρώπους. Ελάχι
στες περίοδοι του παρελθόντος έχουν προκαλέσει ανάλογη συ
ναισθηματική δέσμευση και προκατάληψη στους συγγραφείς από 
την εποχή του Μακιαβέλι και έως τις μέρες μας. Σε αυτό τον
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αιώνα αντικείμενο της συμπάθειάς μας είναι η Αθήνα και τα α
σύγκριτα πολιτιστικά της επιτεύγματα, καθώς και η ευρωπαϊκή 
Ελλάδα και η περίοδος των πόλεων-κρατών, ενώ την αντιπάθειά 
μας προκαλεί η Σπάρτη, η Περσία και οι ελληνικές πόλεις στα 
ασιατικά παράλια, καθώς και η μοναρχική ελληνιστική περίο
δος. Αν πρόκειται να εξετάσουμε αντικειμενικά τις λειτουργίες 
του συστήματος κρατών κατά την κλασική εποχή, η ανάλυσή 
μας πρέπει να μετατοπιστεί από τη μεροληπτική αφοσίωση και 
από μια συναρπαστική ιστορία γεμάτη ήρωες και κακούς προς 
μια πιο ισορροπημένη κατανόηση της δυσχερούς θέσης όλων των 
δρώντων. Αυτή η προσπάθεια για αντικειμενικότητα θα μας βο
ηθήσει επίσης να συνδέσουμε την ελληνική εμπειρία με την ε
μπειρία άλλων λαών.
(, Θα είναι χρήσιμο να  εξετάσου με το διακρατικό μοντέλο στην 
Ελλάδα σε τρεις διαδοχικές περιόδους: πρώτον, κατά τον 5ο αιώ
να και ως το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου (500 έως 404 
π.Χ.) · δεύτερον, κατά την περίοδο των συνεδρίων (έως το 338 
π.Χ.) · και τέλος, σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, κατά τη μακεδονική 
περίοδο (έως το 80 π.Χ. περίπου). Πρώτα, όμως, πρέπει να δούμε 
ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κόσμου.

Αυτοαποκαλούνταν «Έλληνες», ενώ ονόμαζαν την περιοχή 
όπου κατοικούσαν «Ελλάδα». Η Ελλάδα, όπως και η Ευρώπη, 
ήταν μια περιοχή και μια πολιτιστική παράδοση διαιρεμένη σε 
πολλά ανεξάρτητα κράτη. Το επίκεντρό της τοποθετούνταν στο 
Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο είναι γεμάτο νησιά που λειτουργού
σαν ως σύνδεσμοι μεταξύ των δύο ακτών. Οι πόλεις της ασιατι
κής ακτής ήταν εξίσου πλούσιες και σημαντικές με εκείνες της 
υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά οι εξωτερικές τους σχέσεις βρίσκο
νταν υπό τον έλεγχο της εκάστοτε αυτοκρατορικής δύναμης. Οι 
πόλεις αυτού που σήμερα ονομάζουμε «κεντρική Ελλάδα», δη
λαδή ολόκληρης της ηπειρωτικής ευρωπαϊκής ακτής νότια της 
Μακεδονίας και τα νησιά του Αιγαίου (δηλαδή το νότιο μισό της 
σύγχρονης Ελλάδας), ήταν ανεξάρτητες από οποιαδήποτε γενική



Κεφ. 5: ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΑ 97

επικυριαρχία, αν και πολλές από αυτές εξουσιάζονταν από κά
ποιον πιο ισχυρό γείτονά τους. Δυτικότερα εκτεινόταν μια τρίτη 
περιοχή της Ελλάδας, οι αποικιακές πόλεις της Μεγάλης Ελλά
δας, ιδιαίτερα στη νότια Ιταλία και τη Σικελία. Οι πληθυσμιακές 
πιέσεις προέτρεπαν τις ελληνικές πόλεις να στέλνουν «αποικίες» 
πολιτών τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις μεγαλύτερες 
οικονομικές ευκαιρίες που παρουσιάζονταν αλλού, ιδιαίτερα στη 
Δύση. Μια ελληνική αποικία ιδρυόταν για τους ίδιους περίπου 
λόγους που ιδρύονταν οι ευρωπαϊκές αποικίες εποίκων. Όμως 
ήταν εξαρχής μια ανεξάρτητη πόλή, η οποία σε καμία περίπτωση 
δεν διοικούνταν από τη μητρόπολη, αν και συνήθως είχε μια ειδι
κή σχέση με αυτή.

Ο ευκολότερος τρόπος επικοινωνίας στην αρχαία Ελλάδα ή
ταν μέσω θαλάσσης. Τα εδάφη είτε αποτελούνταν από νησιά είτε 
ήταν τόσο ορεινά που η χερσαία επικοινωνία δεν ήταν εύκολη. 
Το γεγονός αυτό ενθάρρυνε τον πολιτικό κατακερματισμό. Οι θα
λάσσιες οδοί νότια και δυτικά ήταν αρκετά ελεύθερες για τα πλοία 
των αντίπαλων ελληνικών πόλεων· ωστόσο, η ζωτικής οικονομι
κής σημασίας βόρεια οδός προς τη Μαύρη Θάλασσα περνούσε 
μέσω των στενών του Ελλήσποντου και του Βοσπόρου, τα οποία 
σε παλαιότερους χρόνους έλεγχε η Τροία και στους κλασικούς η 
πόλη του Βυζαντίου.

Οι πρώτοι Έλληνες δεν ενδιαφέρονταν πολύ για το παρελ
θόν τους. Σε αντίθεση με άλλους λαούς της Εγγύς Ανατολής, και 
ιδιαίτερα τους Αιγυπτίους και τους Εβραίους, των οποίων τα λε
πτομερή γραπτά αρχεία κάλυπταν χιλιετίες, οι Έλληνες επικε
ντρώνονταν στο σύγχρονο κόσμο· και ακόμη και τον τέταρτο αιώ
να, όταν άρχισαν να δίνουν προσοχή στο παρελθόν τους, αυτό 
που θυμούνταν ήταν είτε το πολύ πρόσφατο είτε το μυθολογικό 
τους παρελθόν. Κάτά συνέπεια, οι Έλληνες της κλασικής εποχής 
δεν περιορίζονταν καθόλου από την παρελθούσα εμπειρία τους 
στις διεθνείς σχέσεις, όπως και στους περισσότερους άλλους το
μείς, και αισθάνονταν ουσιαστικά ελεύθεροι να διευθετούν τα
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διάφορα ζητήματα όπως επιθυμούσαν. Ό,τι και αν είχε συμβεί 
στο μακρινό παρελθόν, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία υπήρ
χαν βασιλείς σαν τον Αγαμέμνονα και τον αδερφό του τον Μενέ
λαο που παντρεύτηκε την Ωραία Ελένη, όταν η ομίχλη της ιστο
ρίας διαλυθεί και έρθουμε στα καταγεγραμμένα γεγονότα και όχι 
στα μυθοποιημένα, βρίσκουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό πόλε- 
ων-κρατών, που διαφύλασσαν ως θησαυρό την ανεξαρτησία τους.. 
Υπήρχαν ίσως και χίλιες ελληνικές πόλεις, από τα μεγάλα αυτο- 
κρατορικά κράτη έως τις μικρότερες πολίχνες.

Η δέσμευση των Ελλήνων έναντι της ανεξαρτησίας είναι θρυ
λική. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένοι στο ιδανικό ότι κάθε πόλη-κρά
τος, δηλαδή κάθε πολιτεία, θα έπρεπε να διαχειρίζεται τις υποθέ
σεις της, και απεχθάνονταν κάθε είδους επικυριαρχία/ή ηγεμονία 
μιας άλλης πόλης ή μιας ξένης δύναμης. Δεν ανέκυπτε συχνά η 
ιδέα της ενοποίησης της Ελλάδας σε ένα μόνο κράτος, και όταν 
προέκυπτε, την αντιμετώπιζαν συνήθως με αποστροφή. Στην πρά- 

l ξη, πολλές ελληνικές πόλεις υποχρεώνονταν να αποδεχτούν κά
ποιο βαθμό ελέγχου από έναν επικυρίαρχο ή ηγεμονικό σύμμαχο,

1 ιδιαίτερα στις εξωτερικές τους σχέσεις· και αυτό θα μπορούσε ί
σως να θεωρηθεί το μικρότερο από δύο δεινά. Οι ασιατικές ελλη- 
<νικές πόλεις βρίσκονταν συνήθως σε αυτή τη θέση, όπως και πολ
λές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας για μεγάλες χρονικές περιό
δους, ενώ οι δυτικές αποικίες σπανιότερα1. Κατά συνέπεια, οι ελ
ληνικές πόλεις-κράτη βρίσκονταν σίγουρα, όσον αφορά την ιδέα 
τους περί νομιμοποίησης, αλλά και σε μεγάλο βαθμό στην πράξη, 
προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματός μας. 
Το σύστημα βασιζόταν στην ανεξάρτητη πόλη και προσπάθειες να  
μετατεθεί στην πράξη προς την ηγεμονία και πέρα από αυτή έπρε
πε να βρουν τρόπους να εξυπηρετήσουν τη γενική υπόθεση περί 
ανεξαρτησίας. Οι Έλληνες υπό αυτή την έννοια διέφεραν από τα 
άλλα συστήματα και τις κοινότητες που εξετάσαμε, οι οποίες δεν 
έτρεφαν τόσο μεγάλη αφοσίωση για την ελευθερία δράσης στις 
εξωτερικές τους υποθέσεις. Το ελληνικό ιδανικό της πόλης-κρά-
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τους εισήχθη από την Αναγέννηση στο ευρωπαϊκό σύστημα, και η 
νομιμοποίηση της απρόσκοπτης ανεξαρτησίας παραμένει μια ισχυ
ρή δέσμευση της διεθνούς κοινωνίας μας σήμερα.

Οι ελληνικές πόλεις βρίσκονταν στο δυτικό άκρο του πολιτι
σμένου κόσμου. Σε όλες τις υψηλού πολιτιστικού επιπέδου κοι
νότητες που απλώνονταν προς τα ανατολικά τους, από την Περ
σία και την Αίγυπτο μέχρι την Κίνα, η συνήθης μορφή διακυβέρ
νησης ήταν ένας ισχυρός βασιλιάς, ο οποίος λάμβανε τις κρατι
κές αποφάσεις και του οποίου η νομιμοποίηση απέρρεε από το 
γεγονός ότι ήταν εκπρόσωπός κάποιου θεού. Όταν υπερισχυε ο 
βασιλιάς, οι άνθρωποι αποδέχονταν ότι ο θεός του υπερίσχυε στον 
ουρανό, ή, στο κινεζικό σύστημα, αν ήταν ο πραγματικός «γιος 
του ουρανού» θα ήταν σε θέση να υπερισχύσει. Οι Έλληνες της 
κλασικής εποχής δεν διοικούνταν κατά αυτό τον τρόπο από βα
σιλείς μέχρι και τους μακεδονικούς χρόνους, αν και ορισμένοι 
βασιλείς διατηρούσαν προκαθορισμένα πολιτικά ή στρατιωτικά 
αξιώματα σε κράτη ελεύθερων πολιτών.'Ούτε ήταν οι Έλληνες 
πολιτικοί ηγέτες οι εκπρόσωποι των θεών, αν και πίστευαν ότι 
κάποιοι θεοί ήταν προστάτες κάποιων πόλεων. Κάθε ελληνική 
πόλη ήταν μια περιορισμένη ένωση πολιτών (κοινοπολιτεία}, οι 
οποίοι ήταν οι ένοπλοι βάσει κληρονομικού δικαιώματος ιδιο
κτήτες της κοινοπολιτείας. Ο πολίτης έπρεπε να είναι άντρας και 
να κατάγεται από πολίτες, σχεδόν πάντα και από τους δύο γονείς 
του, και έπρεπε θεωρητικά να κατέχει κάποια ακίνητη περιουσία 
(αν και στην Αθήνα, όπως και σε αρκετές άλλες πόλεις, πολλοί 
πολίτες δεν κατείχαν παρά ελάχιστη περιουσία ή και καθόλου) 
πέρα από το να είναι συνιδιοκτήτης της πόλης. Ήταν πολύ δύ
σκολο να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα τσυπδλίτη στις περισ
σότερες ελληνικές πόλεις. Ένας πολίτης-ιδιοκτήτης έπρεπε επί
σης να είναι ικανός να φέρει όπλα, ιδιαίτερα αφού οι αποφάσεις 
που λάμβανε αυτός και οι συμπολίτες του δεν αφορούσαν μόνο 
τους νόμους που κυβερνούσαν την πόλη, αλλά και την ειρήνη 
και τον πόλεμο. Μια ελληνική πόλη-κράτος ήταν αρκετά μικρή
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ώστε να  μπορούν οι πολίτες που θα διεξήγαγαν τον πόλεμο να  
συναθροίζονται και να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα κάνουν πόλε
μο. Η κοινή καταγωγή, οι κοινές αποφάσεις, η κοινή στρατιωτι
κή εκπαίδευση και μια βαθιά επίγνωση ενός κοινού πεπρωμένου 
δημιουργούσαν συνήθως έναν υψηλό βαθμό αλληλεγγύης μετα
ξύ των πολιτών μιας πόλης έναντι των εξωτερικών εχθρών.

Οι Έλληνες έκαναν τη διάκριση μεταξύ της πόλης, των κα
τοίκων της και των πολιτών-ιδιοκτητών της. Για παράδειγμα, η 
συνήθειά μας να μιλούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι
κής ως μια αφηρημένη ιδέα απορρέει από το ισχυρότερο αίσθη
μά μας περί ιστορικής συνέχειας και από μια εδαφική μάλλον 
παρά ιδιοκτησιακή βάση της κρατικής μας οντότητας. Οι Έλλη
νες δεν έλεγαν ότι η Αθήνα κήρυξε τον πόλεμο στη Σπάρτη: Έ 
λεγαν ότι οι Αθηναίοι, εννοώντας την κοινοπολιτεία των ένο
πλων ιδιοκτητών, κήρυξαν τον πόλεμο στους Σπαρτιάτες.

Οι κοινοπολιτείες αισθάνονταν ότι είχαν ελάχιστη ή και κα
μία ευθύνη έναντι της Ελλάδας ως συνόλου. Ο πόλεμος ήταν 
πάντα νόμιμος, αν οι πολίτες θεωρούσαν ότι υπήρχαν οφέλη από 
τη διεξαγωγή του. Το όφελος ήταν ορισμένες φορές στρατηγικό, 
είτε άμεσα είτε για την υποστήριξη ενός πολύτιμου συμμάχου· 
ωστόσο, συχνότερα ήταν οικονομικό. Ο πόλεμος ήταν πάντα πο
λύ πιθανής· και οι συμπλοκές στη θάλασσα μεταξύ πλοίων αντί
παλων κοινοπολιτειών, οι οποίες κατατάσσονταν κάτω από το 
επίπεδο του τυπικού πολέμου, ήταν αναμενόμενες. Οι Έλληνες 
διεξήγαγαν πόλεμο πολύ αποτελεσματικά. Τόσο στην ξηρά, με 
πολίτες να πολεμούν ως βαριά οπλισμένο πεζικό ή οπλίτες, όσο 
και στη θάλασσα, που ήταν το στοιχείο τους, οι Έλληνες αποτε
λούσαν τις υπερέχουσες στρατιωτικές κοινότητες της περιοχής. 
Πάντα υπερίσχυαν εύκολα των πολυεθνικών επιστρατευμένων 
δυνάμεων της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Στην πράξη, οι ελληνικές πόλεις-κράτη δεν ζούσαν σε ένα 
σύστημα αδιάλειπτης εχθρότητας, όλοι εναντίον όλων. Συνδέο
νταν μεταξύ τους από μια κοινή γλώσσα και κουλτούρα, κοινές
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θρησκευτικές συνήθειες που υπερέβαιναν τα σύνορα των πόλε- 
ων-κρατών, κοινούς Ολυμπιακούς και άλλους αγώνες, στους ο
ποίους μπορούσαν να συμμετάσχουν όλες οι πόλεις και κοινό 
θέατρο, αρχιτεκτονική και τέχνες, που είχαν θρησκευτική προέ
λευση. Υπήρχαν ενεργοί εμπορικοί και πνευματικοί δεσμοί. Στον 

! πιο εξειδικευμένο τομέα τών σχέσεων μεταξύ των κρατών, υ
πήρχαν κανόνες για τον Πόλεμο και την ειρήνη, τη μεσολάβηση 
και την επικοινωνία. Απεσταλμένοι πηγαινοέρχονταν. Διαπρε
πείς πολίτες~μϊαςπόλης, που ονομάζονταν <^ίρόξενοι>ί εκπρο
σωπούσαν άλλες κοινοπολιτείες, μιλούσαν εξ ονόματος της κοι
νοπολιτείας που εκπροσωπούσαν και της παρείχαν συμβουλές. 
Αυτοί οι κανόνες και οι θεσμοί, που βασίζονταν σε μια κοινή 
κουλτούρα, μας επιτρέπουν να μιλούμε για μια ελληνική διεθνή 

ν κοινωνία κατά την έννοια που προσέδιδε ο Hedley Pull στον ό
ρο.1 Ωστοσο, οι Έλληνες δεν φαίνεται να σκέφτονταν με τους 
ίδιους όρους. Κανένας Έλληνας συγγραφέας ή φιλόσοφος δεν 
περιέγραψε την μεταξύ των πόλεων κοινωνία ως τέτοια. Ο Αρι
στοτέλης μας παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή της εσωτερικής 
διακυβέρνησης μιας πόλης-κράτους στα Πολιτικά του, αλλά δεν 
υπάρχουν «μετα-πολιτικά» σχετικά με τους κανόνες και τους θε
σμούς που συνέδεαν τις πόλεις-κράτη ή σχετικά με το ευρύτερο 
διεθνές σύστημα, στο οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο η 
Περσική Αυτοκρατορία.

Οι ελληνικές κοινοπολιτείες περιόριζαν πολλές από τις μετα
ξύ των πόλεων σχέσεις τους σε σχέσεις με άλλους Έλληνες, με 
τους οποίους αναγνώριζαν ότι είχαν μια συγγένεια, η οποία τους 
διαχώριζε από όλες χις άλλες κοινότητες. Όλους τους υπόλοι
πους τους αποκαλούσαν βαρβάρους. Τέτοιου είδους λέξεις αλ- 

^ ------- ---------- -

1. Η. Bull, The Anarchical Society, London, Macmillan and New York, Co
lumbia University Press, 1977, p. 13. (Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις 
Ποιότητα, Η. Bull, Η  άναρχη κοινωνία, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2001).
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λάζουν σημασία με την πάροδο του χρόνου. Αρχικά, η λέξη «βάρ
β α ρ ο ι»  δεν σήμαινε τους απολίτιστους λαούς, αλλά εκείνους που 
δεν μιλούσαν ελληνικά και των οποίων η ομιλία ακουγόταν σαν 
«μπαρ-μπαρ». Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ορισμένοι λαοί που δεν 
μιλούσαν ελληνικά, όπως οι Αιγύπτιοι και οι Χαλδαίοι, ήταν α
νώτεροι των Ελλήνων στις τέχνες και τις επιστήμες. Παρ’ όλα 
αυτά, οι Έλληνες περιφρονούσαν όλους τους μη Έλληνες, οι ο
ποίοι, ισχυρίζονταν, δεν είχαν ελεύθερο, ερευνητικό πνεύμα και 
θεωρούσαν φυσικό να αναγνωρίζουν έναν επικυρίαρχο.

Για την έρευνά μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζου 
χαρακτηριστικά στοιχεία του ελληνικού συστήματος, τα οτ) 
λάμβαναν συνειδητά υπόψη τους οι Έλληνες και οι Πέρσες πολι
τικοί αρχηγοί στις μεταξύ τους συναλλαγές. Το πρώτο είναι ο/ 
αντι-ηγεμονισμός. Υπήρχε μια τάση για ηγεμονία στο σύστημα! 
Καθώς οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες και οι Θ η β ΐ^ ι αναδείχθηκαν^ 
διαδοχικαΐίίΐς'πΐδ ισχυρές κοινοπολιτείες στην Ελλάδα, όλοι ή
θελαν να επιβάλουν το νόμο και να εγκαθιδρύσουν μια γενική 
ηγεμονία. Η ελληνική δέσμευση έναντι της ανεξαρτησίας οδήγη^  
σε άλλες κοινοπολιτείες να σχηματίζουν τον έναν αντι-ηγεμονι- 
κό συνασπισμό μετά τον άλλο. Αυτό δεν ήταν αναπόφευκτο. Γ ια ' 
παράδειγμα, στην Κίνα των εμπόλεμων κρατών που περιγράφου
με στο κεφ. 8, το κράτος του Τσενγκ είχε την τάση να τίθεται 
πότε υπέρ της μίας και πότρ n-rpp m e άλλυς πλευράς. Γ.πιλκν(Τ 
ντας πάντα να είναι με το νικητή. Η αρχαία Ελλάδα παρέχει τα 
πρώτα γνωστά παραδείγματα ανεξάρτητων κρατών που ήταν εκ 
πεποιθήσεως αντι-ηγεμονικά, και που θεωρούσαν ότι το να υπο
στηρίζουν το νικητή ήταν επικίνδυνο για την ανεξαρτησία τους. 
Ο αντι-ηγεμονισμός εξέφραζε την ελληνική αντίληψη της νομι
μοποίησης των πολλαπλών ανεξαρτησιών, και συνέβαλε στο να  
σταθεροποιηθεί το ελληνικό σύστημα προς το άκρο των ανεξαρ
τησιών του φάσματός μας.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το απορρέον συμπέρασμα του 
αντι-ηγεμονισμού, ότι δηλαδή, δεν ήταν συνετό να καταστρέφει
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κανείς τον ηττημένο. Στην πραγματικότητα, πολλές ελληνικές κοι
νοπολιτείες, όταν ηττήθηκαν, καταστράφηκαν από τους αντιπά
λους τους, οι οποίοι σκότωσαν τους άρρενες πολίτες και πήραν 
για σκλάβους τις γυναίκες και τα παιδιά. Η καταστροφή της πλού
σιας και ίσως μονοπωλιακής Σύβαρης από τους εμπορικούς α
νταγωνιστές της στην Ιταλία προκάλεσε ρίγη σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Ακόμη και στη μακρινή Μίλητο, στα ασιατικά παράλια, 
οι κάτοικοι που συναλλάσσονταν με τη Σύβαρη ξύρισαν τα κε
φάλια τους σε ένδειξη πένθους. Η ίδια τύχη περίμενε και μεγαλύ
τερες κοινοπολιτείες, όπως των Θηβαίων και των Αθηναίων. Ω
στόσο, πιο διορατικοί πολιτικοί θεωρούσαν ότι η ανεξαρτησία 
και η ασφάλεια της δικής τους κοινοπολιτείας θα πλήττονταν μα
κροπρόθεσμα από την εξολόθρευση του εκάστοτε εχθρού. Ο 
Σπαρτιάτες φαίνεται ότι υποστήριζαν αυτή την άποψη λόγω της 
συντηρητικής τους παράδοσης και του σεβασμού τους για τα θρη
σκευτικά ταμπού. Οι Κορίνθιοι και μερικοί Αθηναίοι την υπο
στήριζαν μάλλον για λόγους σκοπιμότητας. Η συνειδητοποίηση 
αφενός μεν ότι ο σημερινός εγθοός θα μπορούσε να είναι αυρια
νός σύμμαχος, και αφετέρου ότι δεν ήταν προς το συμφέρον κα- 
νενός να καταστραφεί κάποιο από τα βασικά στοιχεία του συ
στήματος,,οδήγησεαβ^ότεβα^Γ^^

^ έ ^  α^ά,τον αντι-ηγεμονισμό στην ιδέα της ισορροπίπς της ι 
σχύος, η οποία συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο του 
σημερινού παγκόσμιου συστήματος.2 Δεν υπάρχουν ωστόσο στοι
χεία που να δείχνουν ότι η ελληνική πρακτική προχωρούσε πέρα 
από την αντί0&ση στην ηγεμονία.
V - ό  όρο^ίστάζηρ) σήμαινε τη χρήση ένοπλης βίας στο εσωτε
ρικό μιας πόλης για την αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησής της. 
Συνεπαγόταν επανάσταση καί αντέπα^σταση, μια προσφυγή στα 

λά κατά συμπολιτών. Η πικρία που προκαλούσε η στάση ήταν
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πάντα πολύ μεγάλη. Έχει ειπωθεί ότι κάθε πολίτης στην Ελλάδα 
μισούσε κάποια άλλη πόλη περισσότερο από ό,τι μισούσε τις μη 
ελληνικές πόλεις, και κάποιον στην κοινοπολιτεία που ανήκε πε
ρισσότερο από ό,τι μισούσε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Στην Ελ
λάδα υπήρχαν αρχαίες παραδόσεις που επικεντρώνονταν σε αρι
στοκρατικές οικογένειες και στη γη. Οι ολιγαρχικές οικογένειες 
σε μια πόλη αποτελούσαν μια συντηρητική δύναμη, η οποία δια
τηρούσε το παλαιό κοινωνικό σύστημα και επιτελούσε τις θρη
σκευτικές τελετουργίες. Στις περισσότερες ελληνικές κοινοπολι
τείες ορισμένοι πολίτες ήθελαν να καταλύσουν το παλαιό σύ
στημα και κάποιοι άλλοι επιθυμούσαν το σύστημα διακυβέρνη
σης να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τάξης των πλουσίων παρά 
της ολιγαρχίας. Η αναταραχή που προκαλούσαν οι οπαδοί αυτών 
των αλλαγών συχνά οδηγούσαν στην κατάλυση των παλαιών θε
σμών και στην εγκαθίδρυση ενός δημοφιλούς αρχηγού ή δικτά
τορα, που ονομαζόταν «τύραννος», τον οποίο συχνά χρηματοδο
τούσαν οι έμποροι και υποστήριζαν επίσης εκείνοι οι άνθρωποι 
που επιθυμούσαν μια πιο δίκαιη κατανομή της αγοραστικής και 
πολιτικής δύναμης μεταξύ των πολιτών. Η λέξη «τύραννος» εί
ναι άλλη μία λέξη της οποίας η σημασία άλλαξε με την πάροδο 
του χρόνου. Αρχικά δεν σήμαινε έναν ανηλεή δυνάστη, αλλά ένα 
μόνο ηγεμόνα, και στη συνέχεια, κάποιον που ασκούσε εξουσία 
με μη παραδοσιακά μέσα. Η εξουσία ενός μόνο τυράννου ήταν 
πολύ διαφορετική κατά την άποψη των Ελλήνων από τη δημο
κρατία, δηλαδή τη διακυβέρνηση από εκείνους που επέλεγε η 
πλειοψηφία των ιδιοκτητών της πόλης. Παρ’ όλα αυτά, η τυραν
νία συνήθως οδηγούσε στη δημοκρατία κατά την ελληνική έν
νοια του όρου, επειδή οι τύραννοι που ήθελαν να  παραμείνουν 
στην εξουσία συναινούσαν στις επιθυμίες των οπαδών τους και 
επειδή τόσο η τυραννία, όσο και η δημοκρατία συνδέονταν με το 
οικονομικό επιχειρηματικό πνεύμα και τον επεκτατικό τρόπο σκέ
ψης. Η πρώτη περίοδος της ιστορίας της Αθήνας ήταν μια μακρά 
περίοδος στάσεων, κατά την οποία οι δυνάμεις που υποστήριζαν
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την τυραννία και στη συνέχεια τη δημοκρατία κέρδιζαν σταδια
κά το πλεονέκτημα· και πολλές άλλες κοινοπολιτείες ακολούθη
σαν παρόμοια πορεία. Ο Αθηναίος Θουκυδίδης συνόψισε την τά
ση αυτή σε μια αξιομνημόνευτη φράση: «Καθώς η Ελλάδα γινό
ταν πιο ισχυρή και ο πλούτος αυξανόταν πιο γρήγορα παρά ποτέ, 
στις πόλεις εγκαθιδρύθηκαν ως επί το πλείστον τυραννίδες, τα 
εισοδήματα αυξήθηκαν, η ναυπηγία αναπτύχθηκε, όπως και η 
ενασχόληση με τη θάλασσα».3 Στο ασσυριακό αυτοκρατορικό 
σύστημα η επιρροή των εμπόρων και των μεταποιητών ήταν ση
μαντική. Στις ελληνικές πόλεις, όπως η Αθήνα και η Κόρινθος, η 
επιρροή τους ήταν ακόμη πιο σημαντική και επέτεινε την αντι
παλότητα μεταξύ των κοινοπολιτειών.

Η σημασία της στάσης για τη μελέτη μας, στην κλασική Ελ- 
λάδα και αλλού, συμπεριλαμβανομενης και της εποχής μας, εί- 
ναι ότι όπου τα κράτη εμπλέκονται στενά το ένα με το άλλο και 
εξαναγκάζονται να είναι προσεκτικά από τις πιέσεις του συστή- 
ματος τους, η εμφύλια σύγκρουση δεν παραμένει ένα καθαρά 
εσωτερικό θέμα του κράτους στο οποίο εκδηλώνβταΐ7όrtt-και να  
αναωέρει η επίσημη νομιμοποίηση._αφούτΐ&-6Μβτ4λ6σμα.επηρε- 
άζει και άλλα κράτη. Κατά συνέπεια, αυτά παρεμβαίνουν και συμ
μετέχουν στο παιχνίδι. Οι Αθηναίοι, την περίοδο της αυτοκρατο- 
ρικής τους επέκτασης, ήξεραν ότι οι πόλεις, στις οποίες το ολι
γαρχικό κόμμα που προασπιζόταν τις παλαιές παραδόσεις παρέ
μενε στην εξουσία, ήταν πολύ πιθανόν να αντιταχθούν σε αυτούς 
και στα σχέδιά τους. Επίσης ήξεραν ότι, εάν ήθελαν μια πόλη να  
διάκειται φιλικά προς αυτούς, ή τουλάχιστον ουδέτερα, θα έπρε
πε να βοηθήσουν και να  επιχορηγήσουν τη λαϊκή και δημοκρατι
κή φατρία σε αυτή την πόλη. Ομοίως, οι Σπαρτιάτες ήξεραν πά-

3. Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Βιβλίο Α', § 13. (Στα αποσπάσματα του Θουκυδίδη 
η μετάφραση βασίζεται στη μετάφραση του Ελευθερίου Βενιζέλου που 
κυκλοφορεί σε επανέκδοση από τις Εκδόσεις Σμυρνιωτάκη.)
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ρα πολύ καλά ότι ήταν προς όφελος τους να μην υπάρχουν πάρα 
πολΧες τυραννίες και δημοκρατίες στην Ελλάδα. Και οι δύο αυ
τές μεγάλες κοινοπολιτείες κατανοούσαν ότι, κατά το σύγχρονο 
ιδίωμα, η ασφάλειά τους συνδεόταν με τις εσωτερικές υποθέσεις 
άλλων ελληνικών πόλεων.

Ένα διορατικό απόσπασμα »πή την Θηιιιη>8ί&η σχετικά με 
τη στάση πραγματεύεται την αναταραχή που επικρατούσε στην 
Ελλάδα κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ως αποτέλεσμα της 
αντίθεσης μεταξύ των δυνάμεων της αλλαγής (τυραννικές και 
δημοκρατικές) και των ολιγαρχικών:

«Οι πρώτες κάλεσαν σε βοήθεια τους Αθηναίους και οι τελευ
ταίες τους Σπαρτιάτες. Την περίοδο της ειρήνης, ούτε πρόφα
ση είχαν ούτε διάθεση να καλέσουν αυτά τα κράτη σε βοή
θεια. Μόλις όμως ξέσπασε ο πόλεμος, η φατρία των δημοκρα
τικών και η φατρία των ολιγαρχικών, που επιδίωκαν βίαιες πο
λιτικές μεταβολές, έβρισκαν εύκολα την ευκαιρία να εξασφα
λίσουν συγχρόνως τη βοήθεια των συμμάχων τους, αφενός για 
να κατατροπώσουν τους αντιπάλους τους και αφετέρου για να 
προαγάγουν τους σκοπούς τους. Κατά συνέπεια, οι επαναστά
σεις και οι αντεπαναστάσεις επέφεραν μεγάλες συμφορές σε 
πολλές πόλεις».4

Ο Θουκυδίδης λέει στη συνέχεια ότι οι Αθηναίοι και οι Σπαρ
τιάτες δεν παρενέβαιναν από αλτρουισμό, για να  ωφελήσουν μια 
άλλη κοινοπολιτεία, ή καθαρά από αγάπη για την ολιγαρχία ή 
την τυραννία και τη δημοκρατία: Παρενέβαιναν επειδή θεωρού
σαν ότι είχαν όφελος να το κάνουν. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι Σο
βιετικοί ηγέτες θεωρούσαν ότι ήταν προς όφελος τους να ενθαρ
ρύνουν και να επιχορηγούν μαρξιστικά κόμματα και στάσεις στο 
εξωτερικό, επειδή αυτά τα κόμματα συνήθως στηρίζονταν σε ε
κείνους. Ομοίως, η βρετανική κυβέρνηση την εποχή της ακμής

4. Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Βιβλίο Γ', § 82.
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της το 19ο αιώνα και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
σήμερα ενθαρρύνουν τη δημοκρατία υπό τη διαφορετική έννοια 
που την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Η παρέμβαση στις εσωτερι
κές υποθέσεις, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να  διασφαλι
στεί ότι η κυβέρνηση μιας άλλης κοινότητας διάκειται φιλικά προς 
την παρεμβατική δύναμη, έχει ως συνέπεια την ενοποίηση του 

' συστήματος και, στην πράξη, την περαιτέρω μετατόπισή του προς 
το αυτοκρατορικό άκρο τουω^βρατος.

H  ελληνική έννοια ττι^δίκης^ταν ένας πιο εκλεπτυσμένος 
και λιγότερο νομικίστικος^ίρββίος επίλυσης διαφορών από ό,τι 
έχει μπορέσει να επιτύχει το σημερινό μας σύστημα. Όταν η δίκη 
αναφέρεται σε εσωτερικά ζητήματα μιας πόλης συνήθως μετα
φράζεται ω ς(^ α ιοσύνη > ίιλλά πρόκειται για μια εντελώς ανε
παρκή μετάφραση οταν αφορά τις εξωτερικές σγέσεις. Δ ίκη με-

πΑ1 (για παράδειγμα, μεταξύ των Αθηναίων υπό 
τον Κίμωνα και των Σπαρτιατών, που εξετάζουμε παρακάτω) ή 
με την Περσική Αυτοκρατορία (για παράδειγμα, η ειρήνη του 
βασιλιά, που επίσης εξετάζεται παρακάτω), σήμαινε προφανώς 
τον 4ο αιώνα αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα «μια λ^ γιι^ ρ 3̂ 185» 
μΐΡΟ^ρκ*Ης(χνοποιητική διευθέτηση» ποιι αποτελούνταν(nco τρία  ̂

/  στοιχεία. Ύμ πρώτο στοιχείο ήταν αυτό που παραδοσιακά ήταν η 
^νόμιμη''και δίκαιη θέση. Το δεύτερο ήταν η πραγματική κατά

σταση που επικρατούσε, το status quo. Αυτά τα δύο στοιχεία συ
νήθως δεν ταυτίζονταν. Αν τα αντιμαχόμενα μέρη δεν μπορού
σαν να ρυθμίσουν τη διαφορά, το τρίτο στοιχείο συνεπαγόταν τις 
καλές υπηρεσίες κάποιου τρίτου προσώπου ή κράτους που ήταν 
αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Η δίκη δεν ήταν διαιτησία, με 
τον τρόπο που ο βασιλιάς διαιτήτευε μεταξύ δύο σουμεριακών 
πόλεων, λαμβάνοντας μια δεσμευτική απόφαση· και πολύ λιγό- 
τερο ήταν σαν το δικαστή, ο οποίος επέβαλλε το νόμο στο εσω
τερικό ενός κράτους. Συνεπαγόταν την άσκηση υπομονετικής και 
συνεχούς διπλωματίας.

Ένας από τους πρώτους φιλοσόφους από την ασιατική ακτή
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της Ελλάδας, ο Αναξίμανδρος, υποστήριζε ότι κάθε δύναμη έχει 
και την αντίθετή της. Υπάρχει πάντα μία σύγκρουση ανάμεσα 
στο ψυχρό και το θερμό, ανάμεσα στο ελαφρύ και το βαρύ, ανά
μεσα στη φωτιά και το νερό. Αν και η φωτιά μπορούσε να εξα
τμίσει μέσω του βρασμού το νερό, το νερό μπορούσε να  σβήσει 
τη φωτιά. Επεσήμανε ότι εκεί όπου θα μπορούσε κανείς να βρει 
μια μέση κατάσταση μεταξύ αυτών των αντιθέτων, εκεί όπου οι 
δυνάμεις της φύσης και οι δυνάμεις του ανθρώπου θα μπορού
σαν να βρουν ένα είδος ισορροπίας, θα υπήρχαν οι συνθήκες στις 
οποίες η ζωή και το ανθρώπινο πνεύμα θα μπορούσαν να ανα
πτυχθούν στο βέλτιστο βαθμό. Η ιδέα του Αναξίμανδρου για τη 
σύγκρουση των αντιθέτων και η πεποίθησή του ότι όταν υπάρχει 
μια κατάσταση ισορροπίας το καλό μπορεί να ανθίσει, είναι χα
ρακτηριστικά ελληνική· ήταν αυτό που ονομάζουμε «επιστημο
νικό και αντικειμενικό». Ο Αναξίμανδρος φαίνεται να θεωρούσε 
την κατάσταση ισορροπίας μεταξύ δύο άκρων ως μια μορφή δί
κης. Δεν υπάρχουν γραπτές πηγές που να συνηγορούν στο ότι ο 
Αναξίμανδρος ή κάποιοι άλλοι εφάρμοζαν αυτόν το νατουραλι- 
στικό τρόπο σκέψης στις σχέσεις μεταξύ των πόλεων. Για πολ
λούς όμως Έλληνες πρέπει να  χρωμάτιζε τις πιο εξειδικευμένες 
έννοιες της δίκης που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγρα
φο. Ένα τεχνητό βέλτιστο αποτέλεσμα ή δίκαιος συμβιβασμός 
βασισμένος στη δίκη απέχει πολύ, για παράδειγμα, από την ε
βραϊκή αντίληψη των διεθνών σχέσεων ως μέρους του σχεδίου 
του Παντοδύναμου Θεού και ως τιμωρίας για την παράβαση του 
θείου νόμου. Αυτός ο τρόπος σκέψης καταδεικνύει επίσης τη δια- 

/φ ο ρ ά  μεταξύ δίκης και δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή 
' και ασυμβίβαστη, και πρέπει να αποφανθεί έστω και αν υπάρχει 

/ο  κίνδυνος να «πέσει» ο ουρανός· η δίκη ήταν προσεκτική και 
/  επιρρεπής στο συμβιβασμό και σκοπός της ήταν να κρατήσει τον 
ι ουρανό στη θέση του.
V Πριν να εγκαθιδρύσει ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας την κυ

ριαρχία του στην κεντρική Ελλάδα, τέσσερις ανεξάρτητες ελλη
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νικές πόλεις-κράτη, οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Κορίνθιοι και 
οι Θηβαίοι, μαζί με τους Πέρσες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
σ^τελληνικό σύστημα.

I O i Αθηναίοι ήταν οι πιο δημιουργικοί από όλες τις ελληνικέ 
κοινοπολιτείες. Ποίρήγαγαν το μεγαλύτερο μέρος της κλασικής 

ηνικής γραμματείας και σκέψης που έφτασαν μέχο*-Ν£ μέρες 
μας. Ήταν επίσης, από οικονομική και ναυτική άπο\τ]” η πιο ι
σχυρή πόλη στην Ελλάδα. Αντλούσαν το μεγάλο πλούτο τους σε 
μεγάλο βαθμό από τη μεταποίηση και το θαλάσσιο εμπόριο, και 
καθώς η οικονομία και ο πληθυσμός τους ανθούσαν, άρχισαν να  
εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις εισαγωγές, ιδιαίτε
ρα τροφίμων. Το θαλάσσιο εμπόριο ήταν εξαιρετικά ανταγωνι
στικό και επικίνδυνο στην Ελλάδα. Οι Αθηναίοι θεωρούσαν α 
παραίτητο να ελέγχουν το Αιγαίο και τα νησιά του, πράγμα που 
έκαναν μέσω μιας ηγεμονικής συμμαχίας τη λεγόμενη «Συμμαχία 
της Δήλου ή Δηλιακή Συμμαχία» η οποία κατέστη σταδιακά μια 
αθηναϊκή κυριαρχία, και μέσω μιας πιο ίσης σύνδεσης με τις πιο 
απομακρυσμένες πόλεις που βρίσκονταν στο δρόμο για τη Μαύ
ρη Θάλασσα, όπως η πόλη-κλειδί, από γεωγραφική άποψη, του 
Βυζαντίου.

Στη μεγάλη πόλη, εκτός από τους Αθηναίους πολίτες, πολ
λοί από τους οποίους ήταν βιοτέχνες και αγρότεα^ΕΡκρχε συγκε
ντρωμένη μια μεγάλη εμπορική κοινότητα ξένί»^Έμ!πόρων και 
μεταποιητών, που ονομάζονταν «μέτοικοι», και οι οποίοι ήταν 
συχνά πολύ πλούσιοι. Σε αυτούς'δεν επιτρεπόταν να γίνουν πο
λίτες, αλλά έκαναν την Αθήνα μια πολύ κοσμοπολίτικη και πλού
σια πόλη, και τα χρήματά τους βοηθούσαν στη συγκέντρωση ψή
φων στη λαϊκή συνέλευση για την επεκτατική και αυτοκρατορι
κή πολιτική που φόβιζε τόσο τα άλλα ελληνικά κράτη. Οι μη 
\θηναίοι, οι γυναίκες και οι σκλάβοι, ήταν αριθμητικά περισσό- 

301 από τους ιδιοκτήτες της πόλης.
Η Σπάρτη, η άλλη μεγάλη πόλη της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

ίαν από ορισμένες απόψεις το αντίθετο της Αθήνας, Οι Σπαρ
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τιάτες ήταν επίσης μια κλειστή κοινότητα ένοπλων βάσει κληρο
νομικού δικαιώματος ιδιοκτητών. Είχαν ένα εξαιρετικά ισορρο
πημένο πολίτευμα, με δύο βασιλείς που είχαν ειδικές στρατιωτι
κές αρμοδιότητες, μια λαϊκή συνέλευση και μια ομάδα σοφών 
ανδρών, που ονομάζονταν ^έφοροι». Είχαν πολύ διαφορετικές 
αξίες από εκείνες των εμπορικών πόλεων: Αντιτίθεντο στο ότι το 
χρήμα παίζει μεγάλο ρόλο στις υποθέσεις του κράτους ή των πο
λιτών και υπερασπίζονταν συνειδητά τις ολιγαρχίες και τις παρα
δοσιακές νομιμοποιήσεις. Οι Σπαρτιάτες ζούσαν μαζί και μοιρά
ζονταν λιτά γεύματα, σε συνθήκες που έμοιαζαν με αυτές που 
επικρατούν σε κάποιο μοναστήρι ή ένα στρατώνα, κάτι σαν τα 
μεσαιωνικά στρατιωτικά τάγματα. Δεν οχύρωναν την πόλη τους, 
θεωρώντας ότι μπορούσαν να την υπερασπιστούν με τη δύναμη 
των όπλων. Διοικούσαν με την άσκηση βίας το μεγάλο μη σπαρ
τιατικό αγροτικό πληθυσμό του κράτους τους, που ονομάζονταν 
«είλωτες». Οι είλωτες δεν ήταν σκλάβοι και έπαιζαν σημαντικό 
ρόλο στα σπαρτιατικά στρατεύματα· καλλιεργούσαν τη σπαρτια
τική γη ως δουλοπάροικοι και παρήγαν το μεγαλύτερο μέρος του 
πλούτου που συντηρούσε τους Σπαρτιάτες ιδιοκτήτες της πόλης. 
Οι Σπαρτιάτες επίσης έλεγχαν αρκετές γειτονικές πόλεις δια της 
βίας και ήταν οι ηγέτες μιας ευρύτερης ηγεμονικής συμμαχίας

----- ' ------ ........... ........ λγ>......^--------------------------- αρτιατικής

ης κυριαρ- 
ση των ει- 
ιια εξέγερ-

από τις με-
Ί άλες εμπορικές πόλεις της Ελλάδας. Η θέση της στη στενή λω- 
f ίδα γης που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με την Πελοπόννησο 
της παρείχε το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορεί εύκολα να εμπο-

και προς τα ανατολικά μέσω του Αιγαίου. Οι Κορίνθιοι ήταν μια

για ΐη με

ρεύεται μέσω της θάλασσας προς τα δυτικά με την Ιταλία, καθώς
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.ικρή και πλούσια κοινότητα, και έμοιαζαν από πολλές απόψεις 
ε τους Αθηναίους ανταγωνιστές τόυς, αλλά με τη σημαντική 

ιΐαφορά ότι δεν ήταν ποτέ αρκετά ισχυροί ώστε να καθορίσουν 
[το πώς θα έπρεπε να διοικείται η Ελλάδα. Ρ ς  εκ τούτου, οι Κο- 
ρίνθιοι ενδιαφέρονταν κυρίως νο^μην κυριαρχήσει στην Ελλάδα 
καμία άλλη κοινοπολιτεία ούτε και να επιβάλει το νόμο στις υπό
λοιπες, και οι θάλασσες να είναι ανοιχτές για τη διεξαγωγή του 
εμπορίου τους. Αυτή είναι η πολιτική που υιοθέτησαν οι Ολλαν
δοί το 17ο αιώνα στην Ευρώπη, όταν βρέθηκαν σε παρόμοια θέ
ση με εκείνη των Κορινθίων. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν φ  
για εμάς οι_ΚορίνθΐΡΐ είναι, ότι ήταν [μα συστηματικά αν τ ι - η γ ε - p c o  
μονική πόλη, οι υποκινητές μιας σειράς αντι-ηγεμονικών συνα- n0 _
σπισμών. Συνήθως μετά τους πολέμουςσυντάσσονταν με την J  ,ι 

ϊο υ  ηττημένου κατά του νικητή, πράγμα που α π α ιτο ύ σ εΓ ^ ^ ^ ' 
κΓ κ^^ονοητικότήϊ^ . Φαίνεταιότιείχανκατανοή- 

£ύτερα από τδρς^όο^βΒξ^Ελ,ληνες τη φύση του συστήμα
τος μεταξύ των πόλεων και πώς να το χρησιμοποιούν προς όφε· 

ός τους.
Η Θήβα ήταν από ορισμένες απόψεις η πιο παραδοσιακή α· 

b όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Είχε εξέ^ουσα θέση στους 
αι πολλοί μυθικοί ήβ^ες, όπως η Αντιγόνη και 

ιόίποόας, κατάγονταν από τη'^ΘηβαΓ Γους αιώνες που εξετά
ζουμε οι Θηβαίοι ανέπτυξαν στρατιωτικές δεξιότητες, οι οποίες 
τελικά τους χάρισαν την ηγεμονία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι Θηβαίοι διατήρησαν μια 
κυριαρχία επί των πόλεων της ευρύτερης περιοχής τους, που ο
νομαζόταν «Βοιωτία», την οποία θεωρούσαν ως ζωτικής σημα
σίας ζώνη ελέγχου τους, όπως η περιοχή της Σπάρτης στην Πε
λοπόννησο και τα νησιά της Αθήνας στο Αιγαίο. Μια πόλη της 
Βοκοτίατ,, ιιπέρμάγος της ανεξαρτησίας, οι ΠλαταιέςΓαντΐμ5τώ- 
πιζαν εχθρικά τη θηβαϊκή κυοιαογία και βρίσκονταν  πάντα στο 
αντίπαλο στρατόπεδο από τους Θηβαίους στον πόλεμο. Γι’ αυ
τόν το λόγο οι Θηβαίοι επιθυμούσαν διακαώς νά καθυποτάξουν
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τις Πλαταιές. Ομοίως, στην Ιταλία, την εποχή της Αναγέννησης, 
οι Φλωρεντινοί συνεχώς προσπαθούσαν να καθυποτάξουν την 
εχθρική γειτονική πόλη της Πίζα.

f t  Λ <VT Η JsPXv,» :
ΐγεμονίααπόπειρα των Περσών για ηγε

Οι Πέρσες ενεπλάκησαν με τον ελληνικό κόσμο όταν κατέλαβαν 
το λυδικό αυτοκρατορικό σύστημα στα δυτικά της σημερινής 
Τουρκίας. Κληρονόμησαν από τους Λυδούς μια χαλαρή ηγεμο
νία σε αρκετές ελληνικές εμπορικές πόλεις και σταδιακά την ε- 
πέκτειναν ώστε να εγκαθιδρύσουν ένα βαθμό εξουσίας σε όλες 
τις ελληνικές πόλεις στις ασιατικές ακτές του Αιγαίου. Η τίπια 
περσική επικυριαρχία δεν επηρέαζε σχεδόν καθόλου τις εσωτε- 
ρικές υποθέσεις των ελληνικών κοινοπολιτειών και ωφελούσε τις 
προοπτικές τους για εμπόρΐίζΤβρ^ όλα αυτδ^οι Έλληνες, που 
αγαπούσαν την ανεξαρτησία, θεωρ<3ύοαν προσβλητικό να έχουν 
περσικές φρουρές και κυβερνήτες, οι οποίοι περιόριζαν την ε
λευθερία δράσης τους. Οι Πέρσες σύντομα ανακάλυψαν ότι οι 
Έλληνες της ευρωπαϊκής ακτής του Αιγαίου βοηθούσαν συνε- 
χώς τις αντιπερσικές φατρίες στις ελληνικές πόλεκ: τηο A oiac. 
Οι Αθηναίοι ιδιαίτερα συγκινούνταν από τις εκκλήσεις των δυ- 
σαρεστημένων και των μεταναστών από τα παράλια της Ασίας 
και άρχισαν να εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο με αυτές. 
Εν τω μεταξύ, η αναστάτωση που επικρατούσε λόγω της στάσης 
στην Αθήνα μεταξύ των παραδοσιακών ολιγαρχικών και~των~οΓ 
ντ ίπ α λ ω ν^ ρ α ννΐκών καί όημυΙ^ρατικων  ’φατριών οδήγησε τα α- 

να κάνουν έκκληση για βοήθεια στους Πέρ- 
ΠΓμεγαλο βασιλιά Δαρείο ως 

ΊΙΐαευκαιρια να παρέιιβει και να επιβάλει ma αρνητική ηνευονία 
στην κεντρική Ελλάδα, απαγορεύοντας στις εκεί πόλεις να συν
δράμουν τους διαφωνούντες στην ασιατική ακτή.

Οι δραστηριότητες των Αθηναίων επέσπευσαν τη στενή α
νάμειξη των Περσών με την κεντρική Ελλάδα, η οποία συνεχί-

ντιμαχομενα 
σες«<ηε'κΐ
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στηκε μέχρι την κατάκτηση αυτής της τελευταίας από τον 
πο Β' της Μακεδονίας. Οι αποτρεπτικές εκστρατείες του Δαρεί- 
ου απέτυχαν. Οι Πέρσες όμως εξακολουθούσαν να βρίσκονται 
σε φάση επέκτασης και ο διάδοχός τους, ο Ξέρξης, αποφάσισε 
ότι έπρεπε να εγκαθιδρύσει κάποιου είδους ηγεμονική εξουσία 
σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα και τη Μακεδονία στα βόρεια 
αυτής. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι Πέρ
σες επιθυμούσαν να συμπεριλάβουν και τις ελληνικές πόλεις στην 
Ιταλία και τη Σικελία. Συμπέραναν σωστά ότι θα έβρισκαν κά- 
ποια υποστήριξη μεταξύ των Ελλήνων της ευρωπαϊκής ακτής, οι 
οποίοι γνώριζαν τα πλεονεκτήματα που είχε για τις πόλεις της 
ασιατικής Ελλάδας η επιβολή της περσικής ειρήνης. Μια πλεω- 
ψηφία πολιτών σε πολλές κοινοπολιτείες της κοντοί Kjtjpfcl 'λ nF<nr 
έβρισκεπλεονεκτήιιατα στην~εμπλοκή τ ω ν Π ε ^ Ρ̂Τ̂ ΓΓω σε άλ
λες κοινοπολιτείες η πλ§κ^ψχμρία προτιμούσε την απόλυτη ανε- 
ξαρτ^^ ,Ο ρ ί β Β ΐ ^ ^ ^ ι ^ ι τ ε ί ^ π ου ηγούνταΚτου στοατοπέ- 
δ ^ ^ ^ ^ ε ξ α ρ τ η σ ί α ^ τ σ τ  οι Αθηναίοι. και οι
KepivOib^H-^qjjmoi^Tav εμφανώς υ^ξ^των Περσών/Οταν οι 
Πέρσες μετέφερανπολύ~μεγαλες ένοπ^^δυνάμεΐς^την Ευρώ
πη και έστειλαν πρεσβευτές -μάλλον ελληνόφωνους, όπως είχαν 
στείλει τον Ραψάκη οι Ασσύριοι- η πλειονότητα των ελληνικών 
κοινοπολιτειών επέλεξε να υποταχθεί στους ήπιους όρους της 
επικυριαρχίας που τους πρόσφεραν οι Πέρσες, παρά να πολεμή
σει κατά της αυτοκρατορίας η οποία, όταν διεξήγαγε πόλεμο στα 
σοβαρά, είχε αποδειχτεί ανίκητη.

Παρ’ όλα αυτά, οι πόλεις που πολέμησαν τελικά κατά των 
Περσών αποδείχτηκαν παραπάνω από αντάξιες, στα πάτρια εδά
φη τους, των μεικτών επιστρατευμένων περσικών δυνάμεων, οι 
οποίες προέρχονταν ακόμη και από την Ινδία. Γενεές και γενεές 
Ευρωπαίων και Αμερικανών εμπνεύστηκαν από τις περιγραφές της 
μάχης των Θερμοπυλών, όπου οι Σπαρτιάτες ηττήθηκαν γράφο
ντας ωστόσο μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας, και από το πώς οι 
Αθηναίοι κατάφεραν με μικρότερες δυνάμεις να νικήσουν τους

iTvftl'TT- V
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Πέρσες στη μάχη του Μαραθώνα και στη ναυμαχία της Σαλαμί
νας. Η αποφασιστική χερσαία μάχη κερδήθηκε υπό την ηγεσία των 
Σπαρτιατών στις Πλαταιές. Αυτή η νίκη συνιστά μια καμπή για το 
ελληνοπερσικό σύστημα. Εδραίωσε την υπεροχή των Σπαρτιατών 
στο χερσαίο πόλεμο και τους κατέστησε υπερασπιστές της ελευ
θερίας της Ελλάδας, της διατήρησης δηλαδή του συστήματος στο 
άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος. Οι Κορίνθιοι 
έπαιξαν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Από την αρχή είπαν στους Α 
θηναίους και τους Σπαρτιάτες ότι, αν αυτές οι δύο μεγάλες κοινο
πολιτείες αποφάσιζαν να αντισταθούν, οι Κορίνθιοι θα πολεμού
σαν στο πλάι τους· και πράγματι πολέμησαν τόσο στην ξηρά όσο 
και στη θάλασσα, από τις Θερμοπύλες έως τις Πλαταιές.

Η αποτυχία των εκστρατειών του Δαρείου και της μεγάλης 
προσπάθειας του Ξέρξη να εγκαθιδρύσει επικυριαρχία δίδαξαν 
στους Πέρσες ένα σημαντικό μάθημα, ότι δηλαδή δεν μπορού
σαν ούτε να παρατάξουν στο πεδίο της μάχης, ούτε να συγκε
ντρώσουν στη θάλασσα μια δύναμη, ικανή να σταθεί απέναντι 
σε μια συμμαχία των ελληνικών πόλεων. Αργότερα, κατάλαβαν 
ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ούτε μία από τις μεγάλες 
πόλεις της κεντρικής Ελλάδας. Η απόπειρα των Περσών να ε- 
γκαθιδρύσουν μια ηγεμονική τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα είχε 
αποτύχει. Στο εξής επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στον πε
ριορισμό της απειλής από την ευρωπαϊκή Ελλάδα με άλλες με
θόδους, και όχι με τη στρατιωτική δύναμη.

Γιατί λοιπόν, παρά την αγάπη των Ελλήνων για την ανεξαρ
τησία, η πλειονότητα των πόλεων της κεντρικής Ελλάδας αποδέ-. 
χτηκε τους Πέρσες και πολλές κοινοπολιτείες μάλιστα πολέμη-^  
σαν στο πλευρό των Περσών; Εκτός α π ^ ^ υ ς λόγους που επιση- 
μάναμε, πρέπει να υπήρχε πραγματικόςΝρβρος για τις συνέπειες)' 
που θα είχε η ενδεχόμενη αντίστασή τους. Υπήρχε επίσης αμοι
βαία καχυποψία. Οι Θηβαίοι αισθάνονταν να απειλούνται από 
τους Αθηναίους. Οι πολίτες του Άργους στην Πελοπόννησο φο
βούνταν τους Σπαρτιάτες. Η ναυτική εμπορική πόλη των Μεγά-
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ρων βρισκόταν μεταξύ των Αθηνών και της Κορίνθου. Αυτές οι  ̂
κοινοπολιτείες αποφάσισαν (σίγουρα όχι ομόφωνα) ότι η ήπια /( 
επικυριαρχία των Περσών ήταν ένα μικρότερο κακό από την κα-y i  ^  
ταστρεπτική σκληρότητα των Ελλήνων εχθρών τους. Ένας άλΙ 
λος σημαντικός «ρράγοντας στο ελληνικό σύστημα ήταν το ιια-11 
ντείο των οι πολιτικές συμβουλές του οποίου έφεραν' '
μεγάλη βαρύτητα. Σε αυτή την περίπτωση το μαντείο σύστησε 
να μην αντιταχθούν στους Πέρσες. Πολλοί έχουν αναρωτηθεί μή- 
πως οι Πέρσες, οι οποίοι ήταν πάντα πρόθυμοι να χρησιμοποιΨ  ί\1η ffUPl. 
σουν χρήματα για να  προωθήσουν τους σκοπούς τους, δωροδό- Τ  
κησαν το μαντείο. Ο^ σ δ ή π οτέ’. το καλά ενημερωμένο μαντείο 
είχε επίσης εντυπωσιαστεί αληθινά από το γεγονός ότι στην α- 
σιατική ακτή της Ελλάδας επικρατούσε μεγαλύτερη ηρεμία και 
ευημερία από ό,τι στην ευρωπαϊκ

Ϊ^ Δ ια ρ χ ιρ

Όταν οι ηττημένοι Πέρσες παραδέχτηκαν ότι η ευρωπαϊκή Ελ
λάδα ήταν υπεράνω των δυνάμεών τους, έχασαν επίσης και την 
εξουσία τους στην ασιατική ακτή. Ως επακόλουθο της απονώοη^ £  \ 4 ? X I f \  
σής τους, στην Ελλάδα και των δύο ακτών του Αιγαίου άρχισε / 
να κυριαρχεί μια αντίληψη συνεργασίας ιιεταΕύ των Αθηναίων^ 
κάκτων Σπαρτιατών. Ό σοι Έλληνες είχαν ηττηθεί, τους οποίους 

j ονόμαζαν «μηδίζοντες», είχαν ελάχιστη πλέον επιρροή. Πολλοί 
ί Αθηναίοι ήθελαν να  καταστρέψουν τη θηβαϊκή κοινοπολιτεία 

σκοτώνοντας τους πολίτες. Ωστόσο, οι συντηρητικοί Σπαρτιάτες 
και οι πιο συνετοί από τους Αθηναίους αντιτάχθηκαν στην ιδέα, 
θεωρώντας ότι οι Θηβαίοι δεν έπρεπε να καταστραφούν και ότι 

\είχα ν να παίξουν κάποιο ρόλο στην Ελλάδα. Η επιμονή των Σπαρ- 
τιατών:

Η  δεύτερη απόπειρα για εγκαθΐδρυσήήγεμονίας στην Ελλά
δα πέτυχε εκεί όπου απέτηχρ η προσπάθεια των Περσών. Για πρώ-



τη φορά βλέπουμε η γεμ ονικ ^ -§^ ΐ)|εις  να επιβάλλουν το νόμο 
στο σύστημαΤΔεν ήταν μ ^ μόνο εξοχκχία^αλλά μια κοινή ηγεμο
νία των δύο μεγάλων κοινβπθλικιών, των Αθηναίων και των 
Σπαρτχατ&Λ';^νωστή ως «διαρχία>» Το εμπόριο και ο πλοικος 
των Αθηναίων αναπτύγθηι^ο^>τΓ/ορα και οι Α θηναίοι πολύ σύ- 
vioua ενιναν ισ/υοότεοοι από τους Πέρσες ή τους Σπαρτιάτες. 

/'Εδιωξαν τους Πέρσες από η |ν =ασιατΐίή^^άδα™ 6έτοντάς την 
IVυπό την αθηναϊκή ηγεμονία. Οι αυτοκρατορικές τους βλέψεις γρή- 

ια από την Ελλάδα, κατά μήκος της θα- 
1βς_εμπορικής οδού προς την Α ίγυπ^. Ο Κίμωνας, ο αρχι

τέκτονας της αοηναικης αυτοκρατορικής πολιτικής, αντιλαμβα
νόταν πολύ καλά ότι, αν οι Αθηναίοι επρόκειτο να επεκταθούν 
προς τα ανατολικά και προς τη θάλασσα, έπρεπε να εξασφαλί
σουν τα νώτα τους συνάπτοντας μια σταθερή συμφωνία με τους 
Σπαρτιάτες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι αντιπαθούσαν τους Σπαρ
τιάτες, που ήταν πολύ διαφορετικοί από αυτούς· ωστόσο, ο Κί
μωνας υποστήριξε ότι οι δύο μεγάλες κοινοπολιτείες ήταν «συ- 
ζευγμένες», όπως ένα ζευγάρι βόδια, και ότι έπρεπε να σύρουν 
μαζί το αλέτρι. Ο Κίμωνας έκανε μια συμφωνία με τους Σπαρ
τιάτες να  μην επιλύουν ποτέ τις διαφορές τους με πόλεμο, αλλά 
με τις μεθόδους της δίκης. Αυτό ικανοποιούσε τους Σπαρτιάτες, 
οι οποίοι δεν έβλεπαν και πολύ πέρα από την Πελοπόννησο, αλ
λά οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να  προστατέψουν τις κοινοπο- 
λιτείες-συμμάχους τους από κάθε διείσδυση των Αθηναίων. Αυ
τό συνιστά ένα πρώτο παράδειγμα της ιδέας ότι οι μεγάλες δυνά
μεις, οι οποίες έχουν πολυποίκιλες δεσμεύσεις και είναι αποφα
σισμένες να τηρήσουν τις εξωτερικές τους υποχρεώσεις, θα έ
πρεπε να έχουν επίσης ένα αίσθημα ευθύνης η μία έναντι της 
άλλης.

Οι πολιτικές του Κίμωνα δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες 
για την οικονομική άνθιση και τη ναυτική αυτοκρατορία των Α 
θηναίων. Καθώς όμως, το στοιχείο του πλούτου αποκτούσε με
γαλύτερη επιρροή, οι συντηρητικές του πολιτικές στο εσωτερικό
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γίνονταν ολοένα και λιγότερο δημοφιλείς. Έπειτα από δεκαεπτά 
χβΰνια  στην εξουσία, εξορίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
Περικλη7γ> οποίος, αν και αριστοκράτης, ήταν ο αρχηγός της 
πλειοψηψίας των πλουσίων και των δημοκρατικών. Ο Περικλής 
πίστευε στην επέκταση του εμπορίου και στη δύναμη του χρήμα
τος και είχε την υποστήριξη των πλούσιων μετοίκων, αλλά πί
στευε επίσης και στη δημοκρατία και στην αρχή της πλειοψηφί- 
ας μεταξύ των Αθηναίων πολιτών. Έθεσε τέλος στη διαρχία: Δεν 
χρειαζόταν τους συντηρητικούς και μη δημοφιλείς^Σπαρτιάτες, 
καθώς }εωρόΰσέ~'ότΓοΓΆ9ηναίοι ήταν πλέον"τοσο~ΐσγυρόΓπου 
δεν χρειάζονταν βοήθεια να σύρουν το αλέτρι. Ο Θουκυδίδης 
αποδίδει στον Περικλή ορισμένους θαυμάσιους λόγους περί δη
μοκρατίας, κατά την περιορισμένη αθηναϊκή σημασία του όρου 
(δεν την εφάρμοζε στους δούλους του περισσότερο από ό,τι την 
εφάρμοζε ο George Washington στους δικούς του)· και η δύναμη 
αυτής της ρητορείας παραμένει σημαντική. Ορισμένα από τα ω
ραιότερα επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνι
κής διανόησης δημΐδΰργήθηκαν'την~επογτί του 11ερικλή~και ο- 
φείλονταν στην επαφή πολλών Αθηναίων με ξένες χώρες και νέ- 
ες~α7ΐόψεΐς, καβώςκαι στους ξένους και τον πλούτο που συνέρ- 
ρευσαν στην πόλη.

5.3. Η απόπειρα των Αθηναίων για ηγεμονία

Η επιθυμία των Αθηναίων ν α κυριαρχήσουν μόνοι στο σύστημα 
ήταν η τρίτη απόπειρα για εγκαθίδρυση ηγεμονίας. Προβαίνοντας 
όμως σε αυτή, η μεγάλη κοινοπολιτεία υπερέβη τη νεοαποκτηθεί- 
σα δύναμή της. Η παράταξη του Περικλή ενεπλάκη σε διαμάχες 
με τους Σπαρτιάτες την ίδια εποχή που βοηθούσε την εξέγερση 
των Αιγυπτίων κατά της περσικής επικυριαρχίας. Όταν οι στρα
τιωτικές επιχειρήσεις στην Αίγυπτο κατέληξαν σε καταστροφή, 
κατέστη πολιτικά αναγκαίο να αντισταθμιστεί αυτή η αποτυχία με 
μια επιτυχία πιο κοντά στην Αθήνα. Καθώς συνέρρεαν στην Αθή
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να περισσότεροι άνθρωποι και η ανάγκη για εισαγωγή τροφίμων 
και άλλων αναγκαίων έγινε μεγαλύτερη, μια ομάδα Αθηναίων θέ
λησε να καταστείλει τους εμπορικούς της αντιπάλους, όπως μια 
παρόμοια ομάδα είχε θελήσει να καταστρέψει τους Θηβαίους δύο 
γενεές νωρίτερα. Οι Αθηναίοι αρχικά κατέστρεψαν την κοινοπολι
τεία της Αίγινας, τους πλησιέστερους ανταγωνιστές τους, έπειτα 
από μια παρατεταμένη πολιορκία, η οποία έκανε γνωστή την επι
θετικότητα των Αθηναίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Περικλής 
στη συνέχεια χρησιμοποίησε το ναυτικό για να αποκλείσει τους 
άλλους εμπορικούς αντιπάλους της Αθήνας από το θαλάσσιο ε
μπόριο. Στον Ισθμό που οδηγεί στην Πελοπόννησο, μεταξύ της 
Αθήνας και της Κορίνθου, υπήρχε η πόλη των Μεγάρων. Οι Με- 
γαρείς, ιδρυτές του Βυζαντίου, ήταν σημαντικοί αντίπαλοι των Α 
θηναίων στο εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας για σιτηρά και σκλά
βους, και γι’ αυτό η φατρία των πλουσίων και η πλειοψηφία ήθε
λαν να καθυποτάξουν τα Μέγαρα. Αυτό επέσπευσε τη σύγκρου
ση, δηλαδή τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, μεταξύ των Αθηναίων 
και εκείνων που τους μισούσαν και τους φοβούνταν. Ιδιαίτερα, οι 
Κορίνθιοι, παρ’ όλο που και οι ίδιοι ήταν εμπορικοί αντίπαλοι των 
Μεγαρέων, θεώρησαν ότι, εάν οι Αθηναίοι πετύχαιναν τους σκο
πούς τους, αυτοί θα ήταν οι επόμενοι. Έτσι, έκαναν έκκληση για 
βοήθεια στους Σπαρτιάτες συμμάχους τους. Η ομιλία των Κοριν- 
θίων απεσταλμένων στη συνέλευση των Σπαρτιατών, όπως τη με
ταφέρει ο Θουκυδίδης, διευκρινίζει πολλά από τα θέματα που εξε
τάζουμε και ιδιαίτερα τη φύση των αντι-ηγεμονικών συνασπισμών:

«Λακεδαιμόνιοι! Η ευθύτητα που διέπει όλες τις πράξεις του 
δημόσιου και του ιδιωτικού σας βίου σάς καθιστά πιο δύσπι
στους κάθε φορά που διατυπώνουμε μομφές εναντίον άλλων 
πόλεων. Η δυσπιστία αυτή, μολονότι σας καθιστά νηφάλιους, 
σας αφήνει ως επί το πλείστον σε μεγάλη άγνοια αναφορικά με 
τα όσα συμβαίνουν έξω από τη χώρα σας. Διότι, ενώ σας προ
ειδοποιήσαμε επανειλημμένως για τις αδικίες που μελετούν οι 
Αθηναίοι εναντίον μας, δεν θέλατε να βεβαιωθείτε για την α-
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λήθεια των καταγγελιών μας, αλλά μας υποψιαζόσαστε για ι
διοτέλεια. Και γι’ αυτό, αντί να συγκαλέσετε τους συμμάχους 
σας πριν αρχίσουν τα παθήματά μας, περιμένατε μέχρι να μας 
πλήξουν. Μεταξύ των συμμάχων σας εμείς έχουμε να διατυπώ
σουμε τις μεγαλύτερες κατηγορίες, κατηγορίες κατά των προ
σβολών που υφιστάμεθα από τους Αθηναίους και κατά της πα
ραμέλησής μας από εσάς. Δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε, 
αφού βλέπετε ότι άλλοι Έλληνες έχουν ήδη υποδουλωθεί, ενώ 
κάποιων άλλων, και μάλιστα συμμάχων σας, την ελευθερία ε
πιβουλεύονται οι Αθηναίοι, ενώ από καιρό προετοιμάζονται για 
το μελλοντικό πόλεμο... Για όλα αυτά ευθύνεστε εσείς, επειδή 
τους επιτρέψατε, πρώτον να οχυρώσουν την πόλη τους μετά 
τους Περσικούς Πολέμους, και δεύτερον επειδή στερείτε την 
ελευθερία όχι μόνο εκείνων που οι Αθηναίοι τους έχουν υπο
δουλώσει, αλλά και εκείνων που είναι ακόμη δικοί σας σύμμα
χοι. Διότι ο πραγματικός ένοχος της υποδούλωσης ενός άλλου 
λαού, δεν είναι τόσο εκείνος που τον υποβάλλει αμέσως υπό 
τον ζυγό του, όσο εκείνος που το επιτρέπει, ενώ θα μπορούσε 
να το εμποδίσει· ιδιαίτερα, αν αυτός απολαμβάνει τη δόξα τού 
να είναι ο ελευθερωτής της Ελλάδας.

Και επιτέλους, ύστερα από τόσες δυσκολίες, κινητοποιηθή
καμε, αλλά χωρίς να έχουμε ακόμη και τώρα ένα συγκεκριμένο 
σκοπό. Διότι δεν θα έπρεπε να συσκεπτόμαστε ακόμα για το αν 
αδικούμαστε, αλλά για το πώς θα υπερασπίσουμε τους εαυτούς 
μας. Οι Αθηναίοι, έχοντας ολοκληρωμένα σχέδια να αντιτάξουν 
στη δική μας αναποφασιστικότητα, σταμάτησαν τις απειλές και 
άρχισαν να ενεργούν. Και γνωρίζουμε άλλωστε το δρόμο που 
ακολουθούν οι Αθηναίοι καταπατώντας σιγά σιγά τα συμφέρο
ντα των άλλων... Εσείς μόνο, Λακεδαιμόνιοι, από όλους τους 
Έλληνες ακολουθείτε μια πολιτική αδράνειας. Αμύνεστε ενα
ντίον εκείνων που σας επιτίθενται, όχι χρησιμοποιώντας τη δύ
ναμή σας, αλλά με την αναβλητικότητά σας, και μόνο εσείς πε
ριμένετε να συντρίψετε τη δύναμη των εχθρών σας όχι στην αρ
χή της, αλλά όταν αυτή διπλασιαστεί. Και εντούτοις, ο κόσμος 
πίστευε ότι μπορεί κανείς να στηριχτεί απόλυτα σε εσάς!... Και
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δεν αντιλαμβάνεστε ότι την ειρήνη την εξασφαλίζουν για περισ
σότερο χρόνο εκείνοι που χρησιμοποιούν τη στρατιωτική τους 
δύναμη σύμφωνα με τη δίκη, αλλά που φαίνονται συγχρόνως 
αποφασισμένοι να μην ανεχτούν να αδικούνται από τους άλλους. 
Αντίθετα, νομίζετε ότι πράττετε δίκαια αν δεν ενοχλείτε τους 
άλλους και ότι δεν κινδυνεύετε να υποστείτε τις βλάβες που συ
νεπάγεται η αποτροπή της αδικίας των άλλων. Δύσκολα θα στε
φόταν με επιτυχία μια τέτοια πολιτική, ακόμη και αν γειτονεύα
τε με πόλη που θα είχε τον ίδιο τρόπο σκέψης με το δικό σας.

Ας τελειώσει επιτέλους εδώ η αναβλητικότητά σας... Μην 
εγκαταλείψετε τους συμμάχους και τους φίλους με τους οποίους 
σας συνδέει κοινή καταγωγή, στα χέρια των χειρότερων εχθρών 
τους και μη μας αναγκάσετε εμάς τους υπόλοιπους να αναζητή
σουμε απογοητευμένοι μια άλλη συμμαχία. Διότι τις συνθήκες 
τις αθετούν, όχι εκείνοι που αφού εγκαταλειφθούν στρέφονται 
σε άλλους συμμάχους, αλλά εκείνοι που εγκαταλείπουν τους συμ
μάχους που ορκίστηκαν να βοηθούν. Αν όμως εσείς θελήσετε να 
δείξετε προθυμία, θα μείνουμε στο πλευρό σας. Διότι τότε, αν 
αλλάζαμε συμμάχους, ούτε η πράξη μας θα ήταν σύμφωνη με το 
θεϊκό δίκαιο ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να βρούμε άλλους με 
τους οποίους να μας συνδέουν τόσο στενοί δεσμοί».5

Οι Κορίνθιοι ήταν οι υποκινητές του αντι-ηγεμονικού συνα
σπισμού, αλλα οι Λπαοτιατες ηταν οι μόνοι που μπορούσαν να  
ηγηθούν αυτού του συνασπισμού, και αυτό θα το αποφάσιζαν οι 
Σπαρτιάτες που έφεραν όπλα. Η είδηση ότι ήταν επιτέλους πρό
θυμοι να το κάνουν προκάλεσε μια τεράστια αποφασιστικότητα. 
Ο Θουκυδίδης, ο οποίος σε μια από τις πρώτες φάσεις του πολέ
μου ήταν στρατηγός της Αθήνας, περιγράφει εντούτοις πώς η 
πολιτική του Περικλή συνάντησε γενικευμένη αντίσταση:

«Οι συμπάθειες όμως της κοινής γνώμης στρέφονταν αναμφι
σβήτητα προς το μέρος των Λακεδαιμονίων, οι οποίοι είχαν

5. Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Βιβλίο Α' § 68-71.



διακηρύξει επισήμως ότι αναλαμβάνουν να ελευθερώσουν την 
Ελλάδα. Και κάθε ιδιώτης και κάθε πόλη είχαν τη ζωηρή επι
θυμία να τους βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο, τόσο γενι- 
κευμένη ήταν η μήνις εναντίον των Αθηναίων, τόσο αυτών 
που επιθυμούσαν να αποτινάξουν την κυριαρχία τους, όσο και 
εκείνων που φοβούνταν μήπως υποβληθούν σε αυτή».6

Οι Σπαρτιάτες περίμεναν για ένα επικίνδυνα μεγάλο χρονικό 
διάστημα και η δύναμη των Αθηναίων είχε καταστεί τόσο μεγάλη 
που οι δύο πλευρές ήταν ισάξιες και ο πόλεμος ήταν μακροχρόνιος 
και καταστροφικός. Οι Σπαρτιάτες ήταν μόνο χερσαία δύναμη. Ό 
σο οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοι πελάτες τους έλεγχαν την θάλασ
σα, μπορούσαν να αντισταθούν στον αντι-ηγεμονικό συνασπισμό. 
Το θέμα τελικά έκρινε η παροχή οικονομικής βοήθειας από τους 
Πέρσες στο συνασπισαό. Α ργικά οι Πέρσες χάρηκαν που η διαρ
χία, χάρη στην οποία οι Αθηναίοι τους είχαν προκαλέσει τόσο με
γάλη ζημιά, διασπάστηκε σε δύο εμπόλεμα στρατόπεδα, και ήλπι- 
ζαν ότι η δύναιχη των Αθηναίων θα κατπλυότπν Όταν ό|ΐωςαιιιό 
δεν συνέβη, οι Πέρσες παοείναν τα χρήματα στο-συνασπισμό ψ α  
να κατασκευάσει στόλο, ο οποίος τελικά κατέστρεψε το αθηναϊκό 
ναυτικό που φύλασσε τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό προς τη 
Μαύρη θάλασσα, και έτσι ανάγκασαν τη μεγάλη πόλη σε λιμο- 
κτονία. H^-eptfrf απόπειρα οργάνωσης της^λλάδας σε ηγεμονία 
είχε αποτύχεϊΓΈνας άλλόςΑθηναίος ιστορικός, ο Ξενοφώντας/κα- 
ταγράφει ότι επικράτησε αγαλλίαση σε ολόκληρη την Ελλάδα ό
ταν ηττήθηκε η Αθήνα, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι δεν κιν
δύνευε πλέον η ελευθερία της Ελλάδας.7 Πρέπει όμως να υπήρχαν 
και πολλοί που λυπήθηκαν για την καταστροφή, του αθηναϊκού 
αυτοκρατορικού rmarr^iamr.

Δεν φοβούνταν ούτε μισούσαν τους Αθηναίους επειδή ήταν
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6. Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Βιβλίο Β', § 8.
7. Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β', § 2-23.
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βάρβαρον ή επειδή ήταν εχθροί του ελληνικού πολιτισμού. Αντί
θετα, οι Αθηναίοι πρωτοστατούσαν κατά κοινή παραδοχή στις 
τέχνες, και η Αθήνα'ήταν η mo πολιτισμένη και η πιο πλούσια 
ελληνική πόλτι-κοάτος Τους^ β ο ύ ν ^ ^ π ϋ δ ά τιταν ν§τϋροΐΐκαι 
δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν <̂ ν  ισχύ)ΐους για να επιβά
λουν το νόμο· και τους μ υού σ αν ι^ίαίτερα επειδή, όπως οι Ασ- 
σύριοι, ενρ.ργαν<^"αΰταργ{κα> και ορισμένες φορές με έναν ε- 
σκεμμένα φρικτό τρόπο. Θα συναντήσουμε και πάλι αυτόν το 
φόβο κατά της ηγεμονικής ισχύος στην Ευρώπη να στρέφεται 
κατά τεσσάρων κρατών με υψηλό επίπεδο πολιτισμού: κατά της 
Βενετίας της ιταλικής αναγέννησης, της Ισπανίας των Αψβούρ
γων, της Γ αλλίας του Λουδοβίκου ΙΔ' και του Ναπολέοντα και 
της Γερμανίας του 19ου αιώνα.

Δεύτερον, πρέπει να αναμένουμε ότι μια δύναμη, η οποία είναι 
σε θέση να ασκεί ηγεμονία σε ένα σύστημα κρατών ή ακόμα και 
κυριαρχία, θα το κάνει. Ορισμένες δυνάμεις που βρίσκονται σε αυ
τή τη θέση μπορεί να διστάζουν για κάποιο διάστημα, λόγω των 
παραδόσεών τους, της κόπωσης που προκαλεί ο πόλεμος ή για άλ
λους λόγους. Όμως, αργά ή γρήγορα, η ικανότητα να μετατοπίσουν 
ένα σύστημα ανεξάρτητων κρατών προς την ηγεμονία οδηγεί στην 
ανάληψη δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό επρόκειτο να  
συμβεί πρώτα με τους Σπαρτιάτες και στη συνέχεια με τους Θηβαί
ους, όπως είχε συμβεί με τη διαρχία και τους Αθηναίους.

5.4. Συνελεύσεις και η ειρήνη του βασιλιά

Η νίκη των αντι-ηγεμονικών δυνάμεων στον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο φαίνεται να εγκαθίδρυσε ένα χαλαρότερο σύστημα στην 
ευρωπαϊκή Ελλάδα από ό,τι είχαν επιχειρήσει να οργανώσουν οι 
Αθηναίοι. Ωστόσο, η πεποίθηση ότι η ελευθερία των ελληνικών 
πόλεων-κρατών δεν κινδύνευε πλέον σύντομα, αποδείχτηκε ε
σφαλμένη. Οι Σπαρτιάτες βρέθηκαν στη θέση που κατείχαν έως 
τότε οι Αθηναίοι. Επέδειξαν την παραδοσιακή αυτοσυγκράτησή
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τους αρνούμενοι να  καταστρέψουν τους Αθηναίους· όμως, σύ
ντομα άρχισαν να διεκδικούν την ηγεμονική τους εξουσία σε ο
λόκληρη την Ελλάδα και να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υπο
θέσεις των άλλων πόλεων έτσι όπως δεν το είχαν κάνει ποτέ στο 
παρελθόν. Υποχρέωσαν τους συμμάχους τους να αποδέχονται τις 
αποφάσεις τους, όπως είχαν κάνει και οι Αθηναίοι, και υιοθέτη
σαν την αθηναϊκή πολιτική των στρατιωτικών επιχειρήσεων κα
τά των Περσών στα ασιατικά παράλια, ακόμη και στην Αίγυπτο 
(όπου τα κίνητρά τους ήταν περισσότερο μισθοφορικά παρά η
γεμονικά), παρά τη βοήθεια που είχαν λάβει από τους Πέρσες 
στον πόλεμο. Αυτή ήταν η τέταρτη απόπειρα να εγκαθιδρυθεί 
μια ηγεμονία και μπορεί να χαρακτηριστεί εν μέρει επιτυχής.

Αν και οι συντηρητικοί Σπαρτιάτες ήταν κάπως πιο διστακτι- 
κοί, όσον αφορά την προοδευτική τους πολιτική, από τους Αθη
ναίους, άλλες κοινοπολιτείες που αγαπούσαν την ανεξαρτησία τους 
και ιδιαίτερα οι δημοκρατικές φατρίες στο εσωτερικό τους, θεω
ρούσαν την ηγεμονία των Σπαρτιατών απαράδεκτα καταπιεστική. 
Οι Κορίνθιοι ήταν και πάλι οι υποκινητές του αντι-ηγεμονισμού- 
πρότειναν συμμαχία στους ηττημένους Αθηναίους και έπεισαν τους 
Θηβαίους και άλλους να συμμετάσχουν σε ένα νέο αγώνα για την 
κατάλυση της ηγεμονίας των Σπαρτιατών, που σωστά οι ιστορικοί 
ονομάζουν «Κορινθιακό Πόλεμο». Οι Πέρσες αποφάσισαν επίσης 
να προστατεύσουν τη θέση τους στην ασιατική Ελλάδα υποστηρί
ζοντας αυτόν το νέο αντι-ηγεμονικό συνασπισμό. Ο περσικός στό
λος υπό αθηναϊκή διοίκηση βοήθησε να εκδιωχθούν οι Σπαρτιάτες 
από την Ασία. Όταν όμως, φάνηκε να μεγαλώνει και πάλι επικίν
δυνα η ισχύς των Αθηναίων στο Αιγαίο, οι Πέρσες επανέλαβαν τη 
συνεργασία τους με τους Σπαρτιάτες.

Από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και μετά, η κορινθιακή 
και η περσική πολιτική κινούνταν σε μεγάλο βαθμό σε παράλλη
λους δρόμους. Και οι δύο τάσσονταν κατά του ηγεμονισμού στην 
κεντρική Ελλάδα, επειδή καμία από τις δύο δεν ήταν αρκετά ι- 
σχυρή για να στηρίξει μια δική της ηγεμονία εκεί. Ωστόσο, οι
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Κορίνθιοι, όντας Έλληνες, ήταν πιο πεπεισμένοι για την ανάγκη 
να μειωθεί η ηγεμονική ισχύς με την ανάληψη στρατιωτικής δρά
σης, ενώ οι Πέρσες έκλιναν προς την ειρήνευση.

Η περσική διπλωματία, η οποία ασκούνταν σε μεγάλο βαθμό 
μέσω της σατραπείας των Σάρδεων, προσέλαβε τώρα μια πιο ε
νεργή διάσταση. Οι Πέρσες συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορού
σαν ούτε να κατακτήσουν την ευρωπαϊκή Ελλάδα ούτε να διακό- 
ψουν τις επαφές με αυτή. Όντας όμως απασχολημένοι αλλού, 
επιθυμούσαν ηρεμία στα δυτικά σύνορά τους, και η υποστήριξη 
των αντι-ηγεμονικών συνασπισμών στην ευρωπαϊκή Ελλάδα δεν 
τους την παρείχε. Κατά την εποχή της κυριαρχίας των Σπαρτια
τών αποφάσισαν ότι θα εξυπηρετούσε περισσότερο τα συμφέρο
ντα της αυτοκρατορίας τους μια γενικευμένη ειρήνη στην ηπει
ρωτική Ελλάδα και στα νησιά, παρόμοια με εκείνη που είχαν επι
χειρήσει να διατηρήσουν στην ασιατική ακτή, αλλά στη βάση 
της ανεξαρτησίας όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών εκτός 
της επικράτειάς τους. Κανένα από τα τρία μεγαλύτερα ελληνικά 
κράτη δεν είχε αυτόν το στόχο. Οι Σπαρτιάτες ήταν εκείνοι που 
είχαν τις λιγότερες αντιρρήσεις. Όταν η απόπειρά τους για ηγε
μονία συνάντησε οργανωμένη αντίσταση θυμήθηκαν ότι παρα
δοσιακά υποστήριζαν την ιδέα ότι κάθε πόλη θα έπρεπε να είναι 
ελεύθερη· εξακολουθούσαν όμως να θέλουν μια θέση αναγνωρι
σμένης υπεροχής και ορισμένα δικαιώματα παρέμβασης «για τη 
διατήρηση της ελευθερίας». Οι Αθηναίοι παρέμεναν, και οι Θη
βαίοι σιγά σιγά κατέστησαν, έτοιμοι για οποιοδήποτε ηγεμονικό 
πλεονέκτημα θα μπορούσε ίσως να προσφέρει η συγκυρία.

Άρα, όταν οι Σπαρτιάτες έστειλαν απεσταλμένους στο μεγάλο 
βασιλιά για να ανανεώσουν την παλιά τους συμμαχία, αυτός συμ
φώνησε, αλλά ο σατράπης των Σάρδεων διεύρυνε τις διαπραγμα
τεύσεις σε ένα γενικό συνέδριο για την ειρήνη προσκαλώντας και 
τους εχθρούς τους. Οι Σπαρτιάτες ενέκριναν μια συμφωνία που 
βασιζόταν στις δύο αρχές της οικουμενικής ειρήνης και της ανε
ξαρτησίας με τις αρμόζουσες εξαιρέσεις, υπό τον όρο ότι η ύπερο-
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χή τους θα ήταν σεβαστή. Οι Θηβαίοι όμως δεν συμφώνησαν και 
έπρεπε να συγκληθεί ένα δεύτερο συνέδριο για την ειρήνη. Αυτή 
τη φορά οι Πέρσες κάλεσαν στις Σάρδεις, όχι μόνο τους εμπόλε
μους, αλλά όλες τις ελληνικές πόλεις. Η περσική διατύπωση, που 
είναι γνωστή ως «η ειρήνη του βασιλιά», αυτή τη φορά περιλάμ
βανε και ρυθμίσεις για τη διατήρηση της ειρήνης:

«Ο βασιλιάς Αρταξέρξης πιστεύει ότι είναι σε συμφωνία με τη 
δίκη οι πόλεις-κράτη της Ασίας και ορισμένα νησιά να ανή
κουν σε αυτόν και όλες οι άλλες ελληνικές πόλεις να είναι ε
λεύθερες με εξαίρεση ορισμένες νησιωτικές πόλεις που θα έ
πρεπε να ανήκουν στους Αθηναίους, όπως ανήκαν και παλιά.
Αν κάποιο από τα δύο μέρη δεν αποδέχεται αυτούς τους όρους, 
ο βασιλιάς θα διεξαγάγει πόλεμο εναντίον αυτού του μέρους 
δια ξηράς και θαλάσσης, με τη βοήθεια εκείνων που τους απο
δέχονται, παρέχοντας πλοία και χρήματα».8

Όλοι γνώριζαν ότι ο βασιλιάς δεν ήταν σε θέση να επιβάλει τις 
προτάσεις του, οι οποίες ήταν αρκετά ισορροπημένες ώστε να επι
κρατήσει γενική συγκατάθεση (οι ασιατικές ελληνικές πόλεις προ
τιμούσαν πια την περσική επικυριαρχία από τον έλεγχο των Αθη
ναίων ή των Σπαρτιατών) και σε κάποιο βαθμό ενεργή υποστήρι
ξη. Η αναφορά στη δίκη υποδείκνυε ότι η αυτοκρατορία ή πιο συ
γκεκριμένα ο σατράπης των Σάρδεων θα χρησιμοποιούσε τις κα
λές του υπηρεσίες με τρόπο αποδεκτό από όλα τα βασικά μέρη. Τα 
περσικά χρήματα, «οι τοξότες του βασιλιά», κατανέμονταν επίσης 
δίκαια. Στο συνέδριο για την επικύρωση της συνθήκης στη Σπάρ
τη, οι Σπαρτιάτες, οι Αθηναίοι και οι Θηβαίοι ηγέτες έλαβαν όλοι 
επιχορηγήσεις από τους Πέρσες ως ουσιώδες στοιχείο της ειρήνης 
του βασιλιά. Η συμφωνία αυτή συγκρίνεται με την Ειρήνη της 
Βεστφαλίας, το 1648, η οποία για πρώτη φορά εγκαθίδρυσε μια 
γενικευμένη ειρήνη στην Ευρώπη, βασισμένη στην ανεξαρτησία

8. Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Ε', § 1-30.
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και σε μια γενική ισορροπία της ισχύος. Ωστόσο, στη Βεστφαλία 
δεν υπήρχε καμία δύναμη να παίξει τον περσικό ρόλο του έντιμου 
μεσάζοντα και να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία.

Η ειρήνη του βασιλιά ήταν εύθραυστη. Οι ηγετικές ελληνι
κές πόλεις συνέχισαν να αντιμάχονται η μία την άλλη. Το προο
δευτικό κόμμα της Σπάρτης εγκαθίδρυσε μια de fac to  ηγεμονία 
στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, η οποία μόλις 
και ανταποκρινόταν στο γράμμα της ειρήνης του βασιλιά, την 
οποία οι Σπαρτιάτες ισχυρίζονταν ότι επέβαλαν. Οι Αθηναίοι α
ποδέχτηκαν ρητώς την ειρήνη του βασιλιά. Αναδιοργάνωσαν τη 
ναυτική συμμαχία τους σε λιγότερο ηγεμονικές γραμμές, με μια 
συνέλευση των συμμάχων τους να συνέρχεται ξεχωριστά από αυ
τούς για την επικύρωση των αποφάσεων. Χρησιμοποιούσαν ό
μως άλλες μορφές πίεσης και πολλοί από τους συμμάχους τους 
αναλώθηκαν από αυτή ή εγκατέλειψαν τη συμμαχία. Οι Θηβαίοι 
ανέπτυξαν ένα νέο στρατιωτικό σχηματισμό, τη φάλαγγα, η ο
ποία τους επέτρεψε να νικήσουν τους έως τότε αήττητους Σπαρ
τιάτες στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ. Οι περισσότερες πό
λεις της Ελλάδας έσπευσαν να χειροκροτήσουν τους νικητές, οι 
οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν επιδείξει ηγεμονικές βλέψεις. Ωστό
σο, οι Θηβαίοι γρήγορα ανέλαβαν τη θέση των Σπαρτιατών ως η 
κοινοπολιτεία που επέβαλε το νόμο στην κεντρική Ελλάδα. Οι 
επιφυλακτικοί Κορίνθιοι ανανέωσαν τη συμμαχία τους με τους 
ηττημένους Σπαρτιάτες, η επιρροή και δύναμη των οποίων ήταν 
απαραίτητη για να  διατηρηθούν υπό έλεγχο οι Θηβαίοι.

Η θηβαϊκή ηγεμονία, η πέμπτη στη σειρά, βασιζόταν σε μια 
στρατιωτική υπεροχή και ήταν εξίσου απεχθής με τις προηγού
μενες. Ωστόσο, είκοσι χρόνια ειρήνης του βασιλιά είχαν αλλάξει 
τη φύση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων. Οι ηγέτιδες πόλεις 
παραδέχονταν τώρα ότι ανήκαν σε ένα πολιτικά οργανωμένο σύ
στημα, το οποίο είχε κανόνες και αρχές και το οποίο περιλάμβα
νε και τους Πέρσες. Η γενική επίγνωση αυτής της συμμετοχής 
στο σύστημα ενισχυόταν από τη σύγκλιση πολλών άλλων συνε
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δρίων, στα οποία μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους α
κόμη και οι μικρότερες ελληνικές πόλεις. Η βασική αρχή ήταν 
αυτό που ενδιέφερε περισσότερο την πλειοψηφία των Ελλήνων, 
δηλαδή η ανεξαρτησία. Ωστόσο, οι άγραφοι κανόνες του συστή
ματος επέτρεπαν σε καθεμία από τις τρεις μεγάλες ελληνικές πό
λεις και την Περσία να έχουν μια περιοχή ειδικής κυριαρχίας, 
μια περιοχή υπερέχουσας εξουσίας. Το γεγονός ότι η νέα διεθνής 
τάξη ονομαζόταν «ειρήνη του βασιλιά» και ότι η πολιτική του 
divide sed non impera ήταν περσική και συντηρούνταν με περσι
κά χρήματα, την καθιστούσε πιο αποδεκτή στις τρεις μεγάλες 
κοινοπολιτείες της Ελλάδας. Την αποδέχονταν, όχι επειδή εμπι
στεύονταν τους Πέρσες περισσότερο από ό,τι η μία την άλλη, 
αλλά επειδή γνώριζαν ότι οι Πέρσες δεν ήταν αρκετά ισχυροί 
ώστε να κυριαρχήσουν στο σύστημα, όπως αποδείχτηκε να είναι 
καθεμιά από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ελλάδας.

Η ειρήνη του βασιλιά ήταν κατά την περσική παράδοση μια 
μονομερής διακήρυξη. Όμως, ακόμη και η διατύπωσή της δεν ή
ταν αυτή ενός επικυρίαρχου ηγεμόνα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πό
σο μάλλον οι Πέρσες διαπραγματευτές στις Σάρδεις που δέχονταν 
εισηγήσεις από τους Έλληνες των ασιατικών παραλίων και από 
τους άλλους Έλληνες, γνώριζαν ότι επρόκειτο για μια διατύπωση, 
ένα προϊόν διαπραγμάτευσης για μια νέα νομιμοποίηση -που  ήταν 
σε συμφωνία με τη δίκη- συνδυασμένη με μια προσφορά ναυτι
κής και οικονομικής υποστήριξης σε μια αντι-ηγεμονική συμμα
χία εναντίον της πόλης που θα επιχειρούσε να διαταράξει αυτή τη 
νομιμοποίηση. Η νέα συλλογική νομιμοποίηση επικυρωνόταν ε
πίσης και ήταν αποδεκτή από τα συνέδρια, στα οποία είχαν κάποια 
επιρροή όλες σχεδόν οι κοινοπολιτείες της Ελλάδας. Το σύστημα 
που εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα από την ειρήνη του βασιλιά και 
τα συνέδρια ήταν πιο μακριά από το άκρο των ανεξαρτησιών του 
φάσματος από ό,τι πριν. Όμως, κατ’ αρχήν, ο νόμος οριζόταν με 
συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων αντί να ενεργεί μόνη της μία 
από αυτές. Οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν στην κεντρί-
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κή Ελλάδα και η πρακτική ήταν πιο ηγεμονική από τη νομιμοποί
ηση, όμως η νομιμοποίηση δρούσε σαν φρένο στην πρακτική. Ο 
στόχος των Περσών, των Κορινθίων και των μικρότερων ανεξάρ
τητων κοινοπολιτειών της Ελλάδας εν μέρει επιτεύχθηκε.

Οι τρεις περιοχές στις οποίες χωριζόταν η κλασική Ελλάδα 
των πόλεων-κρατών εμπλέκονταν μεταξύ τους, ωστόσο καθεμία 
από αυτές καταλάμβανε μια διαφορετική θέση στο φάσμα. Η α
νατολική περιοχή ήταν η πιο ολοκληρωμένη. Οι κοινοπολιτείες 
της ασιατικής ακτής ασκούσαν μια εσωτερική αυτονομία, αλλά 
για τις εξωτερικές τους σχέσεις είχαν συνηθίσει την ηγεμονία: τη 
λυδική, την περσική, την αθηναϊκή ή τη σπαρτιατική. Ο πλούτος 
τους οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη σύνδεσή τους με την 
Περσική Αυτοκρατορία, τόσο για την αγορά που τους παρείχε, 
όσο και για την ειρήνη που συνήθως κατάφερνε να διατηρεί με
ταξύ των πόλεων. Στο πρώτο μέρος της περιόδου που εξετάζου
με η ανατολική περιοχή ήταν η πιο δημιουργική περιοχή της Ελ
λάδας στο χώρο των τεχνών και της διανόησης.

Στο άλλο άκρο της Ελλάδας, η δυτική περιοχή αποτελού
νταν από τις νεότερες αποικιακές κοινοπολιτείες της Σικελίας και 
της Ιταλίας, οι οποίες αντιμετώπιζαν πιο πρωτόγονους λαούς και 
παρέμειναν σε ένα πολύ χαλαρό σύστημα πολλαπλών ανεξαρτη
σιών. Η περιοχή ήταν πλούσια, αλλά προσέβλεπε πέρα από τη 
θάλασσα, προς τα ανατολικά, για χάρη του πολιτισμού. Οι συμ
μαχίες μεταβάλλονταν, οι εμπορικές αντιπαλότητες προκαλού- 
σαν δριμείες συγκρούσεις, κατά τις οποίες πόλεις καταστρέφο
νταν, και ο πόλεμος επικρατούσε. Η ενοποιητική δύναμη της α
θηναϊκής επέκτασης εγκαινίασε την ανάμειξη της δυτικής Ελλά
δας με τις πιο δομημένες σχέσεις της κεντρικής περιοχής· και 
αργότερα η ειρήνη του βασιλιά επεκτάθηκε μερικώς και στη δυ
τική περιοχή.

Η κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου 
βρίσκονταν μεταξύ των πόλεων της ασιατικής ακτής και της Ιτα
λίας, τόσο γεωγραφικά, όσο και ως προς την οργάνωση του με
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ταξύ των πόλεων συστήματος. Η μεσαία περιοχή ήταν το επίκε
ντρο ολόκληρου του συστήματος, το οποίο περιλάμβανε και τους 
Πέρσες, και την πολιτιστική κοινωνία των ελληνικών κρατών, 
στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν αυτοί. Εκεί επιτεύχθηκε αυ
τό που εκτιμούμε περισσότερο αναφορικά με την κλασική ελλη
νική μας κληρονομιά. Οι κοινοπολιτείες της περιοχής αρέσκο- 
νταν να πιστεύουν ότι ήταν ελεύθερες, υπό την έννοια ότι ήταν 
σε θέση να αποφασίζουν ποιες θα ήταν οι σχέσεις τους με τις 
άλλες ελληνικές πόλεις και τον έξω κόσμο. Πολλές κοινοπολι
τείες, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες, ήταν πράγματι ανεξάρτητες· ω
στόσο, οι μακροχρόνιοι συνασπισμοί και οι συμμαχίες διατηρού
σαν τις περισσότερες πόλεις σε ένα προκαθορισμένο μοντέλο σχέ
σεων και έτσι παρείχαν μια δομική τάξη. Δύο βασικοί συνασπι
σμοί προσέδιδαν στο σύστημα ένα βαθμό πολικότητας. Όταν οι 
Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι συνεργάζονταν κατά των Περσών 
εισβολέων, οι συμμαχίες τους και οι στρατιωτικές τους προσπά
θειες παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένες. Η πολικότητα 
εξακολούθησε και κατά την επόμενη περίοδο της διαρχίας και 
εντάθηκε φτάνοντας στην ανοιχτή πολεμική σύρραξη με τον Πε- 
λοποννησιακό Πόλεμο, καθώς και με τον αγώνα κατά της ηγεμο
νίας των Σπαρτιατών, ενώ μόνο ελάχιστες ανεξάρτητες κοινοπο
λιτείες είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν παράταξη.

Η επικράτηση στο εσωτερικό μιας συμμαχίας που καλύπτει μό
νο μέρος ενός συστήματος κρατών δεν είναι βέβαια το ίδιο με το να  
επιβάλλει κανείς το νόμο σε ολόκληρο το σύστημα. Στο ελληνικό 
σύστημα μια δύναμη που ασκεί ή προσβλέπει στην ηγεμονία ήταν 
σε θέση να μετατρέψει τους συμμάχους-πελάτες της σε μια περιοχή 
αποτελεσματικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα σε συμμαχίες όπου ασκού
νταν καταναγκασμός στις απείθαρχες κοινοπολιτείες. Αυτού του εί
δους οι συμμαχίες, όπως και άλλα αυτοκρατορικό συστήματα, μπο
ρούν να απεικονιστούν σε ένα διάγραμμα με ομόκεντρους κύκλους 
ή βαθμούς εξάρτησης, οι οποίοι στην πράξη διεφεραν εν μέρει, αν 
και όχι αποκλειστικά, από τη γεωγραφική απόσταση. Η επαμελής
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σχέση των Αθηναίων με τους μακρινούς αλλά απαραίτητους γι’ αυ
τούς Βυζαντινούς ήταν πο^ύ διαφορετική από την εσκεμμένη βαρ
βαρότητα που επέδειξαν στο κοντινότερο νησί της Μήλου. Η κυ
ριαρχία της ηπειρωτικής Ελλάδας από τους Μακεδόνες εμφάνιζε 
ανάλογες διαφορές: κατέστρεψαν τους Θηβαίους, παραχώρησαν 
στους Αθηναίους εξαιρετικά προνόμια και συμφώνησαν να αφή- 
σουν τους Σπαρτιάτες έξω από την ομοσπονδιακή συμμαχία τους. 
Αυτού του είδους οι αυτοκρατορικές συμμαχίες στην πράξη δεν διέ
φεραν πολύ, όπως ανακάλυψαν οι Έλληνες της Ασίας, από την 
Περσική Αυτοκρατορία η οποία, έξω από τον άμεσα διοικούμενο 
από αυτήν πυρήνα, ενθάρρυνε απόλυτα την τοπική εθνική ταυτότη
τα και την αυτοκυβέρνηση. Οι Έλληνες και οι Μακεδόνες οπαδοί 
της ηγεμονίας, όπως οι Πέρσες, απαιτούσαν τρία πράγματα από τις 
κοινότητες των οποίων προσδιόριζαν τις εξωτερικές σχέσεις. Οι τρεις 
απαιτήσεις τους ήταν: μια συνεισφορά στο αυτοκρατορικό ταμείο· 
μια στρατιωτική ή ναυτική δύναμη που θα την παρείχαν μόλις θα 
τους ζητούνταν· και η παρουσία ενός αυτοκρατορικού επιτρόπου ή 
σατράπη και ενός στρατιωτικού διοικητή. Η ρητορεία, και οι νομι
μοποιήσεις ήταν σίγουρα διαφορετικές και διατηρούσαν τις ελληνι
κές και πρώτες μακεδονικές αυτοκρατορικές συμμαχίες κάπως πιο 
κοντά στο άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματός μας. 
Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε στη διαφορετική μορφή να συγκα- 
λύψει τις πραγμοιτικότητες και την ενοποιητική τους επίδραση στο 
σύστημα.

Μια συμμαχία κρατών-πελατών γύρω από ένα ισχυρό κρά
τος που κάνει μια απόπειρα για ηγεμονία διαφέρει επίσης από 
μια αντι-ηγεμονική συμμαχία. Όταν οι Αθηναίοι οργάνωσαν την 
αντίστασή τους κατά του ηγεμονισμού των Περσών, αυτοί και οι 
πόλεις-κράτη αρκετών νησιών του Αιγαίου σχημάτισαν μια ε
κούσια συμμαχία. Στις εκστρατείες που επακολούθησαν για να  
αποσπαστούν οι ελληνικές πόλεις της Ασίας από την περσική 
ηγεμονία, οι Αθηναίοι οργάνωσαν τη Συμμαχία της Δήλου, η ο
ποία συνερχόταν στο νησί της Δήλου και λάμβανε συλλογικές
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αποφάσεις, ενώ συγκέντρωνε και εισφορές για την κοινή ναυτι
κή άμυνα. Στην αυτοκρατορική τους φάση, και ιδιαίτερα υπό τον 
Περικλή, η συμμαχία μετατράπηκε σε αθηναϊκή κυριαρχία. Η 
συμμετοχή κατέστη υποχρεωτική, το ταμείο μεταφέρθηκε στην 
Αθήνα και ορισμένες από τις εισφορές για το ναυτικό διοχετεύ
τηκαν στην ανοικοδόμηση του Παρθενώνα. Την ίδια εποχή, η 
σπαρτιατική συμμαχία ήταν ηγεμονική και η συμμετοχή σε αυ
τήν εκούσια, και το πρόβλημα των συμμάχων ήταν να πείσουν 
τους Σπαρτιάτες να αναλάβουν δράση. Οι σύμμαχοι συνεδρία
ζαν αρχικά χωρίς τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι στη συνέχεια άκου- 
γαν τις απόψεις των συμμάχων τους, αλλά λάμβαναν τις δικές 
τους αποφάσεις -  επομένως, έπρεπε να υπάρχει διαπραγμάτευση 
και συμφωνία για να καταλήξουν σε μια κοινή πολιτική. Όταν οι 
Σπαρτιάτες κατέστησαν κυρίαρχοι, αναδιοργάνωσαν τη συμμα
χία τους, όπως είχαν κάνει παλιότερα και οι Αθηναίοι.

Ανάλογη, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν η οργάνωση των 
δύο βασικών συμμαχιών κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Οι Σοβιετικοί 
ασκούσαν κάτι που ισοδυναμούσε με κυριαρχία στις εσωτερικές 
υποθέσεις των μελών-πελατών της συμμαχίας τους και έλεγαν 
ανοιχτά ότι δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Τσεχοσλοβα
κία, την Πολωνία ή οποιοδήποτε άλλο μέλος να αποχωρήσουν. 
Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ήταν πολύ 
πιο ανεξάρτητα και συνδέονταν με την Αμερική λόγω του φόβου 
εγκαθίδρυσης μιας σοβιετικής ηγεμονίας στην Ευρώπη. Τα κρά
τη αυτά και οι Αμερικανοί συχνά προτιμούσαν διαφορετικές πο
λιτικές, και ως εκ τούτου έπρεπε να επιτυγχάνεται συμβιβασμός 
μέσω διαπραγμάτευσης. Το θέμα δεν είναι πόσο «δημοκρατική» 
μπορεί να είναι στις εσωτερικές της υποθέσεις μια ηγεμονική δύ
ναμη. Η αθηναϊκή κοινοπολιτεία ήταν πιο δημοκρατική κατά την 
ιμπεριαλιστική της φάση από ό,τι στο παρελθόν. Ο βαθμός στον 
οποίο οι Σπαρτιάτες ήταν πρόθυμοι και ικανοί να επιβληθούν 
στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι να επιβάλουν το πολίτευμά τους, κα
θόρισε τη δομή της συμμαχίας τους.
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Παρά τη δέσμευση των ελληνικών πόλεων έναντι της ανε
ξαρτησίας, η ιδέα της ηγεμονίας σε ολόκληρη την Ελλάδα υπήρ
χε πάντα. Έγιναν συστηματικές προσπάθειες για την εγκαθίδρυ
ση μιας ηγεμονίας στην κεντρική περιοχή, από τις εισβολές των 
Περσών μέχρι την κατάκτησή της από τους Μακεδόνες. Η ειρή
νη του βασιλιά σχεδιάστηκε για να διατηρήσει τις ανεξαρτησίες 
της κεντρικής Ελλάδας με μια πρώιμη μορφή συνομολόγησης ή 
εγγύησης, και έτσι να παράσχει συλλογικούς περιορισμούς ενα
ντίον οποιοσδήποτε μεμονωμένης απόπειρας για ηγεμονία.9 Η 
Ελλάδα έγινε για κάποιο διάστημα μια διεθνής κοινωνία με λε
πτομερείς κανόνες, θεσμούς και συνέδρια, η οποία υποστηριζό
ταν από την περσική διπλωματία και τις περσικές επιχορηγήσεις. 
Όμως η μη ηγεμονική δομή της ειρήνης του βασιλιά ήταν αστα
θής. Ο βασιλιάς Φίλιππος Β' της Μακεδονίας εγκαθίδρυσε μια 
επικυριαρχία στην κεντρική περιοχή, η οποία σίγουρα στο φά
σμα τη μετατόπισε στην ίδια περίπου θέση με εκείνη που κατεί
χαν στην πράξη οι κοινοπολιτείες που βρίσκονταν υπό περσική 
επικυριαρχία στα παράλια της Ασίας.

9 .0  Peter Calvocoressi {InternationalRelations Vol. XI, p. 286) δια-τυπώνει 
μια χρήσιμη παρατήρηση. Οι Έ λληνες και οι Π έρσες «περιέστειλαν  
συγκεκριμένες ηγεμονίες για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του ηγεμονικού 
συστήματος, όταν φαινόταν ότι οι συγκεκριμένες αυτές ηγεμονίες θα κατέ
στρεφαν το σύστημα μετατοπίζοντας το πολύ μακριά πάνω στο φάσμα προς το 
αυτοκρατορικό του άκρο. Ενστάλαξαν ένα αίσθημα για την αξία του ίδιου του 
συστήματος». Βλ. επίσης τα σχόλιά μου σχετικά με το raison de systeme στο 
κεφ. 21, σ. 418-20.
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Η μακεδονική περίοδος παρουσιάζει ενδιαφέρον για πολλούς 
λόγους. Την περίοδο αυτή σημειώθηκαν δραματικές ταλα

ντώσεις του εκκρεμούς κατά μήκος του φάσματος. Ο Φίλιππος 
Β' εγκαθίδρυσε μια ηγεμονία η οποία προσέγγιζε την κυριαρχία 
στην κεντρική Ελλάδα. Ο γιος του, Αλέξανδρος έφερε την 
κεντρική περιοχή και την ασιατική Ελλάδα, που σε μεγάλο βαθμό 
είχε επανέλθει στην κατάσταση των πολλαπλών ανεξαρτησιών, 
μαζί με την Περσική Αυτοκρατορία σε μια ενιαία αυτοκρατορική 
δομή. Όμως, ο θάνατός του οδήγησε στον κατακερματισμό της 
σε μια ομάδα ανεξάρτητων αυτοκρατορικών βασιλείων και 
μικρότερων κρατών. Τα ελληνιστικά βασίλεια κυριάρχησαν σε 
ένα νέο σύστημα κρατών, το οποίο από πολλές απόψεις έμοιαζε 
πολύ με το ευρωπαϊκό.

Το αρχικό βασίλειο της Μακεδονίας ήταν ένα χαρακτηριστι
κό ακριτικό κράτος στα βόρεια σύνορα της ηπειρωτικής Ελλά
δας. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που εξετάσαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, ήταν ένα περιθωριακό μέλος του ελλη- 
νοπερσικού συστήματος. Η βασιλική και οι άρχουσες οικογένειές 
του σταδιακά εξελληνίστηκαν. Η περσική επιρροή ήταν επίσης 
παρούσα: Ο βασιλιάς της Μακεδονίας ήταν ένας από τους απε
σταλμένους που είχε στείλει ο Δαρείος για να πείσει τις πόλεις 
της ηπειρωτικής Ελλάδας να αποδεχτούν την περσική επικυριαρ
χία, και μετά την περσική υποχώρηση η Μακεδονία επεκτάθηκε

I
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σε περιοχές που είχαν κατακτήσει οι Πέρσες. Ο Φίλιππος Β', ο 
οποίος βασίλεψε από το 359 έως το 336 π.Χ., ήταν αποφασισμέ
νος να επεκτείνει την επικράτειά του. Ενώ ήταν όμηρος στη Θή
βα, έμαθε τις νέες τεχνικές της θηβαϊκής φάλαγγας και κατόρθω
σε να διακρίνει τις αδυναμίες, τόσο των ελληνικών πόλεων, όσο 
και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Όταν επέστρεψε στη Μακε
δονία, ανέπτυξε ένα μόνιμο στρατό που συνδύαζε μια βελτιωμέ
νη μορφή φάλαγγας με ένα καλά εκπαιδευμένο ιππικό, το οποίο 
στρατολόγησε από τους άγριους λαούς του Βορρά. Γνωρίζοντας 
πόσο αποτελεσματικοί ήταν οι Έλληνες οπλίτες κατά των επι
στρατευμένων περσικών δυνάμεων αποφάσισε να γίνει κύριος 
της Ελλάδας και στη συνέχεια, με τη βοήθεια όσων περισσότε
ρων Ελλήνων μπορούσε να παρατάξει, να καταλάβει την Περσι
κή Αυτοκρατορία.

Οι απόψεις στην κεντρική Ελλάδα διίσταντο, ενώ οι αντιδρά
σεις κατά του Φιλίππου ήταν ιδιαίτερα έντονες μεταξύ των κυρί
αρχων Θηβαίων και των Αθηναίων, ενώ οι Σπαρτιάτες έκλιναν 
προς την ουδετερότητα. Όταν ο Φίλιππος κατέλαβε τα στρατηγι
κής σημασίας Στενά προς τη Μαύρη Θάλασσα, οι Θηβαίοι και οι 
Αθηναίοι κήρυξαν πόλεμο εναντίον του και ηττήθηκαν παταγω
δώς. Στη συνέχεια ο Φίλιππος χρησιμοποίησε ένα ευφυές μείγμα 
δύναμης και διπλωματίας για να οργανώσει τις ελληνικές πόλεις, 
τόσο τους πρώην συμμάχους, όσο και τους πρώην εχθρούς, σε 
αυτό που κατ’ όνομα ήταν ένας συνασπισμός πόλεων υπό τη στρα
τιωτική του ηγεσία, αλλά που στην πράξη ήταν μια εξαιρετικά 
ηγεμονική δομή υπό μακεδονικό έλεγχο. Ή θελε να  αποφύγει την 
αποξένωσή του από τις ελληνικές πόλεις, επειδή θα τις χρειαζό
ταν για να καταλάβει την Περσική Αυτοκρατορία. Νομιμοποίη
σε και διευκόλυνε τον έλεγχό του διατηρώντας τις δομές της πό
λης και των συμμαχιών, όταν αυτές δεν αποτελούσαν εμπόδιο 
στα σχέδιά του. Οι κληρονομικές ενώσεις των πόλεων (κοινοπο
λιτείες) συνέχισαν να διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους υποθέ
σεις. Στην πράξη ο Φίλιππος δεν χρειαζόταν να  μετατοπίσει το
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σύστημα της κεντρικής Ελλάδας τόσο πολύ κατά μήκος του φά
σματος, όσο θα πίστευε ίσως κανείς. Η πραγματικότητα των πολ
λαπλών εξωτερικών ανεξαρτησιών είχε από καιρό ήδη συγκρο
τηθεί στο σημείο αυτό από την ειρήνη του βασιλιά και από την 
επιβολή των ερμηνειών που της προσέδιδαν οι Σπαρτιάτες και οι 
Θηβαίοι. Η ειρήνη του βασιλιά της Μακεδονίας επέκτεινε τους 
περιορισμούς και έθεσε κυριολεκτικά τέλος στην ελευθερία δρά
σης όσον αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις.

Ο Φίλιππος αμέσως μετά ξεκίνησε τις επιχειρήσεις κατά των 
Περσών, αλλά δολοφονήθηκε στην ασιατική Ελλάδα. Το εγχεί
ρημά του συνέχισε ο χαρισματικός γιος του, Αλέξανδρος. Ο Φί
λιππος είχε εκπαιδεύσει το διάδοχό του στην τέχνη του πολέμου 
και της πολιτικής και είχε διασφαλίσει τον εξελληνισμό του κα- 
λώντας το φιλόσοφο Αριστοτέλη να γίνει ο παιδαγωγός του νεα
ρού πρίγκιπα. Ο Αλέξανδρος είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη 
εξουσία του από ό,τι ο πανούργος πατέρας του. Κατέστειλε με 
αυστηρότητα κάθε διαφωνία μεταξύ των συμμάχων-πελατών του 
στην Ελλάδα. Όταν οι Θηβαίοι επαναστάτησαν, κατέστρεψε την 
κοινοπολιτεία και την πόλη τους, αφήνοντας άθικτο μόνο το σπί
τι του ποιητή Πίνδαρου σε μια χλευαστική σχεδόν κίνηση σεβα
σμού για τα επιτεύγματα της αρχαίας πόλης.

Από τη στιγμή που ο Φίλιππος της Μακεδονίας κινητοποίησε 
αποτελεσματικά τις περισσότερες πόλεις της κεντρικής Ελλάδας 
υπό την ηγεσία του, εκεί η περσική πολιτική του divide sed non 
impera, της δίκης και των επιχορηγήσεων είχε φανερά αποτύχει. 
Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για το βασιλιά της Μακεδονίας, που 
διέθετε ανώτερες ένοπλες δυνάμεις, να κατακτήσει την αδύναμη 
και συναινετική αυτοκρατορία. Αν ο Φίλιππος δεν είχε δολοφο
νηθεί θα είχε πετύχει αναμφίβολα αυτόν το στόχο. Ο Αλέξαν
δρος τον πέτυχε με σχετική ευκολία.

Υπό μία έννοια, ο πόλεμος του Αλέξανδρου κατά του Δαρεί- 
ου θα καθόριζε ποιος θα γινόταν βασιλιάς των βασιλέων. Οι διεκ
δικητές του περσικού θρόνου είχαν επανειλημμένα προσπαθήσει
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να το πετύχουν, διεξάγοντας παρόμοιες στρατιωτικές εκστρατεί
ες και έχοντας συνήθως υπό τις διαταγές τους και ορισμένα ελ
ληνικά στρατεύματα· ο Ξενοφώντας μας περιγράφει πολύ παρα
στατικά μια τέτοια αναμέτρηση. Για πολλούς και ίσως για εκεί
νους που είχαν πιο αναπτυγμένη πολιτική συνείδηση στις μη περ
σικές κοινότητες της αυτοκρατορίας, η απόπειρα του βασιλιά της 
Μακεδονίας πρέπει να φάνηκε ως άλλη μία από τις πολλές που 
σημειώνονταν. Πράγματι, ο Αλέξανδρος ανέλαβε την αυτοκρα
τορία με τη διοικητική της δομή λίγο πολύ ανέπαφη. Το 330 π.Χ. 
αυτοανακηρύχτηκε ο νόμιμος διάδοχος των Περσών βασιλιάδων 
και υιοθέτησε τον περσικό τρόπο ένδυσης. Οι επισκέψεις του σε 
απομακρυσμένες κοινότητες, όπως η Ινδία και η Αίγυπτος, ήταν 
επικυρώσεις του προσωπικού του δικαιώματος διαδοχής. Υπήρ
χε όμως μια ουσιαστική διαφορά. Η εξουσία στην αυτοκρατορία 
δεν θα ήταν πια καθαρά περσική υπόθεση, αλλά θα ασκούνταν 
από ένα μείγμα Μακεδόνων και Περσών, με δύο άρχουσες φυλές 
μεταξύ των οποίων ενθάρρυνε την επιγαμία και την από κοινού 
διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας.

Τα ανώτερα στρώματα της μακεδονικής κοινωνίας ήταν κα
ταφανώς εξελληνισμένα, και αυτά, με τη βοήθεια μεγάλου αριθ
μού Ελλήνων, παρείχαν τη στρατιωτική βάση στην οποία στηρι
ζόταν η κυριαρχία του Αλέξανδρου. Αυτή η ευφυής ανάμειξη 
των ελληνικών και των περσικών ιδεών και τεχνικών διακυβέρ
νησης που ονομάζουμε «ελληνιστική» είχε ήδη αρχίσει να επε- 
κτείνεται σε ολόκληρη την αυτοκρατορία από την ελληνοπερσι- 
κή περιοχή αλληλεπίδρασης στην ασιατική ακτή του Αιγαίου. 
Στη συνέχεια, εκτόπισε γρήγορα την καθαρά περσική δομή, η 
οποία έλεγχε έως τότε τη διοίκηση του συνονθυλεύματος των 
λαών της Εγγύς Ανατολής. Η ελληνιστική αντίληψη περί εξουσί
ας αποδεχόταν πολύ διαφορετικές μορφές παραδοσιακής τοπι
κής διακυβέρνησης υπό τη γενική αρχή ενός ημίθεου βασιλιά. Οι 
Έλληνες, σε αντίθεση με τους μονοθεϊστές Πέρσες, θεωρούσαν 
τους μυθικούς και ιστορικούς ήρωές τους ως ημίθεους απόγο
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νους ενός θεού ή θεάς. Ο ισχυρισμός του Αλέξανδρου ότι ήταν ο 
γιος του πατέρα όλων των θεών, του Δία (καθώς και ο νόμιμος 
διάδοχος του βασιλιά Φιλίππου) ήταν ευρέως αποδεκτός και ενί- 
σχυε το δικαίωμά του να κυβερνά την αυτοκρατορία. Ο Πολύ
βιος καταγράφει, δύο αιώνες αργότερα, την ευρέως διαδεδομένη 
πεποίθηση ότι ο Αλέξανδρος ήταν ένας απεσταλμένος που έστει
λε ο θεός για να συμφιλιώσει και να σώσει ολόκληρο τον κόσμο, 
φέρνοντας ειρήνη και ομόνοια σε όλους τους ανθρώπους. Ωστό
σο, ο Αλέξανδρος γοητεύτηκε περισσότερο από τους στρατηγούς 
του από τα περσικά ήθη και έθιμα, τα οποία είχαν διαμορφωθεί 
από τη μακρά αυτοκρατορική πρακτική και, αν είχε ζήσει, η ελ
ληνιστική σύνθεση θα φαινόταν ίσως πιο περσική από μερικές 
απόψεις. Πέθανε όμως από πυρετό το 323 π.Χ. έπειτα από επτά 
μόνο χρόνια στον περσικό θρόνο.

Καθένας από τους Μακεδόνες στρατηγούς που αγωνίστηκαν 
με τα όπλα ή με ραδιουργίες για να αποσπάσουν την κληρονομιά 
του Αλέξανδρου θα ήθελε να παραλάβει, αν μπορούσε, την αυ
τοκρατορία λίγο πολύ άθικτη· μην μπορώντας ωστόσο να το πε- 
τύχει αυτό, καθένας τους προσπάθησε να διασφαλίσει όσο το δυ- 
νατόν μεγαλύτερο μέρος αυτής μπορούσε να διατηρήσει, παρα
τάσσοντας μακεδονικά και ελληνικά στρατεύματα εναντίον των 
αντιπάλων του. Προκειμένου να  διατηρήσει τα εδάφη που κατα
κτούσε, ένας στρατηγός έπρεπε να εγκαταστήσει τους πολεμι
στές του και τις οικογένειές τους σε οχυρωμένες πόλεις σε στρα
τηγικά σημεία. Εφόσον δεν είχε, όπως ο Αλέξανδρος, τη νομιμο
ποίηση του κληρονομικού δικαιώματος στη βασιλεία, ένας στρα
τηγός έπρεπε να διατηρήσει την αφοσίωση των Ευρωπαίων στρα
τιωτών του καταβάλλοντάς τους γενναιόδωρους μισθούς, και ε
πίσης, παραμένοντας σθεναρά Μακεδόνας και υποκαθιστώντας 
τα περσικά έθιμα και γλώσσα με ελληνικά.

Σύντομα, κατέστη σαφές στους δύο σημαντικότερους από αυ
τούς, τον Σέλευκο και τον Πτολεμαίο, ότι, εφόσον κανένας από 
τους δύο δεν ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να κληρονομήσει το στέμ

>
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μα του Αλέξανδρου και του Δαρείου, θα ήταν καλύτερο για αυ
τούς να  μην το κληρονομήσει κανείς, αλλά να μοιράσουν την 
αυτοκρατορία ανάλογα με το τι μπορούσε να διατηρήσει υπό τις 
διαταγές του κάθε στρατηγός. Όταν ύστερα από μερικά χρόνια 
άτακτου πολέμου και διαπραγματεύσεων ο Αντίγονος Α', ο λε
γόμενος «Μονόφθαλμος», αποπειράθηκε να καταλάβει ολόκλη
ρη την αυτοκρατορία, ο Σέλευκος έγινε ο υποκινητής μιας σα
φώς αντι-ηγεμονικής συνομολόγησης, σαν αυτές που γνώριζαν 
ήδη οι Έλληνες, μαζί με τον Πτολεμαίο ο οποίος είχε εγκαταστα
θεί στην πολύ πλούσια και εύκολα υπερασπίσιμη επαρχία της 
Αιγύπτου, και με άλλους. Αυτοί διακήρυξαν το τέλος της ενοποι
ημένης αυτοκρατορίας και αναγνώρισαν ο ένας τον άλλο ως βα
σιλιά ή βασιλέα  (ο ελληνικός τίτλος για τους βάσει κληρονομι
κού δικαιώματος κυρίαρχους ηγεμόνες) το 305 π.Χ. Καθένα από 
τα νέα βασίλεια, τα οποία είχαν έτσι αποσπαστεί αυθαίρετα από 
την αυτοκρατορία, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό διοικητικά αμε
τάβλητο. Όλα άποτελούσαν ένα μικρότερο αντίγραφο της περσι
κής δομής με ένα στρατηγό-βασιλιά ως βασιλέα και διάδοχο του 
Αλέξανδρου στην περιοχή που μπορούσε ο καθένας να ελέγξει. 
Ο Σέλευκος στην Ανατολή, υπό την απειλή του Αντίγονου, συ
νειδητοποίησε ότι δεν είχε τους πόρους για να διατηρήσει τον 
έλεγχο στα ινδικά εδάφη ενάντια στην επανάκτηση της εξουσίας 
από τους Ινδούς, οι οποίοι είχαν βρει έναν εξαιρετικό ηγέτη στο 
πρόσωπο του Τσάντρα Γκούπτα Μαουρύα. Έκανε λοιπόν μια συμ
φωνία με τον Τσάντρα Γ κούπτα, αναγνωρίζοντας τον και αυτόν 
ως ανεξάρτητο (με τις συνέπειες που θα εξετάσουμε στο επόμε
νο κεφάλαιο) σε αντάλλαγμα για μια μεγάλη δύναμη πολεμικών 
ελεφάντων. Με αυτούς ο Σέλευκος και οι σύμμαχοί του νίκησαν 
τον Αντίγονο στη μάχη στην Ιψό το 301 π.Χ. Η Ιψός σηματοδό
τησε το θρίαμβο ενός πολλαπλού αντι-ηγεμονικού συστήματος 
σε ολόκληρη την Εγγύς Ανατολή, που για πολλά χρόνια θεωρού
σε ένα ενιαίο επικυρίαρχο σύστημα ή μια οικουμενική αυτοκρα
τορία ως δεδομένο. Ωστόσο, οι ελληνιστικές μοναρχίες ήταν και
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οι ίδιες αυτοκρατορικές συνενώσεις διαφορετικών και σε μεγά
λο βαθμό αυτοκυβερνώμενων κοινοτήτων.

Ο Σέλευκος, ο οποίος με προτροπή του Αλέξανδρου είχε πα
ντρευτεί μια Περσίδα, διατήρησε τον έλεγχο της εθνικά περσι
κής και μηδικής, ζωτικής, κεντρικής περιοχής. Σύντομα παραχώ
ρησε αυτό το μέρος των κτήσεών του στον κατά το ήμισυ Πέρση 
γιο του, Αντίοχο. Η διακυβέρνηση της περιοχής του πυρήνα της 
πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σε 
περσικά χέρια και σταδιακά αποσπάστηκε περισσότερο από το 
ελληνιστικό σύστημα. Το δυτικό μισό του κράτους του Σέλευ
κου, από τον Τίγρη έως το Αιγαίο, έγινε ένα ξεχωριστό βασίλειο, 
το οποίο εμπλεκόταν συνεχώς σε συγκρούσεις με άλλους στρα
τηγούς και τους κληρονόμους τους. Προκειμένου να  το υπερα
σπιστούν και να το κυβερνήσουν πιο αποτελεσματικά, οι Σελευ- 
κίδες βασιλείς ενθάρρυναν ενεργά εποίκους από ολόκληρη την 
Ελλάδα να ιδρύουν νέες ελληνικές κοινοπολιτείες, που παρείχαν 
μια προνομιούχα στρατιωτική και διοικητική τάξη για το βασί
λειο, αντικαθιστώντας την περσική. Οι Σελευκίδες βασιλείς δια
τήρησαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του τον προηγούμενο μηχα
νισμό διακυβέρνησης των μη ελληνικών πληθυσμών, αλλά τους 
παραχώρησαν μικρότερη αυτονομία και τους φορολογούσαν πε
ρισσότερο από ό,τι τους φορολογούσαν οι Πέρσες.

Η άλλη μεγάλη δύναμη του νέου συστήματος, το βασίλειο 
των Πτολεμαίων, ήταν οργανωμένο σε γενικές γραμμές κατά τον 
ίδιο τρόπο. Στην Αίγυπτο το περσικό μοντέλο εξουσίας, που δεν 
ήταν ποτέ κάτι περισσότερο από μια ηγεμονική επικυριαρχία, ε
ξαφανίστηκε και μια άρχουσα τάξη Ελλήνων τοποθετήθηκε πά
νω από την πανάρχαια και αποτελεσματική ακόμη γηγενή αιγυ
πτιακή διοίκηση. Οι Πτολεμαίοι απέσπασαν όσο περισσότερο 
πλούτο μπορούσαν από τους Αιγυπτίους υποτελείς τους. Τον 
πλούτο αυτό τον διοχέτευσαν στην επέκταση του βασιλείου τους 
προς τη θάλασσα, το οποίο εκτεινόταν έως το Αιγαίο, καθώς και 
στην Αλεξάνδρεια, τη σπουδαιότερη από όλες τις ελληνιστικές
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πόλεις, η οποία έγινε το κέντρο του βασιλείου των Πτολεμαίων 
και η κορυφαία οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα ολό
κληρου του ελληνιστικού κόσμου.

Τα δύο μικρότερης σημασίας ελληνιστικά βασίλεια, η Μακε
δονία στην ευρωπαϊκή ακτή του Αιγαίου και η Πέργαμος στην 
ασιατική, ήταν πιο έντονα ελληνικά. Ωστόσο, δεν παρέμεινε στα 
χέρια των δυναστειών των Μακεδόνων ολόκληρο το δυτικό μισό 
της Περσικής Αυτοκρατορίας. Με την πάροδο του χρόνου, οιο- 
νεί εξελληνισμένοι τοπικοί ηγεμόνες, ιδιαίτερα στην περιοχή των 
Σελευκιδών, μπόρεσαν να προωθήσουν την αυτονομία τους στο 
σημείο της εξωτερικής ανεξαρτησίας.

Η εξουσία των Μακεδόνων στρατηγών-βασιλέων εξαρτιόταν 
από τις στρατιωτικές και πολιτικές τους ικανότητες. Η περιοχή 
που ήταν σε θέση αυτοί να ελέγχουν δεν ήταν μια προκαθορι
σμένη εδαφική ή εθνική οντότητα. (Θα ξανασυναντήσουμε αυτό 
το φαινόμενο μιλώντας για τα αραβικά χαλιφάτα στο κεφ. 11.) 
Για να ενισχύσουν τη νομιμοποίηση της διαδοχής τους στο θρό
νο του Αλέξανδρου, αυτοαναγορεύτηκαν θεϊκά πρόσωπα, όπως 
είχε κάνει και αυτός. Στην Αίγυπτο οι Πτολεμαίοι συνέχισαν την 
πανάρχαια και ακόμη γενικά αποδεκτή φαραωνική λατρεία και 
εικονογραφία, πράγμα που είχαν κάνει επίσης και οι μονοθεϊστές 
Πέρσες και που συνέχισε αργότερα και ο Αύγουστος. Η αιγυ
πτιακή και οι άλλες λατρείες της Εγγύς Ανατολής αναμείχθηκαν 
με τις ελληνικές ιδέες για ημίθεους και ήρωες θεϊκής καταγωγής 
και δημιούργησαν μια ελληνιστική αντίληψη θεοκρατικής βασι
λείας, η οποία περιέβαλε τους Μακεδόνες βασιλείς με μια θρη
σκευτική νομιμοποίηση. Θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα ότι τη λα
τρεία του θεϊκού μονάρχη είχαν επιβάλει στους υποτελείς τους οι 
βασιλείς των ελληνιστικών χρόνων· ωστόσο η σύγχρονη επιστη
μονική γνώση δίνει έμφαση στο βαθμό που η λατρεία αναπτύ
χθηκε από το λαό, ιδιαίτερα μεταξύ των Ελλήνων, οι οποίοι δι
καιολογούσαν την υπακοή τους στη βασιλική εξουσία θεωρώ
ντας την ως θεϊκή. Η νομιμοποίηση της εξουσίας διευκολύνει τα
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πράγματα, τόσο για εκείνους που υποτάσσονται σε αυτή, όσο 
και για εκείνους που την ασκούν.

Εφόσον τα στρατεύματα και οι διοικήσεις όλων των ελληνι
στικών βασιλείων εξαρτιόνταν από τη μετανάστευση μεμονωμέ
νων Ελλήνων μισθοφόρων, ήταν σημαντικό για κάθε βασίλειο 
να διατηρεί κάποια σχέση με τις διάφορες ελληνικές πόλεις και 
συμμαχίες και να διασφαλίζει ότι κανένα αντίπαλο βασίλειο δεν 
θα μπορούσε να το αποκλείσει από την Ελλάδα. Αυτός ο αντα
γωνισμός ήταν επωφελής για τις ελληνικές κοινοπολιτείες, διότι 
τα ελληνιστικά βασίλεια επιζητούσαν την εύνοιά τους και τις ε
πιχορηγούσαν. Οι Πτολεμαίοι ιδιαίτερα διέθεσαν άφθονα χρή
ματα, που είχαν αποσπάσει από την Αίγυπτο, για να αγοράσουν 
ή μάλλον να μισθώσουν την αφοσίωση των ελληνικών πόλεων 
και ιδιωτών. Ωστόσο, πολλές πόλεις στην Ελλάδα είχαν καταλη
φθεί από φρουρές και με τον καιρό είχαν αποστραγγιστεί από 
τους ικανότερους άνδρες τους.

Οι συμπλοκές μεταξύ των ελληνιστικών βασιλείων αφορού
σαν την κατοχή στρατηγικής σημασίας εδαφών, την επιρροή σε 
κυριολεκτικά αυτόνομους τοπικούς ηγεμόνες και πόλεις-κράτη 
στην Ελλάδα και στη Φοινίκη, όπως η Τύρος και η Σιδώνα, και 
ιδιαίτερα για τον Πτολεμαίο αφορούσαν αυτό που ονόμαζε «τι
μή» ή «γόητρο». Οι εκστρατείες διεξάγονταν σε μεγάλο βαθμό 
με ελληνικά μισθοφορικά στρατεύματα, και αυτό που ενδιέφερε, 
τόσο τους στρατιώτες, όσο και τους επικεφαλής τους ήταν να  
είναι μικρές οι απώλειες. Επίσης, κάθε βασιλιάς ήθελε να προκα- 
λέσει όσο το δυνατόν λιγότερες ζημιές στα διαφιλονικούμενα ε
δάφη, ώστε αφενός να μην αποξενώσει εκείνους που θα μπορού
σαν ίσως να κλίνουν προς το μέρος του, και αφετέρου να μη μειώ
σει την αξία της λείας. Επιπλέον, οι ελληνιστικές δυναστείες ε
φάρμοζαν μεταξύ τους την επιγαμία προκειμένου να σφραγίσουν 
συμμαχίες και συνθήκες, καθώς και για άλλους λόγους. Οι δυνα
στείες των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων έγιναν μια βασιλική 
οικογένεια και οι μεταξύ τους διαφορές έδιναν την εντύπωση οι
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κογενειακών καβγάδων με τις γυναίκες να  παίζουν ενεργό ρόλο. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο πόλεμος ο οποίος ήταν ανελέη
τος για τους Ασσύριους και ο οποίος διεξαγόταν από στρατεύμα
τα πολιτών προσηλωμένων στη νίκη μεταξύ των ελληνικών πό- 
λεων-κρατών, κατέστη τώρα ένα μέσο προσαρμογής, που διεξα
γόταν χωρίς πάθος από μισθοφόρους οι οποίοι λάμβαναν επιμί
σθιο για τη διατήρηση των απωλειών και των ζημιών σε χαμηλά 
επίπεδα.

Το μακεδονικό σύστημα, από την αμοιβαία αναγνώριση των 
πολλαπλών βασιλείων το 305 π.Χ. έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση 
του βασιλείου των Σελευκιδών (το οποίο έγινε ρωμαϊκή επαρχία 
το 65 π.Χ.) ήταν ένα πολυσύνθετο κράμα κρατών, τα οποία διέ
φεραν πάρα πολύ ως προς το χαρακτήρα και το μέγεθος, καθώς 
και ως προς το βαθμό ελευθερίας δράσης στις εξωτερικές τους 
σχέσεις. Οι δύο μεγάλες δυνάμεις του συστήματος ήταν τα μακε
δονικά αυτοκρατορικό βασίλεια των Πτολεμαίων και των Σελευ- 
κιδών, ενώ υπήρχαν επίσης και τα παρόμοια, μικρότερης σημα
σίας, βασίλεια της Μακεδονίας και της Περγάμου. Δίπλα και α
νάμεσα σε αυτά υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία μικρότερων βασι
λείων, καθεστώτων και πόλεων, καθένα από τα οποία αποτελού- 
νταν συνήθως από μία μόνο κοινότητα. Τα μικρότερα κράτη α
πολάμβαναν διαφορετικούς βαθμούς εσωτερικής αυτονομίας υ
πό τους περιορισμούς που έθετε μια ηγεμονική μεγάλη δύναμη. 
Ορισμένα μικρότερα κράτη απολάμβαναν περιόδους πραγματι
κής ανεξαρτησίας στις εξωτερικές τους σχέσεις, με τις αντίπαλες 
ομάδες να  ανταγωνίζονται για την απόκτηση μεγαλύτερης επιρ
ροής. Για παράδειγμα, κάποια ανεξάρτητα κράτη κατόρθωσαν 
να ελέγχουν μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας. Νοτιότερα, οι φοι
νικικές εμπορικές πόλεις, που βρίσκονταν μεταξύ των δύο μεγά
λων δυνάμεων, έκλιναν προς τους Πτολεμαίους ή τους Σελευκί- 
δες, ανάλογα με το τι υπαγόρευε η σωφροσύνη. Το εβραϊκό κρά
τος των Μακκαβαίων κήρυξε την ανεξαρτησία του από τους Σε- 
λευκίδες το 143 π.Χ. και διατήρησε σχέσεις με το βασίλειο των



Κεφ. 6: ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ 143

Πάρθων στην Περσία και με τους Ρωμαίους και τους Σπαρτιά
τες. Στην κεντρική Ελλάδα οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες διατή
ρησαν μια αξιοπρεπή, αν και περιορισμένη, ανεξαρτησία, ενώ 
συμμαχίες ή συνομοσπονδίες μικρότερων ελληνικών πόλεων α
πολάμβαναν ανάλογη ανεξαρτησία. Οι Ρόδιοι, μια πλούσια εμπο
ρική κοινοπολιτεία, που υπό μια έννοια ήταν οι πνευματικοί διά
δοχοι των Κορινθίων, διατήρησαν αποτελεσματική ανεξαρτησία 
ασκώντας μια διακριτική αντι-ηγεμονική πολιτική, και συνεισέ- 
φεραν σημαντικά σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «διεθνές ναυ
τικό και εμπορικό δίκαιο».

Έξω από το μακεδονικό σύστημα υπήρχαν ανεξάρτητες κοι
νότητες που συνδέονταν μεταξύ τους με εμπορικούς και πολιτι
στικούς δεσμούς, καθώς και από τις στρατηγικές πιέσεις που δέ
χονταν. Μεταξύ των κρατών με πολύ υψηλό επίπεδο πολιτισμού 
που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ήταν οι δυτικές ελληνικές 
πόλεις, η Ρώμη, η Καρχηδόνα και οι αυτοκρατορίες των Μαου- 
ρύα και των Περσών-Πάρθων στην Ανατολή. Το μακεδονικό σύ
στημα και η επεκτεινόμενη Ρώμη δέχονταν επίσης τις πιέσεις των 
λιγότερο πολιτισμένων, αλλά φιλοπόλεμων κελτικών φυλών του 
Βορρά, που εισέβαλαν και εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα 
και τη Μικρά Ασία, καθώς και στη Βόρεια Ιταλία, την οποία οι 
Ρωμαίοι ονόμαζαν «Εντεύθεν των Αλπεων Γαλατία».

Αυτή η σύνθετη εικόνα αποσαφηνίζεται αν τη φανταστούμε ως 
ένα διάγραμμα. Στο σύστημα κυριαρχούσαν οι δύο παρόμοιες με
γάλες δυνάμεις, οι Σελευκίδες και οι Πτολεμαίοι. Δεν συνιστού- 
σαν όμως μια διαρχία ή κοινή ηγεμονία, όπως εκείνη του Κίμωνα. 
Ήταν ένα διπολικό σύστημα, το οποίο περιστρεφόταν γύρω από 
τον άξονα της αντιπαλότητας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Κα
μία δεν ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να εγκαθιδρύσει μια ηγεμονία 
σε ολόκληρο το σύστημα, εξάλλου και τα δύο κράτη όφειλαν τη 
δημιουργία τους στην επίγνωση των ιδρυτών τους ότι δεν ήταν 
πλέον δυνατόν να  κυριαρχήσει μία μόνο δύναμη σε ολόκληρο τον 
ελληνιστικό κόσμο. Ωστόσο, επρόκειτο για δύο αυτοκρατορικό
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κράτη οργανωμένα στη βάση του οικείου μοντέλου της Εγγύς Α 
νατολής, με έναν άμεσα διοικούμενο πυρήνα, έναν κύκλο κυριαρ
χίας και πέρα από αυτόν έναν ευρύτερο κύκλο ηγεμονικής εξουσί
ας. Στον τρίτο κύκλο η ηγεμονία σταδιακά μεταβαλλόταν σε αρκε
τά σταθερές συμμαχίες που βασίζονταν στο αμοιβαίο συμφέρον. 
Η θέση της Μακεδονίας, ενός από τα δύο δευτερεύοντα ελληνιστι
κά βασίλεια, απειλήθηκε στην Ελλάδα από τους Πτολεμαίους, με 
αποτέλεσμα να συμμαχήσει με τους Σελευκίδες, ενώ η Πέργαμος, 
που απέκοπτε τους Σελευκίδες από το μεγαλύτερο μέρος της Ελ
λάδας, στηρίχτηκε στην υποστήριξη των Πτολεμαίων. Κατά αυτό 
τον τρόπο, η αντιπαλότητα των δύο μεγάλων δυνάμεων οδήγησε 
το ανομοιογενές συνονθύλευμα κοινοτήτων σε μια αλληλένδετη 
δομή και προσέδωσε στο μακεδονικό σύστημα ως ένα βαθμό τάξη 
και προβλεψιμότητα. Οι περιοχές της ηγεμονίας αναπόφευκτα πα
ρουσίαζαν διακυμάνσεις ως προς την έκταση, και η εξουσία κάθε 
μεγάλης δύναμης ήταν απαραίτητα χαλαρή στις παρυφές τους, ε
πειδή εκεί ασκούνταν πιέσεις και από την άλλη. Τα διπολικά συ
στήματα δίνουν την ευκαιρία στις μικρότερες δυνάμεις να αλλά
ζουν συμμαχίες ή να διατηρούν την ουδετερότητά τους.

Αυτό το κατά βάση διπολικό σύστημα άκμασε χωρίς κάποια 
κυρίαρχη δύναμη επί δύο περίπου αιώνες. Τότε όμως, με τον ίδιο 
τρόπο που το ημι-εξελληνισμένο μακεδονικό βασίλειο στην ά
κρη της Ελλάδας είχε καταστεί κυρίαρχος του ελληνικού συστή
ματος των πόλεων-κρατών, έτσι και η γεωγραφικά περιθωριακή, 
αλλά στρατιωτικά αποτελεσματική Ρώμη επέκτεινε την εξουσία 
της στο μεγαλύτερο τμήμα του ελληνιστικού κόσμου, όπως περι- 
γράφεται στο κεφ. 9. Η Ρώμη αποκατέστησε στο δυτικό μισό της 
αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου την πολιτική ενότητα που είχε 
χάσει μετά το θάνατό του.

Η κύρια κληρονομιά που μας άφησε το μακεδονικό σύστημα 
ήταν η δημιουργία μιας μεγάλης σε έκταση ελληνιστικής περιο
χής, που είχε το επίκεντρό της στην ανατολική Μεσόγειο και που 
εκτεινόταν από την Αδριατική έως τον Τίγρη και τον Νείλο, γε
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γονός που επέτρεψε στις πολύ διαφορετικές κοινότητες που κα
τοικούσαν σε αυτή να μοιραστούν μια κοινή κουλτούρα και γλώσ
σα, πέρα από τις διαφορετικές εθνικές τους κληρονομιές. Η ελ
ληνιστική επέκταση αντιστοιχεί στην επέκταση του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο κατά το 19ο αιώνα. Ο ελλη
νιστικός πολιτισμός ήταν αφ’ εαυτού του γοητευτικός και ένα 
αμάλγαμα που διευκόλυνε την ανταλλαγή τεχνικών και ιδεών. 
Εξαπλώθηκε προς τα κάτω έως τα μεσαία και κατώτερα επίπεδα 
των τοπικών κοινοτήτων και τις βοήθησε να προσεγγίσουν η μία 
την άλλη χωρίς να καταστρέψει τη διαφορετικότητά τους. Ως εκ 
τούτου, αποδείχτηκε εντυπωσιακά ανθεκτικός στο χρόνο. Οι Ρω
μαίοι τον παρέλαβαν κυριολεκτικά άθικτο. Μετά την κατάρρευ
ση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση, επιβίωσε με μια εκ
χριστιανισμένη μορφή για χίλια ακόμη χρόνια ως ο βυζαντινός 
πολιτισμός.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΙΝΔΙΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΕΣ 

ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΟΥΡΥΑ

Κανένα σύστημα διαφορετικών κρατών και λαών δεν ανέπτυ
ξε πιο εξεζητημένο πολιτισμό στους αρχαίους χρόνους από 

εκείνο της Ινδίας. Τα ινδικά κράτη, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό 
απομονωμένα ανάμεσα στα Ιμαλάια και τη θάλασσα, αποτελού- 
σαν έναν ξεχωριστό κόσμο. Η μεγάλη ινδική χερσόνησος κατοι- 
κούνταν και ακόμη κατοικείται από μια τεράστια ποικιλία λαών 
που μιλούν μια μεγάλη ποικιλία γλωσσών. Όταν οι Άριοι κατέ- 
κλυσαν σταδιακά την Εγγύς Ανατολή και την Ευρώπη, διέσχισαν 
επίσης και τα Ιμαλάια, και με την πάροδο του χρόνου επέβαλαν 
παντού, εκτός από τη νότια χερσόνησο της Ινδίας, μια κυριαρχία 
των Αρίων και μια κοινή άρια γλώσσα, τα σανσκριτικά. Η θρη
σκεία των Αρίων και οι τρόποι ζωής τους αναμείχθηκαν με τους 
ήδη υπάρχοντες ινδικούς και διαμόρφωσαν τον ινδουιστικό πο
λιτισμό. Ο ινδουισμός με τις πάμπολλες παραλλαγές του αποτε- 
λεί έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της ανθρωπότητας, 
μια σύνθετη κουλτούρα που επηρεάζει κάθε πλευρά της θρησκευ
τικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής και σκέψης. Εμείς θα 
επικεντρωθούμε μόνο στη φύση του πολιτικού συστήματος κρα
τών του.

Ο ινδουισμός παρείχε μια μεγαλύτερη ομοιομορφία στις έως 
τότε πολύ διαφορετικές ινδικές κοινότητες. Ένα από τα ενδιαφέ
ροντα χαρακτηριστικά της ινδουιστικής παράδοσης ήταν ότι, ό
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πως στην κλασική Ελλάδα ή στην Ευρώπη μετά την Αναγέννη
ση, αλλά σε αντίθεση με την Εγγύς Ανατολή, ένα έντονο αίσθη
μα κοινού πολιτισμού διέκρινε τους ινδουιστές Ινδούς από τους 
άλλους λαούς. Θεωρούνταν όμως δεδομένο ότι η περιοχή που 
καταλάμβανε αυτός ο πολιτισμός θα διαιρούνταν πολιτικά σε έ
να μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων μονάδων. Η Ινδία πριν από την 
αυτοκρατορία των Μαουρύα ήταν ένα συνονθύλευμα ανεξάρτη
των και εξαρτημένων κοινοτήτων που τοποθετούνταν σίγουρα 
προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματός μας. 
Ορισμένα ανεξάρτητα κράτη ήταν πιο ισχυρά από άλλα, όλα ό
μως γνώριζαν ότι η ευημερία και η επέκταση, ακόμη και η επιβί
ωση ενός κράτους εξαρτιόταν από τις σχέσεις του με τους γείτο- 
νές του. Σε αυτό το αναπόφευκτο δίκτυο σχέσεων αναπτύχθηκαν 
κανόνες και θεσμοί, τους οποίους διαμόρφωσε η ινδουιστική πο
λιτισμική παράδοση. Οι περισσότερες κοινότητες κυβερνιούνταν 
από ένα βασιλιά, αν και υπήρχαν μερικές πόλεις-δημοκρατίες και 
μερικοί εκλεγμένοι ηγεμόνες. Πολλά κράτη ακολουθούσαν τη 
μητρογραμμική διαδοχή: η βασίλισσα κληρονομούσε τον τίτλο 
από τη μητέρα της και ο σύζυγός της κυβερνούσε. Οι ινδουιστές 
βασιλιάδες ανήκαν στην Ξατρίγια ή δεύτερη κάστα, η οποία ή
ταν επιφορτισμένη με το έργο της διακυβέρνησης και του πολέ
μου. Θεωρούσαν θεμιτό και μάλιστα αξιέπαινο να προσπαθούν 
να εξαναγκάσουν ένα γείτονα βασιλιά σε υποτέλεια: Αυτό ενί- 
σχυε την εξουσία και τη δόξα τους. Δεν θεωρούνταν ωστόσο θε
μιτό το να  διαταράξει κανείς τη περίπλοκη κοινωνική και οικο
νομική ζωή της κατακτημένης κοινότητας. Ο ινδικός πολιτισμός 
έτρεφε μεγάλο σεβασμό για όλες τις διαφορετικές εκφάνσεις της 
φύσης -  τη βλάστηση, την πανίδα, τα έθιμα των ανθρώπων. Η 
ινδουιστική παράδοση, η οποία ίσως να  διαμορφώθηκε μέσα α
πό την εμπειρία του σταδιακού εξαριανισμού της Ινδίας, πρέ
σβευε ότι ο ηγεμόνας δεν έπρεπε να διαταράσσει τα έθιμα και 
τους νόμους μιας υποτελούς κοινότητας.

Η κατάκτηση της βορειοδυτικής περιοχής από τους Πέρσες -
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περίπου της περιοχής του σύγχρονου Πακιστάν- άλλαξε τις α
ντιλήψεις των Ινδών. Νέες ιδέες περί αυτοκρατορίας εισήχθησαν 
στην ινδική σκέψη: Μια νέα επίγνωση ενός τεράστιου αυτοκρα- 
τορικού συστήματος μέσω του οποίου θα μπορούσαν να μετακι
νούνται οι λαοί και να διεξάγεται το εμπόριο και μια κατανόηση 
του πώς αυτό μπορεί να διατηρηθεί μέσω των οδικών δικτύων 
και σατραπειών και των άλλων περσικών τεχνικών διοίκησης.1 
Όταν ύστερα από δύο αιώνες περσικής παρουσίας (από το 520 
έως το 327 π.Χ.) ο Μέγας Αλέξανδρος και οιΈλληνές του έφτα- 
σαν στην Ινδία, μια πλημμυρίδα ελληνικών ιδεών κατέκλυσε ε
πίσης την περιοχή. Την ίδια εποχή ο βουδισμός (ιδρυτής του ο
ποίου ήταν ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, ο ονομαζόμενος «Βούδας», 
563-483 π.Χ.) και ο ζαϊνισμός άρχισαν να τροποποιούν τις θρη
σκευτικές και κοινωνικές αξίες του ινδουιστικού τρόπου ζωής. 
Αναζωογονήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ινδική σκέψη σε όλους τους 
τομείς και έγινε πολύ πιο παραγωγική.

Αυτός ο νέος κόσμος έδωσε στον Τσάντρα Γκούπτα Μαου- 
ρύα την ευκαιρία να ιδρύσει μια αυτοκρατορία βασισμένη στην 
ινδική πρακτική, αλλά περσική ως προς το εύρος και τη σύλλη
ψη. Δημιούργησε επίσης έναν άνδρα μεγάλης μόρφωσης και ε
ξαιρετικής οξύνοιας, που λεγόταν Καουτίλια. Ορισμένοι τον συ- 
νέκριναν με τον Μακιαβέλι, ο οποίος ανήκε στην ιταλική Ανα
γέννηση κατά την οποία συνέρρεαν επίσης πολλές νέες ιδέες, συ
μπεριλαμβανομένων και ελληνικών. Όπως ο Μακιαβέλι έγραψε 
μια πραγματεία με τίτλο Ο Ηγεμών, έτσι και ο Καουτίλια έγραψε 
ένα εγχειρίδιο με τίτλο Αρτασάσψα (Arthashastra) ή Βιβλίο του 
Κράτους. Σε αυτό περιέγραφε λεπτομερώς τη φύση του ινδικού 
συστήματος κρατών και τις σχέσεις μεταξύ των ηγεμόνων και 
εξηγούσε πώς ένας ηγεμόνας, τον οποίο ονόμαζε «ο κατακτη-

1. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν και η χρήση του σιδήρου και η κοπή 
νομισμάτων.
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τής», θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το μοντέλο προκειμένου θα 
οργανώσει ολόκληρη την Ινδία σε μια αυτοκρατορία περσικού 
τύπου. Ο Καουτίλια βρήκε επίσης έναν άνδρα ικανό να το κάνει, 
ενώ ο Μακιαβέλι όχι. Ο κατακτητής του Καουτίλια, ο Τσάντρα 
Γκούπτα, εγκαθίδρυσε την πρώτη ιστορική αυτοκρατορία που 
ένωσε, όχι ολόκληρη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Ινδίας.2 
Αφότου ο Καουτίλια συνέταξε τον πυρήνα του Αρτασάστρα, πα
ρεισέφρησαν στο έργο αυτό διάφορες προσθήκες, αποσπάσματα 
αρχαίας ινδικής σοφίας και πολιτικής πρακτικής, προτάσεις και 
ιδέες άλλων ανθρώπων, κανόνες σχετικά με το σεβασμό προς 
τους βραχμάνους και πολλά άλλα. Σαν να είχε εισάγει μερικά 
αποσπάσματα ο Ναπολέοντας και μερικά άλλα ο Τζέφερσον στον 
Ηγεμόνα. Πρέπει λοιπόν η ανάγνωση του Αρτασάστρα να γίνεται 
με κάποια επιφυλακτικότητα.

Το Αρτασάστρα ασχολείται με την κατάκτηση και τη διακυ
βέρνηση μιας αυτοκρατορίας, με το πώς μπορεί να μετατοπιστεί 
ολόκληρο το σύστημα προς το αυτοκρατορικό άκρο του φάσμα
τος. Έχει επιπλέον σημασία για εμάς επειδή παραθέτει μια μεγά
λη θεωρητική ανάλυση των διεθνών σχέσεων ως ένα αναπόσπα
στο κομμάτι των προβλημάτων της άσκησης της πολιτικής. Η 
ανάλυση του Καουτίλια δεν είναι πλήρης. Επειδή στοχεύει στην 
εγκαθίδρυση ενός αυτοκρατορικού συστήματος σε αντικατάστα
ση των εμπόλεμων ανεξάρτητων βασιλείων, δεν ενδιαφέρεταιγια 
εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του συστήματος. Δεν εξετά
ζει τους αντι-ηγεμονικούς συνασπισμούς ή τη συνεργασία μετα
ξύ ανεξάρτητων κρατών για την προώθηση της γενικής ευημερί
ας. Αν όμως θυμηθούμε ότι οι Έλληνες, οι οποίοι διατύπωσαν 
τόσο σημαντικές αναλύσεις σχετικά με την εσωτερική διακυβέρ

2. Για τις αμφισβητήσεις που περιβάλλουν την καταγωγή του Τσάντρα 
Γκούπτα και τις σχέσεις του με τον Καουτίλια, βλ. R. C. Majumdar, Η. C. Ray- 
chandhuri and Κ. Datta (eds), An Advanced History o f India, London, Macmillan, 
1984.
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νηση ενός κράτους, δεν έγραψαν τίποτα ανάλογο σχετικά με τις 
εξωτερικές σχέσεις ενός κράτους ή σχετικά με τις λειτουργίες 
του διεθνούς τους συστήματος, συνειδητοποιούμε τη σπουδαιό- 
τητα αυτού του πρωτοποριακού ινδικού επιτεύγματος.

Το διάγραμμα του Καουτίλια για το σύστημα κρατών, αυτό 
που ονομάζει «κύκλους κρατών», αποτελείται από εβδομήντα δύο 
μεταβλητές συνιστώσες. Κάθε κράτος ή βασίλειο (τα περισσότε
ρα ινδικά κράτη ήταν βασίλεια) αποτελείται από έξι συστατικά: 

(α) το βασιλιά·
(β) την κυβέρνηση ή τους υπουργούς·
(γ) τη χώρα και τον πληθυσμό της·
(δ) τα οχυρωματικά έργα της χώρας·
(ε) το κρατικό ταμείο ή τους οικονομικούς πόρους που έχει 

στη διάθεσή του ο βασιλιάς·
(στ) τις ένοπλες δυνάμεις.
Όλα αυτά ποικίλλουν ανάλογα με το κράτος. Το διάγραμμα 

αποτελείται από δώδεκα κράτη, διαιρεμένα σε τέσσερις πρωτεύ
οντες «κύκλους» ή εν δυνάμει συμμαχίες. Τα σημαντικότερα α- 
ποσπάσματα για την έρευνά μας αναφέρουν τα εξής:

«Ο βασιλιάς, ο οποίος έχει καλό χαρακτήρα και του οποίου τα 
(άλλα πέντε) στοιχεία κυριαρχίας βρίσκονται στην καλύτερή τους 
κατάσταση, και ο οποίος έχει τον έλεγχο της πολιτικής του κρά
τους του, ονομάζεται εδώ “ο κατακτητής”.

Ο βασιλιάς, ο οποίος βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της 
περιφέρειας της επικράτειας του κατακτητή, ονομάζεται “ο ε- 
Χθρός”.

Ο βασιλιάς, ο οποίος βρίσκεται εξίσου κοντά στον εχθρό και 
τον οποίο χωρίζει από τον κατακτητή μόνο ο εχθρός, ονομάζε
ται “ο φίλος” (του κατακτητή).
ν_ Κάθε γείτονας με σημαντική δύναμη πρέπει να θεωρείται 

εχθρός. Όταν περιέρχεται σε δυσκολίες ή επιδίδεται σε κακό
βουλες πράξεις, καθίσταται στόχος ενδεχόμενης επίθεσης. Ό
ταν έχει ελάχιστη ή καμία βοήθεια επισύρει την καταστροφή
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του· διαφορετικά πρέπει να παρενοχλείται ή να μειωθεί η δύνα
μή του. Αυτές είναι οι όψεις ενός εχθρού.

Μπροστά από τον κατακτητή και κοντά στον εχθρό του θα 
υπάρχουν βασιλιάδες σαν το φίλο του κατακτητή, δίπλα σε αυ
τόν ο φίλος του εχθρού και πέρα από αυτόν ο φίλος του φίλου 
του κατακτητή και τέλος ο φίλος του φίλου του εχθρού.

Στα νώτα του κατακτητή (αν έχει αποφασίσει να επιτεθεί σε 
έναν εχθρό προς μία κατεύθυνση) μπορεί να υπάρχει ένας ε
χθρός των μετόπισθεν, ένας φίλος των μετόπισθεν, ένας σύμμα
χος του εχθρού των μετόπισθεν και ένας σύμμαχος του φίλου 
των μετόπισθεν.

Αυτός ο εχθρός που είναι επίσης ευγενούς καταγωγής (δη
λαδή, είναι εξίσου νόμιμος ηγεμόνας) και που κυβερνά μια πε
ριοχή κοντά σε αυτή του κατακτητή είναι ένας φυσικός εχθρός· 
ενώ εκείνος που είναι απλώς ανταγωνιστικός και δημιουργεί και 
άλλους εχθρούς για τον κατακτητή είναι πλασματικός εχθρός.

Ο βασιλιάς που οποίου η φιλία είναι παραδοσιακή και ανα
νεώνεται από γενιά σε γενιά και ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην 
περιοχή του άμεσου εχθρού του κατακτητή είναι ένας φυσικός 
φίλος· ενώ εκείνος, του οποίου η φιλία επιζητείται προκειμένου 
να διατηρήσει τη θέση του ο κατακτητής, μπορεί να ονομαστεί 
“επίκτητος φίλος”.

Ο βασιλιάς που κατέχει μια περιοχή κοντά αφενός στον κα
τακτητή και αφετέρου στον άμεσο εχθρό του μπροστά, και ο 
οποίος είναι σε θέση να βοηθήσει ή να αντισταθεί σε οποιονδή- 
ποτε από τους δύο βασιλιάδες μεμονωμένα, ονομάζεται 
“madhyama (μεσολαβητικός ή εξισορροπητικός) βασιλιάς”.

Εκείνος που βρίσκεται πέρα από τις περιοχές αυτών των βα
σιλιάδων και ο οποίος είναι πολύ ισχυρός και ικανός να βοηθή
σει τον εχθρό, τον κατακτητή ή τον madhyama βασιλιά, από 
κοινού ή μεμονωμένα, ή να αντισταθεί σε οποιονδήποτε από 
αυτούς ξεχωριστά, ονομάζεται “udasina” ή “ουδέτερος βασι
λιάς”.

Αυτοί είναι οι (δώδεκα) βασικοί βασιλιάδες του διαγράμμα
τος.



Ο κατακτητής, ο φίλος και ο φίλος του φίλου του αποτελούν 
έναν πρωτεύοντα κύκλο κρατών. Αφού ο καθένας από αυτούς 
τους τρεις βασιλιάδες διαθέτει τα πέντε συστατικά της κυριαρ
χίας, δηλαδή τους υπουργούς, τη χώρα, τις οχυρώσεις, το τα
μείο και το στρατό του, ο κύκλος των κρατών συνίσταται από 
δεκαοκτώ στοιχεία. Προφανώς, οι κύκλοι των κρατών που έ
χουν τον εχθρό, τον madhyama βασιλιά και τον ουδέτερο βασι
λιά στο κέντρο τους είναι επιπρόσθετοι κύκλοι, πέραν του κύ
κλου του κατακτητή. Κατά συνέπεια, υπάρχουν τέσσερις πρω
τεύοντες κύκλοι κρατών, δώδεκα βασιλείς και εξήντα συστατι
κά κυριαρχίας, και εβδομήντα δύο μεταβλητές συνολικά.

Και οι δώδεκα τύποι βασιλιά έχουν την κυριαρχία, την ισχύ 
και τον απώτατο σκοπό τους. Η δύναμη είναι ισχύς και η ευτυ
χία είναι το τέλος ή ο απώτατος σκοπός της ισχύος (δική μου η 
έμφαση)...

Ένας βασιλιάς πάντα θα επιχειρεί να επαυξήσει την ισχύ και 
να προάγει την ευτυχία του κράτους του».3

Οι πιέσεις του ινδικού διεθνούς συστήματος που περιέγραψε 
ο Καουτίλια ήταν τέτοιες που κανένα ανεξάρτητο κράτος και σί
γουρα κανένα κράτος που επιθυμούσε να επεκταθεί σε αυτοκρα
τορία δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνο του, αλλά καθένα έ
πρεπε να αναζητεί συμμάχους που θα το βοηθούσαν να αντέξει 
στις πιέσεις. Ο Καουτίλια ήθελε να μειώσει την πολυπλοκότητα 
του συστήματος ανάγοντάς το σε ένα σχηματικό τύπο. Οι σχέ
σεις με τα άλλα κράτη ακολουθούσαν ένα μοντέλο, το οποίο υπό 
μορφή διαγράμματος έμοιαζε με σκακιέρα. Λέει μάλιστα απευ
θυνόμενος στον Τσάντρα Γκούπτα: «Κάθε κράτος που γειτονεύει 
με το δικό σου πρέπει να θεωρείται εχθρός, επειδή προς αυτό 
θέλεις να επεκταθείς και επειδή και αυτό μπορεί να  επιθυμεί να  
επεκταθεί εις βάρος σου. Κάθε κράτος πέρα από το εχθρικό, που
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3. Καουτίλια, Αρτασάστρα.
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γειτονεύει με αυτό, αλλά όχι με το δικό σου, μπορεί να θεωρείται 
φίλος σου». Αυτό είναι το σημαντικό αξίωμα ότι, αν κοιτάξεις 
πέρα από τον εχθρό σου, θα βρεις αναμφίβολα κάποιο άλλο κρά
τος, το οποίο να έχει κάποια διαμάχη με αυτόν, και αυτό το κρά
τος θα πρέπει να είναι φίλος σου. Ο κανόνας ότι ο εχθρός του 
εχθρού μου είναι φίλος μου αποτελούσε κατευθυντήρια αρχή της 
γαλλικής πολιτικής στην Ευρώπη για αιώνες. Τα τελευταία χρό
νια η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέγγισαν η μία την 
άλλη λόγω κάποιας ιδεολογίας ή πολιτικής συμπάθειας: Οι Κινέ
ζοι ηγέτες θεωρούσαν ότι η Αμερική και τα δυτικοευρωπαϊκά 
κράτη «στην άλλη πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης» αντιτάσσο
νταν, όπως και αυτοί, στο σοβιετικό ιμπεριαλισμό.

Ο Καουτίλια στη συνέχεια επεξεργάζεται περαιτέρω το διά
γραμμα επισημαίνοντας το αλυσιδωτό φαινόμενο των συμμαχιών. 
Πέρα από το φίλο του κατακτητή και το φίλο του εχθρού βρίσκε
ται ο φίλος του φίλου του κατακτητή, ο οποίος συμβάλλει στη 
μείωση της πίεσης και ο οποίος με τον κατακτητή και το φίλο 
του αποτελεί το διάγραμμα της συμμαχίας ή τον κύκλο των τριών 
κρατών· όπως ακριβώς ο εχθρός με το φίλο του και το φίλο του 
φίλου του απαρτίζουν το δεύτερο κύκλο. Και το μοντέλο αυτό, 
που ο κατακτητής αντιμετωπίζει στην πορεία της επέκτασής του, 
επαναλαμβάνεται και στα νώτα του. Ο Καουτίλια διέκρινε τη δια
φορά ανάμεσα σε έναν πραγματικό εχθρό μπροστά και έναν εν 
δυνάμει ή εχθρό των μετόπισθεν, ο οποίος πρέπει να παραμείνει 
προς το παρόν ήσυχος· όπως ακριβώς διέκρινε τη διαφορά ανά
μεσα σε έναν φυσικό και σε αυτόν που ονομάζει «επίκτητο φί
λο». Στη συνέχεια, προχωρά, με έναν ακόμη πιο σύνθετο τρόπο, 
στην περιγραφή δύο άλλων κατηγοριών βασιλιάδων, καθένας α
πό τους οποίους έχει έναν παρόμοιο κύκλο. Ένας βασιλιάς, ο 
οποίος εμπλέκεται και με τους δύο κύκλους (του κατακτητή και 
του εχθρού του), αλλά ο οποίος δεν έχει δεσμευτεί έναντι κά
ποιου και είναι αρκετά ισχυρός ώστε να επηρεάσει αποφασιστι
κά την επιτυχία ή την αποτυχία του ενός ή του άλλου, είναι, σύμ
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φωνα με τον Καουτίλια, ένας madhyama ή μεσολαβητικός βασι
λιάς. Το Αρτασάστρα περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά 
με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς τους madhyama βασι
λιάδες σε διάφορες συνθήκες, ιδιαίτερα προκειμένου να αποτρέ
ψει έναν τέτοιο βασιλιά να δώσει την υποστήριξή του στον ε
χθρό του κατακτητή. Τέταρτον, υπάρχει ένας ουδέτερος βασι
λιάς, «πέρα από την περιοχή όλων αυτών των βασιλιάδων, ένας 
μεγάλος και ισχυρός ηγεμόνας». Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη 
φορά που αναφέρεται σε ένα κείμενο η έννοια της ουδετερότη
τας και των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ένας κατα- 
κτητής ή κάποιος που δεν επιθυμεί την κατάκτηση έναντι ενός 
ουδέτερου κράτους. Καμία τέτοια διάκριση μεταξύ μιας μεσολα
βητικής και μιας ουδέτερης δύναμης δεν συναντάται στα συγ
γράμματα της Εγγύς Ανατολής ή της Ελλάδας, ενώ το ευρωπαϊ
κό σύστημα σπάνια προχώρησε πέρα από τους συμμάχους, τους 
εχθρούς και τους ουδέτερους.

Η άποψη του Καουτίλια ήταν ότι ο κατακτητής θα έπρεπε να  
περιορίζεται, αν είναι δυνατόν, σε έναν εχθρό τη φορά. Ωστόσο, 
κάθε διάγραμμα είχε εβδομήντα δύο μεταβλητές που έπρεπε να  
ληφθούν υπόψη, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα α
πό ένα κράτη σε ορισμένες από τις κατηγορίες του διαγράμματος, 
όπως ο φίλος ή ο φίλος του φίλου. Επιπλέον, ολόκληρο το ινδικό 
σύστημα είχε έκταση αρκετών διαγραμμάτων. Οι πιθανότητες που 
έπρεπε να υπολογίσει ο κατακτητής ήταν ως εκ τούτου πολύ περί
πλοκες και απαιτούνταν πολύ καλή πληροφόρηση και προετοιμα
σία. Ο κατακτητής έπρεπε να εργαστεί ώστε να φέρει όλες τις με
ταβλητές στη βέλτιστη κατάστασή τους. Ιδιαίτερα, τα έξι συστατι
κά της χώρας του φίλου του θα έπρεπε να βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση, ενώ εκείνα της χώρας του εχθρού του σε κακή. Τότε 
θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιτεθεί. Ο Καουτίλια θεωρούσε 
κάθε μέσο προσβολής των μεταβλητών, κάθε μυστικό ή δόλιο, ό
πως θα λέγαμε σήμερα, τέχνασμα κατά της χώρας του εχθρού, ως 
επιτρεπτό, όπως ακριβώς πίστευε και ο Μακιαβέλι. Αυτό φαίνεται
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ξεκάθαρα όταν περιγράφει τα καθήκοντα αυτού που θα ονομάζα
με σήμερα «πρέσβη». Στην ινδική κοινωνία κρατών οι πρέσβεις 
ήταν συνήθως βραχμάνοι της ανώτερης, ιερατικής, μορφωμένης 
κάστας και δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι, αλλά απεσταλμένοι οι ο
ποίοι ταξίδευαν συνεχώς. Τα καθήκοντά τους, τα οποία απαριθμεί 
ο Καουτίλια, περιλάμβαναν την παράδοση μηνυμάτων και τη με
ταφορά ή αποστολή απαντήσεων, τη διατήρηση των συνθηκών 
και συγκεκριμένα την ανάγκη να επιμένουν ώστε ο βασιλιάς τον 
οποίο επισκέπτονταν να τηρεί τις συνθήκες που είχε συνάψει με το 
βασιλιά τους. Ένα άλλο σημαντικό καθήκον ήταν να αποκτούν 
φίλους μεταξύ των υπηκόων του βασιλιά που επισκέπτονταν. Αυ
τά τα αξιοσέβαστα καθήκοντα θεωρούνταν θεμιτά σε όλα τα συ
στήματα των ανεξάρτητων κρατών. Ο Καουτίλια προσθέτει τη μη
χανορραφία, την πρόκληση της διάλυσης των εχθρικών συμμα
χιών, την οργάνωση μυστικών στρατών και όπλων, τη χρήση κα
τασκόπων και την εξαγορά και δωροδοκία αξιωματούχων του ε
χθρού. Τα σύγχρονα βιβλία περί μυστικών επιχειρήσεων δεν ανα
φέρουν τίποτα περισσότερο από τις ινδικές πρακτικές που περιέ
γραψε λεπτομερώς ο Καουτίλια.

Η οικονομική υποστήριξη προς τους φίλους του, η δωροδο
κία και η υπονόμευση του λαού του εχθρού του θα μπορούσαν 
να καταστήσουν τον πόλεμο πιο επιτυχή· θα μπορούσαν όμως να  
περιορίσουν επίσης την έκτασή του ή να τον καταστήσουν ακό
μη και περιττό. Το Αρτασάστρα τονίζει ότι η ειρήνη θα έπρεπε να  
προτιμάται από τον πόλεμο και ότι η ειρήνη θα έπρεπε να προτι- 
μάται ακόμη και από την ένοπλη και σε επιφυλακή ουδετερότη
τα σε πολέμους μεταξύ άλλων βασιλιάδων, λόγω του κόστους 
της διεξαγωγής του πολέμου σε ανθρώπινες ζωές και χρήματα ή 
ακόμη και του κόστους της διατήρησης μιας ένοπλης ουδετερό
τητας, καθώς και λόγω της αβεβαιότητας για την έκβαση του 
πολέμου. Αν με τη χρήση δωροδοκίας ή με κάποιον άλλο τρόπο 
ένας βασιλιάς μπορεί να επιτύχει το σκοπό του, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη χρήση βίας, τότε αυτός ο βασιλιάς πετυχαίνει το
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στόχο του φτηνά, επειδή καμία δαπάνη για δωροδοκία ή για υπο
νόμευση δεν θα του κοστίσει τόσο, όσον αφορά τις ζωές των 
υπηκόων του ή τα πλούτη του, όσο ο ανοιχτός πόλεμος. Ο Καου
τίλια δεν αμφισβητεί φυσικά το στόχο της αυτοκρατορίας, αλλά 
υπογραμμίζει το πλεονέκτημα του να διατηρηθεί το κόστος της 
επίτευξης αυτού του στόχου όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Ο πό
λεμος δεν ήταν κάτι που θα έπρεπε να αποφεύγεται. Αντίθετα, 
ήταν κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ετοιμάζεται κανείς με κάθε 
μέσο και να καθίσταται ικανός να τον διεξάγει- και αυτή η ικανό
τητά του να διεξάγει πόλεμο, αν αυτό είναι αναγκαίο, θα μπο
ρούσε ίσως να καταστήσει δυνατή την επίτευξη του στόχου χω
ρίς να χρειαστεί να κάνει πόλεμο. Μπορούμε να αποδώσουμε 
αυτόν όπως και πολλούς άλλους κανόνες του Αρτασάστρα στην 
περσική και σε τελική ανάλυση στην ασσυριακή εμπειρία -  σε 
αυτό που θα ονόμαζε κανείς συσσωρευμένη σοφία στην άσκηση 
της πολιτικής της Εγγύς Ανατολής, την οποία επεξεργάστηκε η 
Περσία και τη διατύπωσε ο Καουτίλια για τον Τσάντρα Γκούπτα 
Μαουρύα.

Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε στην Ινδία καμία κεντρική πηγή 
νόμιμης εξουσίας για ολόκληρο το σύστημα και καμία ισχυρή 
ανάμνηση μιας προγενέστερης αυτοκρατορίας, την οποία θα μπο
ρούσε κανείς να επικαλεστεί. Ο Καουτίλια δεν ισχυρίζεται ότι 
κάποιος πρέπει να είναι αυτοκράτορας. Ούτε οι κατακτητές ούτε 
κάποιος άλλος βασιλιάς δεν είχαν δικαίωμα να είναι αυτοκράτο- 
ρες. Το ινδικό σύστημα ως προς αυτό μοιάζει με το σύστημα της 
Ελλάδας και διαφέρει πολύ από εκείνο της Εγγύς Ανατολής, ό 
που η έννοια της αυτοκρατορικής εξουσίας ήταν κάτι το οικείο 
και το θεμιτό. Ο Καουτίλια λοιπόν διατύπωσε συνετούς κανόνες 
για την αντιμετώπιση των κατακτημένων χωρών, τους οποίους 
ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν ότι διδάχτηκε από τους Πέρσες, 
αν και συχνά ανταποκρίνονται επίσης στις ινδικές δοξασίες. Δεν  
υπήρχε χώρος για έναν ηττημένο βασιλιά, ωστόσο κατά τα άλλα, 
τα κράτη που περνούσαν υπό τον έλεγχο του κατακτητή θα έπρε-
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πε να συνεχίσουν να κυβερνιούνται όπως και πριν. Η συνετή συ
μπεριφορά ενός κατακτητή, που διασχίζει με το άλογό του την 
κατακτηθείσα χώρα, είναι να επιδεικνύει αρετή, να εκπληρώνει 
όλα τα βασιλικά καθήκοντα, να ανταμείβει όλους τους υποστη- 
ρικτές του, να απαλλάσσει από τους φόρους τους ηττημένους,. 
(μια πρακτική που εφάρμοζαν και οι Βενετοί, σε αντίθεση με τη 
συνήθη πρακτική της επιβολής υψηλών φόρων υποτέλειας άλ
λων συστημάτων), να απονέμει δώρα και τιμές σε εκείνους που 
θέλουν να τον υπηρετήσουν και κυρίως να σέβεται τον τρόπο 
ζωής, την ενδυμασία, τη γλώσσα, τα έθιμα και τις δοξασίες της 
περιοχής και να υποστηρίζει τους μορφωμένους ανθρώπους (ό
πως ο Καουτίλια, θα μπορούσε να πει κανείς). Οι συμβουλές του 
Καουτίλια είχαν ως στόχο την κυριαρχία με ουσιαστική τοπική 
αυτονομία, αφήνοντας τις τοπικές νομιμοποιήσεις, όσο αυτό ή
ταν εφικτό, ανέπαφες. Έδινε μεγάλη σημασία, όπως και οι Πέρ
σες, στον προσεταιρισμό των κατακτημένων κοινοτήτων υπέρ 
της αυτοκρατορίας.

Τέλος, ο Καουτίλια έθεσε το ερώτημα ποιος ήταν ο απώτατος 
σκοπός της εγκαθίδρυσης μιας αυτοκρατορίας. Για αυτόν, ο σκο
πός της εξουσίας δεν ήταν η υπηρέτηση των θεών ή μιας ιδεολο
γίας, αλλά η ευτυχία του κράτους. Πίστευε, όπως και οι Πέρσες, 
αλλά σε αντίθεση με τους Έλληνες και τη συμβατική νομιμοποί
ηση της εποχής μας, ότι η ύπαρξη πολλαπλών ανεξαρτησιών δεν 
ήταν η πιο επιθυμητή κατάσταση και ότι αντίθετα θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευτυχία με την εγκαθίδρυση μιας αγα
θοεργούς αυτοκρατορικής κυριαρχίας. Είναι παράξενο που από 
την εποχή της συγγραφής του Αρτασάστρα μέχρι τη σύνταξη της 
Αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας (που αντίκειται στην 
αυτοκρατορική κυριαρχία) κανένα άλλο κείμενο δεν κατατάσσει 
σε τόσο υψηλή θέση την επιδίωξη της ευτυχίας.

Ο Τσάντρα Γκούπτα είχε εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες 
και ήταν ένας καταπληκτικός στρατηγός. Αυτός και ο Καουτίλια 
υπολόγιζαν τις πιθανότητες σωστά και εκμεταλλεύονταν τις ευ-
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καίριες που εμφανίζονταν. Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου ε- 
γκαθίδρυσαν την αυτοκρατορία των Μαουρύα στο μεγαλύτερο 
τμήμα της βόρειας Ινδίας. Οι τύποι και οι πρακτικές της αυτο
κρατορίας ήταν ινδικοί, με κάποια περσικά στοιχεία ως προς το 
στιλ και την οργάνωση, όπως το καλό οδικό δίκτυο, η κεντρική 
γραφειοκρατία και η φορολόγηση της γης. Οι Μαουρύα ήταν αρ
κετά ισχυροί ώστε να ματαιώσουν την προσπάθεια του Σέλευ
κου να επανακτήσει την περσική Ινδία το 305 π.Χ., αλλά τελικά 
κατέληξαν σε μια φιλική συνεννόηση, η οποία επισφραγίστηκε 
με μια συμμαχία μέσω γάμου μεταξύ των δύο τυχοδιωκτών βα
σιλιάδων, οι οποίοι είχαν την ίδια ψυχρή προσέγγιση στην άσκη
ση της πολιτικής. Η αυτοκρατορία του Τσάντρα Γκούπτα εξα
σφάλισε τη σταθερότητα σε μια εξαιρετικά μεγάλη περιοχή, και 
το εμπόριο άκμασε στην ξηρά και τη θάλασσα (το Αρτασάστρα 
περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες για τη ναυτιλία). Ωστόσο η 
εξουσία του ήταν πιο καταπιεστική από ό,τι της ήπιας Περσικής 
Αυτοκρατορίας, παρά τις μετριοπαθείς συμβουλές του Καουτί
λια, και έχοντας επίγνωση των εχθρών που είχε αποκτήσει και 
των κινδύνων που διέτρεχε, έγινε δύσπιστος και απομονώθηκε 
από τον κόσμο έχοντας γύρω του ένα μεγάλο σώμα ένοπλων γυ
ναικών σωματοφυλάκων.

Η διαδικασία της οικοδόμησης της αυτοκρατορίας συνεχίστη
κε και κατά τη βασιλεία του γιου του και στη συνέχεια κατά τη 
βασιλεία του διάσημου εγγονού του, Ασόκα (272-231 π.Χ.). Ο 
Ασόκα στην αρχή επέκτεινε την αυτοκρατορία των Μαουρύα χρη
σιμοποιώντας αδίστακτες μεθόδους· σε κάποια πηγή αναφέρεται 
ότι σκότωσε 100.000 ανθρώπους και εκτόπισε άλλους 150.000 
σε μία εκστρατεία. Αργότερα όμως έγινε ένας πιστός βουδιστής, 
ο οποίος ενδιαφερόταν ολοένα και περισσότερο για την ευημε
ρία όλων των υπηκόων του, γεγονός που συμβάδιζε με τη διδα
σκαλία του Βούδα και που αποτελούσε επίσης την αιτιολόγηση 
του Καουτίλια για την εγκαθίδρυση της αυτοκρατορίας. Η έκτα
ση της κυριαρχίας του και τα πρότυπα ηθικής και αγαθοεργίας
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που ακολουθούσε καν που επέβαλλε στους άλλους αναδενκνύουν 
τον Ασόκα των ύστερων χρόνων της βασιλείας του σε έναν από 
τους μεγαλύτερους καν πιο ενάρετους αυτοκρατορικούς ηγεμό
νες όλων των εποχών. Συνδύαζε, όπου ήταν δυνατόν, την υψη- 
λοφροσύνη του σκοπού με ένα άμεσο και τυποποιημένο πρότυ
πο διοίκησης, έτσι ώστε ένα ασυνήθιστα μεγάλο τμήμα της αυ
τοκρατορίας του να περιλαμβάνεται στην περιοχή του πυρήνα. 
Όμως αναπόφευκτα οι παρυφές βρίσκονταν υπό μια χαλαρότερη 
κυριαρχία, η οποία σταδιακά γινόταν ηγεμονία επί ανεξάρτητων 
ως προς τις εσωτερικές τους υποθέσεις κρατών. Παρ’ όλα αυτά, 
ακόμη και τα οφέλη μιας τέτοιας αγαθοεργούς αυτοκρατορίας 
και μια διάρκεια ενός περίπου αιώνα, δεν ήταν αρκετά για να τη 
νομιμοποιήσουν και να  τη διατηρήσουν ενωμένη. Με το θάνατο 
του Ασόκα οι τοπικές παραδόσεις και η καταπνιγμένη επιθυμία 
για ανεξαρτησία επαναβεβαιώθηκαν. Η αυτοκρατορία κατακερ
ματίστηκε και η Ινδία γρήγορα ξανάγινε το συνονθύλευμα των 
ανεξάρτητων και εμπόλεμων κρατών που περιέγραφε το Αρτα- 
σάστρα.
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ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Τ ο κινεζικό σύστημα των ανεξάρτητων κρατών έχει μεγάλο εν
διαφέρον για την έρευνά μας. Όπως και ο κινεζικός πολιτισμός 

γενικότερα, η δομή της εξουσίας και των σχέσεων με τους μη Κι
νέζους γείτονες αναπτύχθηκε ξεχωριστά από την εμπειρία της δυ
τικής Ασίας, η οποία επηρέασε ακόμη και το ινδικό σύστημα. Τα 
κινεζικά μοντέλα εξελίχτηκαν σε πλήρη απομόνωση. Οι Κινέζοι 
χαρακτήριζαν όλους τους μη Κινέζους γείτονές τους ως «βαρβά
ρους» και τους θεωρούσαν πολιτισμικά κατώτερους. Το ίδιο έκα
ναν και οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες της κλασικής εποχής. Ωστό
σο, οι μορφωμένοι Αιγύπτιοι και Έλληνες γνώριζαν ότι είχαν να 
αντιμετωπίσουν άλλους λαούς, οι οποίοι ήταν εξίσου εξελιγμένοι 
και εκλεπτυσμένοι με αυτούς και σε ορισμένους μάλιστα τομείς 
ακόμη περισσότερο· ενώ οι κοινότητες που περιέβαλαν την Κίνα 
βρίσκονταν ακόμη σε ένα πιο πρωτόγονο στάδιο ανάπτυξης και 
παρ’ όλο που ορισμένες φορές ήταν ακμαίες και στρατιωτικά ι
σχυρές, ήταν όμως προ-εγγράμματες. Αν και ορισμένοι άλλοι πο
λιτισμοί όπως, για παράδειγμα, εκείνος του Μεξικού, επίσης ανα
πτύχθηκαν ανεξάρτητα από τη δυτική Ασία και τη Μεσόγειο, μό
νο οι Κινέζοι έφτασαν σε ένα υψηλό επίπεδο διαχείρισης των σχέ
σεων μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που αποτελούσαν ένα σύ
στημα, και άφησαν πίσω τους γραπτά αρχεία του επιτεύγματος 
τους, τα οποία μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε με εκείνα που 
εξετάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια.



V T j l  μνημειώδες επίτευγμα των Κινέζων στον τομέα της άσκη
σης της πολιτικής συνήθως θεωρείται ότι είναι η λίγο πολύ απο
τελεσματική αυτοκρατορική ενότητα που διασφάλισε εσωτερι
κή ειρήνη και τάξη κατά το μεγαλύτερο μέρος της κινεζικής ι
στορίας. Ωστόσο, για πεντέμισι κρίσιμους και δημιουργικούς αιώ
νες η Κίνα αποτελούνταν από ένα πλήθος πραγματικά ανεξάρτη
των κρατών. Το δεύτερο μισό αυτής της περιόδου είναι γνωστό 
ως περίοδος των «εμπόλεμων κρατών», επειδή ο πόλεμος αργό
τερα φάνηκε να είναι ένα προεξέχον χαρακτηριστικό της. Το σύ
στημα των ανεξάρτητων κινεζικών κρατών, με τα προγενέστερα 
του, και η εγκαθίδρυση μιας αποτελεσματικής αυτοκρατορίας συ- 
νιστούν το αντικείμενο μελέτης αυτού του κεφαλαίου.

Το κινεζικό σύστημα των πολλαπλών ανεξαρτησιών λειτούρ
γησε από το 770 έως το 221 π.Χ. Τα αντιμαχόμενα κράτη αυτής 
της περιόδου αναπτύχθηκαν από φέουδα του βασιλείου των Τσόου 
(Zhou, παλαιότερη μεταγραφή Chou). Οι Τσόου διατηρούσαν κα
τά το παρελθόν κάποιο είδος επικυρίαρχης εξουσίας στην κινεζι
κή πολιτιστική περιοχή, η οποία τότε περιοριζόταν στη λεκάνη 
του Κίτρινου Ποταμού. Το βασίλειο των Τσόου λάτρευε τον «Ου
ρανό» (tian) ως υπέρτατη θεότητα, η οποία έδινε στη βασιλική 
οικογένεια την εντολή να κυβερνά ( tian ming). Ένας ηγεμόνας 
μπορούσε να εκπέσει της εντολής αυτής αν επιδείκνυε ανόσια ή 
βλάσφημη συμπεριφορά. Οι βασιλείς Τσόου είχαν ένα μικρό ε
δαφικό πυρήνα υπό την άμεση διοίκησή τους και η υπόλοιπη Κί
να ήταν κατακερματισμένη σε φέουδα, τα οποία σύμφωνα με την 
παράδοση ήταν αρχικά 70, αλλά αργότερα ανήλθαν σε 1.770. Οι 
φεουδάρχες ήταν μέλη της βασιλικής οικογένειας ή διοικητές 
φρουρών που είχαν στείλει οι Τσόου ή σε άλλες περιπτώσεις το
πικοί ηγεμόνες τους οποίους είχαν πολύ συνετά αναγνωρίσει οι 
Τσόου. Ο τίτλος του βασιλιά προοριζόταν μόνο για τον επικυρί
αρχο Τσόου.

Το 770 π.Χ. η πρωτεύουσα των Τσόου λεηλατήθηκε. Ο βασι
λιάς τους διατήρησε τον έλεγχο μιας πολύ μικρότερης περιοχής,
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αλλά η επικυρίαρχη εξουσία του δεν μπορούσε να αποκαταστα- 
θεί και οι φεουδάρχες ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον κεντρικό 
έλεγχο. Συνέχισαν να αναγνωρίζουν την κατ’ όνομα υπεροχή του 
βασιλιά, αλλά αγνοούσαν τις επιθυμίες του και πολεμούσαν με
ταξύ τους για de facto  επικράτηση. Αυτοί οι ηγεμόνες ήταν τόσο 
ανεξάρτητοι που ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν την 
ιδέα της άσκησης αποτελεσματικής βασιλικής εξουσίας σε ολό
κληρη την Κίνα πριν από το 770 π.Χ., σε μεγάλο βαθμό μύθευ
μα. Υποστηρίζουν ότι ο Κομφούκιος και άλλοι που έζησαν κατά 
την περίοδο των ανεξάρτητων κρατών πρόβαλαν μια εποχή τά
ξης και υπακοής στους εθιμοτυπικούς κανόνες ως μια εξιδανι- 
κευμένη εναλλακτική λύση στους πολέμους και την αταξία που 
έβλεπαν γύρω τους. Αυτοί οι μελετητές πιστεύουν ότι διοικητικά 
και πολιτικά δεν υπήρξε ποτέ ένα βασίλειο των Τσόου ώστε να  
καταλυθεί. Ωστόσο η συμμόρφωση στους εθιμοτυπικούς κανό
νες για πολλούς αιώνες μετά το 770 π.Χ. είναι δύσκολο να εξη
γηθεί, αν δεν αποτελούσε υπόλειμμα κάποιας πιο αποτελεσματι
κής εξουσίας. Ίσως ο βασιλιάς των Τσόου με τη θεϊκή εντολή του 
στην κορυφή της φεουδαρχικής πυραμίδας να ήταν κάτι σαν τον 
αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη 
του Μεσαίωνα (κεφ. 13).

Εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση της αποτελεσματικής ε
ξουσίας των Τσόου ώθησε το σύστημα μακριά προς το άκρο των 
πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος. Τα παλαιότερα φέου
δα, τα οποία ήταν τώρα ανεξάρτητα, φύλασσαν ζηλόφθονα την 
ελευθερία δράσης τους και τη θέση τους ως κυρίαρχα. Η εσωτε
ρική αυτονομία δεν ήταν αρκετή: Τα χαρακτηριστικά της ανε
ξάρτητης κρατικής οντότητας ήταν η ικανότητά της να διατηρεί 
την επικράτειά της, να διεξάγει πόλεμο, να αλλάζει συμμάχους 
και να συνάπτει συνθήκες. Τα κράτη που διατηρούσαν την ανε
ξαρτησία τους σε αυτούς τους τομείς αντιμετώπιζαν το ένα το 
άλλο ως ίσα· οι συνθήκες που διασώζονται δείχνουν ότι στο ζή
τημα του πολέμου και της συμμαχίας οι «βάρβαρες» δυνάμεις
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που είχαν τις ίδιες ικανότητες αντιμετωπίζονταν κατά τον ίδιο 
τρόπο. Εκείνα τα κράτη που δεν μπορούσαν να επιβάλουν απο
τελεσματικά την ανεξαρτησία τους υποβιβάζονταν σε μια κατώ
τερη θέση. Σε μια διάσκεψη το 546 π.Χ. όπου συγκεντρώθηκαν 
οι εκπρόσωποι των περισσότερων κρατών, ο εκπρόσωπος των 
Λου (Lu) ρώτησε: «Τα κράτη των Τσου (Chu) και των Τενγκ 
(Teng) είναι σαν ιδιωτικές κτήσεις άλλων κρατών που τα αντιμε
τωπίζουμε ως ίσα. Γιατί θα έπρεπε λοιπόν να κατατάσσονται στην 
ίδια θέση με εμάς;».

Τα κράτη σχημάτιζαν δύο γεωγραφικές ομάδες. Τα σχετικά 
μικρά κεντρικά κράτη καταλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της 
παλαιάς κινεζικής πολιτισμικής περιοχής. Συνέχιζαν να τηρούν 
τις παραδοσιακές συνήθειες του βασιλείου των Τσόου, συμπερι- 
λαμβανομένης και της εθιμοτυπικής υπεροχής του βασιλιά των 
Τσόου, και να αντλούν την έσχατη νομιμοποίησή τους από τα 
παλαιά φέουδα των Τσόου. Συμφωνούσαν ότι ο πόλεμος έπρεπε 
να ρυθμίζεται από εθιμικούς κανόνες που περιόριζαν την αιμα
τοχυσία και ευνοούσαν τις αψιμαχίες αντί τις προσχεδιασμένες 
μάχες· και ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια 
της ανεξαρτησίας του ηγεμόνα, αλλά όχι στην καταστροφή των 
κρατών ως οντοτήτων ή στην αποπομπή των νόμιμων βασιλικών 
οικογενειών. Τα κεντρικά κράτη υπερηφανεύονταν για τη διατή
ρηση του κινεζικού πολιτισμού και περιφρονούσαν τα περιφε
ρειακά κράτη χαρακτηρίζοντάς τα ως ημιβάρβαρα, άσχετα με τις 
παραδόσεις, και αναμεμειγμένα με μη κινεζικούς λαούς.

Τα περιφερειακά ή ακριτικά κράτη εξαπλώθηκαν προς όλες 
τις κατευθύνσεις σε μη κινεζικά εδάφη και έτσι έγιναν μεγαλύτε
ρα και ισχυρότερα. Τα περιφερειακά κράτη του νότου, κατά μή
κος του Γιάνγκτσε, ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την επέκταση 
της εξουσίας τους και περιφρονούσαν την παλαιά τάξη πραγμά
των. Τηρούσαν τους παλαιούς κανόνες μόνο όταν το έκριναν σκό
πιμο. Από το 500 π.Χ. τα περιφερειακά κράτη εισήγαγαν σημα
ντικές καινοτομίες στην τέχνη του πολέμου, οι οποίες τον έκα



ναν πιο έντονο και την έκβασή του πιο οριστική. Εξόπλισαν με
γάλους αριθμούς πεζών στρατιωτών με σιδερένιες λόγχες και νέ
ες μέθοδοι εκπαίδευσης είχαν ως αποτέλεσμα την οργάνωση πει- 
θαρχημένων σχηματισμών πεζικού. Επίσης διδάχτηκαν από τους 
νομάδες πώς να χρησιμοποιούν το ιππικό και ανέπτυξαν μια απο
τελεσματική βαλλίστρα. Συγχρόνως, οι ηγεμόνες των νέων κρα
τών οργάνωσαν τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των πληθυσμών 
τους. Όλες αυτές οι καινοτομίες έδωσαν στα περιφερειακά κρά
τη ένα πλεονέκτημα έναντι των πιο πολιτισμένων ηγεμόνων και 
κοινοτήτων της παλαιάς κινεζικής περιοχής. Τα σημαντικότερα 
νέα κράτη για τη μελέτη μας είναι το ικανό και επιθετικό κράτος 
των Τσου (Chu) στα νότια, το οποίο ήταν. το πρώτο που εγκαθί
δρυσε αποτελεσματική ηγεμονία στο σύστημα- το αποικιακό κρά
τος των Γούε (Yuch), το οποίο ιδρύθηκε από Κινέζους τυχοδιώ
κτες νότια του Γιάνγκτσε και που δεν ανήκε ποτέ έστω και εν 
μέρει στο παλαιό βασίλειο των Τσόου· και το καινοτόμο κράτος 
των Τσιν (Qin, Ch’ in), το οποίο επέκτεινε την εξουσία του σε 
νομαδικούς λαούς εκτροφείς αλόγων, και στη συνέχεια κατέκτη- 
σε ολόκληρη την Κίνα.

Το κινεζικό σύστημα μετά το 770 ήταν εξαιρετικά διασπασμένο 
ώστε να είναι σταθερό. Τα πιο ισχυρά κράτη απέβλεπαν στην 
ηγεμονία. Σύντομα ο ηγεμόνας των Τσου πήρε τον τίτλο του βα
σιλιά, ανακηρύσσοντας έτσι το κράτος του ξεχωριστό και ίσο με 
ολόκληρο το κεντρικό σύστημα, στο οποίο αυτός ο τίτλος προο
ριζόταν μόνο για το μονάρχη των Τσόου. Και άλλοι περιφερεια
κοί ηγεμόνες ακολούθησαν σύντομα το παράδειγμά του. Η αυξα
νόμενη ισχύς του δραστήριου κράτους των Τσου οδήγησε σε μια 
αντι-ηγεμονική συμμαχία των κεντρικών κρατών μαζί με άλλους 
περιφερειακούς εχθρούς των Τσου. Μια σημαντική διάσκεψη της 
συμμαχίας το 679 π.Χ., στην οποία συμμετείχε και ο εθιμοτυπι
κός βασιλιάς των Τσόου, αναγνώρισε την ανάγκη για έναν απο
τελεσματικό ηγέτη, ο οποίος θα ονομαζόταν <ώα» (μπα) και ο 
οποίος θα διεξήγε πόλεμο και θα ασκούσε διπλωματία εκ μέρους
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της συμμαχίας. Στην πράξη, ο ηγεμόνας του ισχυρότερου κρά
τους που αντιτασσόταν στην εκάστοτε προσπάθεια για ηγεμονία 
εκλεγόταν ba- και όταν ένα άλλο κράτος γινόταν ισχυρότερο, στη 
θέση του εκλεγόταν ο βασιλιάς αυτού του κράτους. Τα κεντρικά 
κράτη θεωρούσαν τον ba ως αντιβασιλιά εκ μέρους της μοναρχί
ας των Τσόου, αλλά στην πραγματικότητα η συμμαχία και ο ba 
ήταν μια σημαντική καινοτομία. Ενοποίησαν τα νέα κράτη του 
Γιάνγκτσε με το παλαιό σύστημα των Τσόου και μετατόπισαν τη 
χαλαρή σχέση μεταξύ των κοινοτήτων του εκτεταμένου κινεζι
κού κόσμου σημαντικά πίσω κατά μήκος του φάσματος, προς 
ένα πιο ηγεμονικό μοντέλο.

Η συμμαχία κατάφερε για κάποιον καιρό να περιορίσει τους 
Τσου και τους συμμάχους-πελάτες τους. Ωστόσο, μακροπρόθε
σμα δεν ήταν αρκετά δυνατή ή αρκετά καλά οργανωμένη. Εβδο
μήντα περίπου χρόνια μετά, ένας ηγέτης των Τσου νίκησε τη συμ- 
μαχία-συνασπισμό και με κυνικότητα αυτοεξελεγη ba. Έτσι, έ
νας θεσμός που είχε ως στόχο να περιορίσει τους Τσου μετατρά- 
πηκε σε μέσο νομιμοποίησης της ηγεμονίας τους. Στη συνέχεια, 
διακόσια περίπου χρόνια μετά την εγκαινίαση του θεσμού του 
ba, οι Τσου ανατράπηκαν, όχι από την υπόλοιπη συμμαχία που 
πλέον εξούσιαζαν, αλλά από ένα άλλο ημικινεζικό κράτος στην 
κοιλάδα του Γιάνγκτσε· και ύστερα από εννιά χρόνια αγώνα ε- 
γκαθιδρύθηκε μια νέα κυριαρχία από τους Γούε (Yuch), το λιγό- 
τερο κινεζικό από όλα τα κράτη.

Κάτω από τις μεγάλες δυνάμεις της κάθε περιόδου, υπήρχαν 
μεσαία κράτη, ικανά να διατηρούν κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας 
στις εξωτερικές τους σχέσεις. Απολάμβαναν μια πολύ μεγαλύτερη 
ελευθερία δράσης συμμετέχοντας στη συμμαχία παρά στη συμμα
χία υποτελών που έλεγχαν οι Τσου. Οι δευτερεύουσες δυνάμεις 
στις παρυφές της συμμαχίας των Τσου προσπάθησαν κατά συνέ
πεια να αποσύρουν την αφοσίωσή τους προς την αντι-ηγεμονική 
συμμαχία, όταν θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ασφαλές. Η πιο 
ενδιαφέρουσα από τις μεσαίες δυνάμεις για την ερευνά μας ήταν



οι Τσενγκ (Zheng, Cheng). Οι Τσενγκ αποτελούσαν ένα σημαντι
κό εμπορικό κράτος, το οποίο βρισκόταν μεταξύ των δύο συμμα-■ 
χιών, και το οποίο διέθετε μια επιφυλακτική κυβέρνηση και σημα
ντικές ένοπλες δυνάμεις. Η προσχώρηση των Τσενγκ θεωρούνταν 
ότι έκρινε την ανωτερότητα της μίας ή της άλλης πλευράς. Σε διά
στημα 140 ετών, σύμφωνα με τα διασωθέντα στοιχεία, οι Τσενγκ 
άλλαξαν συμμαχία δεκατέσσερις φορές χωρίς να χάσουν την ελευ
θερία δράσης τους. Οι μεταβολές των συμμαχιών τους ήταν συ
νήθως αποτέλεσμα ανώτερων πιέσεων· ήταν όμως μερικές φορές 
σκόπιμες και προνοητικές, όταν δηλαδή διέβλεπαν ότι η ομάδα με 
την οποία είχαν συμμαχήσει αποδυναμωνόταν και ότι η άλλη πλευ
ρά θα αποκτούσε τον έλεγχο. Οι Τσενγκ επιδείκνυαν κινητικότητα 
στις συμμαχίες τους και θεωρούσαν τους υπολογισμούς του κρα
τικού συμφέροντος σημαντικότερους από τις δεσμεύσεις τους. Συ
στηματικά συμμαχούσαν με τον ισχυρότερο.

Ολόκληρο το σύστημα, το οποίο πια κάλυπτε μια περιοχή δι
πλάσια σε έκταση από εκείνη του παλαιού βασιλείου των Τσόου, 
γινόταν κατά συνέπεια ολοένα και πιο ενοποιημένο. Η στρατιω
τική και πολιτική διαδικασία της ενοποίησης πραγματοποιούνταν 
από τα νέα κράτη. Ωστόσο, παρά τις καινοτόμες πρακτικές τους 
και την περιφρόνησή τους για τις παλαιές παραδόσεις, η εξουσία 
τους στο σύστημα συνέχισε να απορρέει σε κάποιο βαθμό από 
την παλαιά ιδέα του ενός βασιλείου των Τσόου. Ο ba ισχυριζό
ταν ότι ενεργούσε εκ μέρους του εθιμοτυπικού βασιλιά των Τσό
ου και των κατ’ όνομα υποτελών του, είτε εκλεγόταν πραγματι
κά από αυτούς είτε τους επιβαλλόταν.

Είναι χρήσιμο να συγκρίνουμε αυτό το στάδιο του κινεζικού 
συστήματος με το αντίστοιχο και σχεδόν σύγχρονό του στάδιο 
του ελληνοπερσικού συστήματος (κεφ. 5). Και στις δύο περιπτώ
σεις υπήρχαν δύο βασικές συμμαχίες. Η συμμαχία αντιστοιχού
σε στην αντι-ηγεμονική περίοδο της συμμαχίας των Σπαρτιατών· 
και η συμμαχία των Τσου που είχε ως στόχο να στηρίξει τις ηγε
μονικές τους φιλοδοξίες αντιστοιχούσε στην αθηναϊκή. Ο ba ή
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αντι-ηγεμονικός προστάτης είχε ένα ρόλο παρόμοιο με εκείνον 
που είχαν οι Σπαρτιάτες κατά το τέλος του Πελοποννησιακού 
Πολέμου. Πόσο μοιάζουν τα λόγια του απεσταλμένου του ba προς 
ένα φοβισμένο σύμμαχο σχετικά με τους Τσου, με τους διατακτι
κούς Σπαρτιάτες που επέκριναν οι Κορίνθιοι:

«Αν είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη συμπεριφορά μας, δια
τηρούμε την καλή μας πίστη και τηρούμε τους κανόνες, σω
στοί στην πρώτη μας αντίδραση, σκεπτόμενοι ταυτόχρονα και 
την τελευταία... αν επιτελούμε τις τελετουργίες μας σύμφωνα 
με τους αρχαίους νόμους και εκπληρώνουμε τα καθήκοντα μας 
σύμφωνα με τους αρχαίους βασιλιάδες και βάσει του τι χρειά
ζονται τα κράτη μας, όσο παράλογος και αν είναι ο ηγεμόνας 
των Τσου, τι μπορεί να κάνει εναντίον μας;».

Υπήρχε μάλιστα και μια συνθήκη μεταξύ των Τσου και του 
ba, σύμφωνα με την οποία οι δύο αντίπαλες ομάδες συμφωνού
σαν να μην κάνουν πόλεμο και να έχουν κοινούς φίλους και ε
χθρούς, αν και δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο της δίκης και οι Τσου 
παραβίασαν τη συνθήκη σε τρία χρόνια. Η μεταγενέστερη κυ
ριαρχία των Γούε (Yuch) είναι ανάλογη με εκείνη της Μακεδονί
ας. Η πιο εντυπωσιακή αντίθεση παρατηρείται μεταξύ των αντι- 
ηγεμονικών ενστίκτων των ελληνικών κοινοπολιτειών και του ο
πορτουνισμού των μικρότερων κινεζικών κρατών. Οι Τσενγκ και 
οι Κορίνθιοι ήταν εξίσου ελαστικοί όσον αφορά τις συμμαχίες 
τους· ενώ όμως οι Κορίνθιοι συστηματικά υποστήριζαν την πιο 
αδύναμη πλευρά, οι Τσενγκ συντάσσονταν πάντα με τον ισχυρό
τερο. Καμία εξωτερική δύναμη, ανάλογη με την Περσική Αυτο
κρατορία, δεν έπαιξε κάποιο σημαντικό εποικοδομητικό ρόλο στο 
κινεζικό σύστημα, όμως τα ηγεμονικά κινεζικά κράτη, όπως και 
η Μακεδονία, αντλούσαν δύναμη πιο πέρα από τα όρια του κινε
ζικού πολιτισμού.

Την περίοδο των εμπόλεμων κρατών έλαβε επίσης χώρα και 
η μεγαλύτερη δημιουργική και πνευματική δραστηριότητα στην



κινεζική ιστορία. Υπό τις αυτοκρατορικές δυναστείες ο κινεζικός 
πολιτισμός, στη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τις τέχνες ήταν σε 
μεγάλο βαθμό μια συνέχεια και μια βελτίωση αυτού που είχε επι
τευχθεί τους αιώνες των πολλαπλών ανεξαρτησιών, όταν οι διά
φορες κοινότητες πρόσφεραν μια ανταγωνιστική ποικιλία ευκαι
ριών και οι άνθρωποι μπορούσαν να μετακινηθούν από την μία 
κοινότητα στην άλλη.

Πολλές από τις διαμάχες αυτής της δημιουργικής εποχής αφο
ρούσαν τη νομιμοποίηση της εξουσίας, τους στόχους της πολιτι
κής και τις λύσεις για τους ολοένα και πιο βίαιους πολέμους. Υ 
πήρχαν τέσσερα βασικά ρεύματα πολιτικής σκέψης που κυμαίνο
νταν από τον άναρχο ειρηνισμό του Ταό (Dao, Tao) μέσω του κομ- 
φουκιανισμού και της φιλοσοφίας του Μο Τσέου έως τους υπέρ- 
μαχους της δεσποτικής εξουσίας και της ενοποίησης μέσω της κα- 
τάκτησης. Η πρώτη ομάδα, οι οπαδοί του Ταό, πίστευε σε μια φυ
σική τάξη πραγμάτων, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύ
τερα μέσω της μη βίας, και υποστήριζε ότι κάθε ενεργή διακυβέρ
νηση συνιστούσε παρέμβαση στη φυσική τάξη πραγμάτων. Μια 
δεύτερη και πιο σημαντική σχολή, ο κομφουκιανισμός, αποδεχό
ταν το κράτος ως μια αναγκαιότητα. Η κοινωνία ήταν ένα σύνολο 
οικογενειών υπό τον έλεγχο μιας πατρικής άρχουσας οικογένειας. 
Ο Κομφούκιος έδινε έμφαση στα ηθικά καθήκοντα των πατρικών 
ηγεμόνων, των οποίων το παράδειγμα και η πειθώ θα οδηγούσαν 
το λαό στην οδό της αρετής. Ομοίως, όλα τα κράτη θα έπρεπε να  
βρίσκονται υπό τον έλεγχο μιας βασιλικής οικογένειας, η οποία 
έχει λάβει την εντολή από τον Ουρανό να κυβερνά τον κόσμο· και 
η αποκατάσταση της αρετής και της αυτοκρατορικής ενότητας θα 
τερμάτιζαν τις συγκρούσεις μεταξύ των εμπόλεμων κρατών. Η πα
ραδοσιακή αριστοκρατική τάξη που δεν αναφέρεται άμεσα στη 
διδασκαλία του Κομφούκιου τροποποιήθηκε από τον όρο ότι οι 
ηγεμόνες θα έπρεπε να επιλέγουν τους υπουργούς τους σύμφωνα 
με την αξία τους και όχι βάσει της καταγωγής τους. Οι οπαδοί του 
Κομφούκιου πίστευαν ότι οι πιο ικανοί λόγιοι και έμποροι, ακόμη
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και οι απλοί χωρικοί, θα συνέρρεαν από παντού προκειμένου να  
ζήσουν υπό τις διαταγές ενός δίκαιου ηγεμόνα. Σε κάποιο βαθμό 
αυτό πράγματι συνέβη. Το δόγμα του κομφουκιανισμού για μια 
κοινωνία κρατών αντανακλούσε τις επιθυμίες των κεντρικών κρα
τών που αναγνώριζαν την κατ’ όνομα μόνο επικράτηση των Τσόου.

Ο Μο Τσέου (Mo-zi, Mo-tsu), ο προφήτης της τρίτης σχολής, 
εξέφραζε επίσης ιδέες της παλαιάς κινεζικής κουλτούρας. Ήταν 
όμως λιγότερο ιδεαλιστής και πιο πεσιμιστής από τον Κομφούκιο. 
Ενδιαφερόταν για τη συμπεριφορά των μεμονωμένων ατόμων και 
των μεμονωμένων κρατών παρά για τη διευθέτηση των κοινωνιών. 
Ο Μο Τσέου συμφωνούσε με τον Κομφούκιο ότι στην υφιστάμε
νη κατάσταση της Κίνας ένα κράτος με τάση για επικράτηση θα 
μπορούσε να υπερισχύσει των άλλων συνδυάζοντας τη γοητεία 
της καλής διακυβέρνησης με την επιθετική στρατιωτική δύναμη. 
Για να εμποδίσει την επιτυχία αυτής της πολιτικής, ο Μο Τσέου 
ανέπτυξε ένα δόγμα αμυντικού πολέμου ως το κλειδί της ειρήνης 
μεταξύ των κρατών. Οι οπαδοί αυτής της σχολής υποστήριζαν ότι 
ένα κράτος που αποκήρυσσε τον επιθετικό πόλεμο μπορούσε να 
καταστεί τόσο ικανό στις αμυντικές τεχνικές που κανένα άλλο κρά
τος δεν θα μπορούσε να του επιτεθεί. Αν αυτό το σχέδιο ακολου
θούνταν από όλους, όλα τα κράτη θα γίνονταν άτρωτα στις επιθέ
σεις και θα έπρεπε να ζουν με ομόνοια. Το πρόγραμμα της σχολής 
του Μο Τσέου της ένοπλης ουδετερότητας ήταν πραγματικά αντι- 
ηγεμονικό: Ήταν η μόνη θεωρητικά διατυπωμένη κινεζική έννοια 
περί διεθνών σχέσεων που υπήρχε. Όμως οι οπαδοί αυτής της σχο
λής δεν σκέφτονταν με όρους μιας δομημένης σχέσης μεταξύ των 
κινεζικών κρατών, όπως ο Κομφούκιος και οι οπαδοί του, και η 
ιδέα τους περί ειρήνης και ομόνοιας σήμαινε κάτι ελάχιστα περισ
σότερο από συνύπαρξη μεταξύ πολλαπλών ανεξαρτησιών, οι ο
ποίες σχεδόν δεν συγκροτούσαν σύστημα. Στην πράξη, η αμυντι
κή στρατηγική, ιδιαίτερα χωρίς συμμαχίες, αποδείχτηκε ανεπαρ
κής να προστατέψει τα πολιτισμένα κράτη που την εφάρμοσαν 
από τα ακμαία κράτη της περιφέρειας.
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Η τέταρτη σχολή πολιτικής σκέψης ήταν οι επονομαζόμενοι 
«νομικιστές». Η συμβατική χρήση αυτής της λέξης για τη μετά
φραση της κινεζικής fa-chaio  της προσδίδει παραπλανητικές ση
μασίες, υποδηλώνοντας μια κυριαρχία του νόμου στον οποίο οι 
βασιλιάδες και οι εκτελεστικές κυβερνήσεις υποτάσσονται. Ο νό
μος των Κινέζων νομικιστών ήταν η βούληση του απόλυτου μο
νάρχη, διατυπωμένη σε σαφή νομικά διατάγματα, με τα οποία 
όλοι οι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων 
του, έπρεπε να συμμορφώνονται χωρίς αντιρρήσεις. Η λέξη «α
πολυταρχική» εκφράζει καλύτερα τις απόψεις αυτής της σχολής. 
Οι νομικιστές ήταν αντιδημοκρατικοί, διότι δεν αναγνώριζαν κα
νένα δικαίωμα στους υπηκόους του ηγεμόνα να εκφράζουν γνώ
μη σχετικά με τις πολιτικές υποθέσεις, και αντι-αριστοκρατικοί, 
διότι επέμεναν να εξαλείψουν τις ιδιωτικές αρμοδιότητες και τα 
κληρονομικά προνόμια της φεουδαρχικής αριστοκρατίας, τα ο
ποία είχε επιβεβαιώσει η διδασκαλία του Κομφούκιου και υπήρ
χαν σε όλα τα κινεζικά κράτη. Όλα τα εδάφη, σύμφωνα με τους 
νομικιστές, θα έπρεπε να καταβάλλουν φόρους άμεσα σε ένα κε
ντρικό βασιλικό ταμείο. Η διοικητική εξουσία θα έπρεπε να πα- 
ραχωρείται στο σύνολό της σε αξιωματούχους, τους οποίους θα 
επιλέγει και θα καθαιρεί ο ηγεμόνας, ο οποίος θα διασφαλίζει 
την αφοσίωση και την ικανότητά τους όχι βάσει μιας κομφου- 
κιανής εκπαίδευσης στην αρετή, αλλά βάσει ενός πραγματιστι
κού συστήματος ανταμοιβών και ποινών.

Στις εξωτερικές σχέσεις οι νομικιστές απέρριπταν, τόσο τους 
ηθικούς περιορισμούς και το σεβασμό στην παράδοση που δίδα
σκε ο Κομφούκιος, όσο και τον αμυντικό πόλεμο της σχολής του 
Μο Τσέου. Οι νομικιστές διατείνονταν ότι η εσωτερική πολιτική 
τάξη πραγμάτων τους θα καθιστούσε το κράτος ισχυρότερο στο 
εξωτερικό. Ο ηγεμόνας του δεν θα ήταν αναγκασμένος να στηρί
ζεται σε απείθαρχες, επιστρατευμένες δυνάμεις από τα διάφορα 
φέουδα ή σε μισθοφόρους, αλλά θα μπορούσε να εκπαιδεύσει 
όσους από τους υπηκόους του χρειαζόταν σε έναν πειθαρχημένο
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στρατό, και θα είχε περισσότερους οικονομικούς πόρους. Ο ηγε
μόνας κατά τους νομικιστές θα έπρεπε να  εκπαιδεύει τα στρα- 
τεύματά του για επίθεση, με στόχο την οριστική υποδούλωση 
όλων των εχθρικών κρατών. Αυτού του είδους η πολιτική θα ο
δηγούσε αντικειμενικά στην ειρήνη, υποστήριζαν οι νομικιστές, 
επειδή όσο περισσότερα κράτη υποτάσσονταν, τόσο μεγαλύτερη 
θα καθίστατο η περιοχή της ενότητας και της τάξης, μέχρι που να 
υπάρξει ένα μόνο κράτος και να μην είναι απαραίτητος ο πόλε
μος. Ένας νομικιστής ανέπτυξε το δόγμα χρησιμοποιώντας επα
ναστατική και ιμπεριαλιστική γλώσσα, η οποία έχει απήχηση α
κόμη και στη σύγχρονη εποχή, στην Κίνα και αλλού:

«Αν οι φτωχοί ενθαρρύνονται με ανταμοιβές, θα γίνουν πλού
σιοι και αν ποινές επιβάλλονται στους πλουσίους, αυτοί θα 
γίνουν φτωχοί. Αν ο ηγεμόνας ενός κράτους καταφέρει να κά
νει το φτωχό πλούσιο και τον πλούσιο φτωχό, το κράτος του 
θα έχει μεγάλη δύναμη και θα επιτύχει την επικράτηση επί 
των άλλων κρατών».

Η νομικιστική σχολή αναπτύχθηκε στα νέα περιφερειακά κρά
τη και επηρέασε ηγεμόνες που ενδιαφέρονταν περισσότερο για 
την ισχύ παρά για την ηθική. Οι ιδέες των νομικιστών σχετικά με 
την οργάνωση του κράτους για πόλεμο και την επίτευξη της ει
ρήνης μέσω της οικουμενικής κατάκτησης εκφράζουν τις πολιτι
κές που ακολούθησαν στην πράξη αυτά τα κράτη. Οι νομικιστές 
ήταν καινοτόμοι και πραγματιστές, και δεν ήταν ανεκτικοί με τις 
παραδόσεις και τις αρετές, τις οποίες τιμούσαν τα κεντρικά κρά
τη και ο Κομφούκιος. Ήθελαν να μετακινήσουν το σύστημα κρα
τών όσο το δυνατόν περισσότερο προς το αυτοκρατορικό άκρο 
του φάσματός μας. Ως προς αυτό ήταν τελείως αντίθετοι με τη 
σχολή του Μο Τσέου· είχαν όμως έναν κοινό τόπο με τους οπα
δούς του Κομφούκιου, οι οποίοι υποστήριζαν επίσης την αυτο- 
κρατορική ενότητα για όλη την Κίνα υπό την εντολή του Ουρα
νού. Αυτός ο κοινός τόπος ήταν το σημείο στο οποίο ήλπιζε να



στηρίξει την παραδοσιακή του νομιμοποίηση το κινεζικό σύστη
μα των εμπόλεμων κρατών.

Το κράτος στο οποίο οι νομικιστές είχαν τη μεγαλύτερη απή
χηση ήταν το κράτος των Τσιν, το πιο βορειοδυτικό και περιθω
ριακό κράτος του συστήματος. Οι Τσιν είχαν ισχυρό ιππικό και 
πλούτο από το αυξανόμενο εμπόριο μεταξύ της Κίνας και της 
κεντρικής Ασίας, το οποίο μονοπωλούσαν σε μεγάλο βαθμό. Ο 
Λι Σου (Li Su, Li Ssu), που καταγόταν από το πρώην ηγεμονικό 
κράτος των Τσου, υιοθέτησε το νομικισμό, κατατάχθηκε στην 
υπηρεσία του βασιλιά του Τσιν και σύντομα έγινε ο πρώτος τη 
τάξει υπουργός του. Υπό την καθοδήγησή του οι Τσιν από το 230  
έως το 221 π.Χ. διεξήγαγαν μια σειρά από πολέμους στους οποί
ους όλα τα άλλα κράτη της Κίνας είτε ηττήθηκαν οριστικά στη 
μάχη είτε προσαρτήθηκαν από τους Τσιν. Ο Λι Σου διεξήγαγε 
αυτούς τους πολέμους με πρωτοφανή θηριωδία, στοχεύοντας σε 
κάθε εκστρατεία στην πλήρη καταστροφή του εχθρικού κράτους. 
Τα στρατεύματα που παραδίδονταν ύστερα από παρατεταμένη 
αντίσταση σφαγιάζονταν· εκείνα που σχεδόν δεν αντιστέκονταν 
στους Τσιν ενσωματώνονταν στις δυνάμεις τους. Οι ηγεμόνες και 
οι υπουργοί τους εκτελούνταν. Όσοι αριστοκράτες δεν θανατώ
νονταν, εκτοπίζονταν στην πρωτεύουσα των Τσιν, όπου η διοι
κητική τους εμπειρία χρησιμοποιούνταν σε μικρής σημασίας α
πασχολήσεις. Κυβερνήτες και έπαρχοι στέλνονταν από τους Τσιν 
για την άμεση διοίκηση των κατακτημένων περιοχών.

Έτσι η Κίνα επανενώθηκε. Όμως η αυτοκρατορία των Τσιν ή
ταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και ασκούσε πολύ πιο συγκεντρω
τικό έλεγχο από ό,τι εκείνη των ημιμυθικών βασιλιάδων Τσόου. 
Στον ηγεμόνα των Τσιν, που δεν είχε μεγάλες ικανότητες και που 
εξαρτιόταν από τον Λι Σου, απονεμήθηκε ο τίτλος του «πρώτου 
αυτοκράτορα». Η λέξη που μεταφράζουμε ως αυτοκράτορας μέ
χρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο για τους θεούς· όμως, ο Λι Σου 
θεώρησε ότι ο τίτλος του βασιλιά είχε χάσει την αξία του από το 
γεγονός ότι τον χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα οι ηγεμόνες πολ
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λών κρατών. Οι νέοι ηγεμόνες ήταν επαναστάτες που στηρίζονταν 
στη βία. Απεχθάνονταν την ποικιλία, τα τοπικά έθιμα και τα καθιε
ρωμένα δικαιώματα. Όρισαν για ολόκληρη την Κίνα μέσω διατάγ
ματος μια ενιαία γραφή, ένα ενιαίο σύστημα μέτρων και σταθμών 
και ένα σταθερό άξονα των δίτροχων αμαξιών ώστε οι αυλακιές 
των τροχών να έχουν το ίδιο πλάτος σε ολόκληρη την αυτοκρατο
ρία. Διαπίστωσαν όμως ότι η παθητική αντίσταση των λαών της 
Κίνας στις καινοτομίες τους ήταν πιο σθεναρή από τις στρατιές 
των άλλων κρατών και ότι την ενθάρρυναν οι λόγιοι και οι διανο
ούμενοι, η πλειονότητα των οποίων ήταν κομφουκιανοί αποφασι
σμένοι να διατηρήσουν τις παραδόσεις. Ο Λι Σου και οι συνάδελ
φοί του αποφάσισαν να εξαλείψουν ακόμη και την ανάμνηση του 
παλαιού συστήματος, των θεσμών του και των ιδεών του και ιδιαί
τερα του κομφουκιανισμού. Η διαβόητη «καύση των βιβλίων» διά- 
τασσε όλα τα συγγράμματα με ελάχιστες εξαιρέσεις να παραδο
θούν στην πυρά και οι λόγιοι που αρνούνταν να παραδώσουν τις 
βιβλιοθήκες τους να θανατώνονται. Τεράστια ζημιά προκλήθηκε 
στην κινεζική ιστορία και λογοτεχνία. Αν και ορισμένα αρχεία κρύ
φτηκαν σε ασφαλές μέρος, τα περισσότερα χάθηκαν για πάντα και 
οι μεταγενέστερες προσπάθειες αποκατάστασής τους παρήγαγαν 
περισσότερα πλαστά παρά πρωτότυπα έργα.

Η πίστη των νομικιστών στην ισχύ και την επιτυχία και η α
πόρριψη εκ μέρους τους των ηθικών προτύπων τούς επέτρεψε να  
κατακτήσουν ολόκληρη την Κίνα σε εννιά χρόνια και να θεσπί
σουν μια πολιτιστική και τεχνική επανάσταση. Δεν τους διασφά
λισε όμως την αφοσίωση των νέων ηγεμόνων μεταξύ τους ούτε 
τους προστάτεψε από τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Οι επαναστάσεις 
τρώνε τα παιδιά τους. Δεκαπέντε χρόνια μετά την ανακήρυξη 
του «πρώτου αυτοκράτορα», ο Λι Σου δολοφονήθηκε και η κυ
βέρνηση που σπαρασσόταν από δολοπλοκίες ανατράπηκε από 
μια λαϊκή εξέγερση. Οι Τσιν έγιναν για τους μεταγενέστερους, 
υπό την επιρροή των ηθικολόγων του κομφουκιανισμού, ένα πα
ράδειγμα προς αποφυγή για τις συνέπειες της ανόσιας βίας.
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Το έργο της ενοποίησης και της τυποποίησης των Τσιν είχε ω
στόσο γίνει με μεγάλη επιμέλεια για να ακυρωθεί. Η παραδοσιακή 
ενωτική νομιμοποίηση και το πραγματικό οικονομικό πλεονέκτη
μα συνδυάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι η εξέγερση δεν θα οδη
γήσει στην αποκατάσταση των παλαιών κρατών, των οποίων οι 
ηγεμόνες και οι φεουδαρχικές οικογένειες δεν υπήρχαν πια, αλλά 
στη διατήρηση της συγκεντρωτικής γραφειοκρατικής αυτοκρατο
ρίας. Ο νέος γιος του Ουρανού, στην πραγματικότητα, ο γιος ενός 
χωρικού, ίδρυσε τη δυναστεία των Χαν, η οποία βασίλεψε με μια 
μικρή διακοπή για τέσσερις περίπου αιώνες. Το κινεζικό σύστημα 
κρατών είχε πλέον σταθεροποιηθεί στο αυτοκρατορικό άκρο του 
φάσματος. Κατά μία έννοια, η αυτοκρατορική πολιτική των Τσιν 
και το νομικιστικό πρόγραμμα ιστορικά νίκησαν. Όμως, οι ηγεμό
νες των Χαν αποκήρυξαν επίσημα τα νομικιστικά δόγματα και την 
αυταρχική σκληρότητα της ηγεμονίας των Τσιν. Έγιναν οι προ
στάτες ενός αναθεωρημένου κομφουκιανισμού, ο οποίος δίδασκε 
την υπακοή στο γιο του Ουρανού και δικαίωνε τους Χαν περιγρά- 
φοντας το σύστημα των Τσόου ως μια άμεση γραφειοκρατική διοί
κηση ολόκληρης της Κίνας. Η δημιουργική περίοδος των εμπόλε
μων κρατών περιγράφτηκε απλώς ως ένα παρατεταμένο διάλειμ
μα χάους ανάμεσα στις εποχές της πολιτικής ενότητας, και ο τίτλος 
του αυτοκράτορα απονεμήθηκε αναδρομικά στους βασιλείς των 
Τσόου. Η συγχώνευση των ιδεών του κομφουκιανισμού και των 
νομικιστών από τους Χαν κατέστη η πνευματική ορθοδοξία της 
Κίνας για δύο χιλιετίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όσον αφορά τη συγγραφή αυτού του κεφαλαίου οφείλω πολλά στην εργα

σία που συνέταξε ο Geoffrey Hudson για λογαριασμό της Βρετανικής Επιτρο
πής σχετικά με τα συστήματα κρατών της αρχαίας Κίνας, και στις επακόλου
θες συζητήσεις. Για τους πολιτικούς φιλοσόφους ή θεωρητικούς βλ. ιδιαίτερα 
Vitaly Rubin, Individual and State in Ancient China, New York, Columbia 
University Press, 1976· o Rubin είναι ένας Σοβιετικός μελετητής που συγκρί
νει τους νομικιστές με τον Στάλιν.
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Μ ε τη Ρώμη φτάνουμε στο αποκορύφωμα της μακράς, στα
διακής, ακανόνιστης μετατόπισης του κόσμου της Εγγύς Α

νατολής και της Μεσογείου προς το αυτοκρατορικό άκρο του 
φάσματός μας, που άρχισε με την Ασσυρία και αναπτύχθηκε μέ
σω των διαδόχων αυτής της αυτοκρατορίας στην Ανατολή, το 
περσικό και το μακεδονικό σύστημα.

Η Ρώμη ξεκίνησε την ιστορία της ως πόλη-κράτος της κε
ντρικής Ιταλίας, στο δυτικό περιθώριο των προηγμένων πολιτι
σμών της ανατολικής Μεσογείου, που αποτέλεσαν τον ελληνι
στικό κόσμο. Σε διάστημα αρκετών αιώνων η πόλη επέκτεινε την 
εξουσία της και προσάρμοσε τις μεθόδους διακυβέρνησής της 
ώστε να οργανώσει πρώτα την Ιταλία, στη συνέχεια τη δυτική 
Μεσόγειο και τέλος, ολόκληρο σχεδόν τον ελληνιστικό κόσμο 
σε μια αυτοκρατορία, μεγαλύτερη από οποιαδήποτε είχε υπάρξει 
ή θα υπάρξει ποτέ σε αυτή την περιοχή. Η ρωμαϊκή αυτοκρατο- 
ρική δομή, όχι μόνο έγινε αποδεκτή από τις ποικίλες κοινότητες 
που περιλάμβανε, αλλά κατέληξε να θεωρείται από τους πολίτες 
της αυτοκρατορίας ως η μόνη αποδεκτή και νόμιμη εξουσία. Αυ
τό το μοναδικό και εκπληκτικό επίτευγμα και ο πολιτιστικός με
τασχηματισμός που επέφερε, έθεσαν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού και επηρέασαν σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής και της 
σκέψης του. Οι παραδόσεις της Εκκλησίας, η γενικευμένη χρή
ση του ρωμαϊκού δικαίου και η κλασική παιδεία των αρχουσών
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τάξεων από λ ν Α α γ έ ν ν η σ η  και μετά μετέδωσαν την εμπειρία 
και τις ιδέες της Ρώμης στην Ευρώπη. Η Ρώμη συνέβαλε στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και σύγχρονης πρακτικής και αντί
ληψης για το κράτος, το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα για την αυ
τοκρατορία και τη φύση της αυτοκρατορικής εξουσίας.

Οι Ρωμαίοι σύμφωνα με τη μυθολογία πίστευαν ότι κατάγο
νταν από μια ομάδα Τρώων που είχαν εγκαταλείψει την Τροία 
μετά την καταστροφή της, και αφετηρία της χρονολόγησής τους 
ήταν η υποτιθέμενη ίδρυση της πόλης τους από τον Ρωμύλο το 
753 π.Χ. Οπωσδήποτε, η ρωμαϊκή πόλη-κράτος ήταν ετρουσκι- 
κής προέλευσης, αλλά βασιζόταν σε ένα λατινικό πληθυσμό και 
γλώσσα. Ήταν για πολλούς αιώνες μια πολυτάραχη και ανήσυχη 
πόλη, πολύ επιρρεπής στις στάσεις και στην επέκταση μέσω της 
κατάκτησης των γειτόνων της. Η θρυλική δολοφονία από τον Ρω
μύλο του δίδυμου αδερφού του Ρέμου συμβολίζει την εσωτερική 
βία που μάστιζε την πόλη. Συγχρόνως, οι Ρωμαίοι ανέπτυξαν μια 
αξιοσημείωτη πρακτική ευθυκρισία, ένα ταλέντο για οργάνωση 
και για εφαρμοσμένη μηχανική, ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο και 
κυρίως ένα σεβασμό για το δίκαιο. Το δίκαιο είχε παίξει σημα
ντικό ρόλο στους πολιτισμούς της αρχαίας Μεσοποταμίας, που η 
Ρώμη είχε κατά κάποιον τρόπο κληρονομήσει. Ωστόσο, η αντί
ληψη ότι το δίκαιο βρίσκεται πάνω από κάθε πολίτη και η τάση 
να  διευθετούνται όλες οι διαφορές με νομικούς όρους, είναι κυ
ρίως ρωμαϊκή. Στη δημοκρατική Ρώμη, όπως και στις ελληνικές 
πόλεις-κράτη, ένα αγόρι ήταν αυτονόητο ότι θα διδασκόταν το 
στρατιωτικό επάγγελμα, αφού το να φέρει κανείς όπλα ήταν ένα 
διακριτικό χαρακτηριστικό της ιδιότητας του πολίτη· ενώ όμως 
ένας μορφωμένος νεαρός Έλληνας θα διδασκόταν ποίηση και φι
λοσοφία, η μόρφωση της ανώτερης ρωμαϊκής τάξης επικεντρω
νόταν στο δίκαιο.

Αφού απαλλάχτηκε από τους Ετρούσκους βασιλείς της, η ρω
μαϊκή δημοκρατία αποτελούνταν από δύο κάστες, τους πατρικί
ους και τους πληβείους, με την εξουσία όμως στα χέρια των «α
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ριστοκρατικών» οικογενειών που προέρχονταν και από τις δύο 
τάξεις. Η εκτελεστική εξουσία ανήκε σε δύο υπάτους, εκ των 
οποίων ο ένας τουλάχιστον έπρεπε να προέρχεται από τους πλη
βείους, και οι οποίοι εκλέγονταν από όλους τους πολίτες για ένα 
χρόνο και ασκούσαν ίσες εξουσίες εναλλάξ. Οι πληβείοι εξέλε
γαν επίσης δημάρχους του λαού, οι οποίοι προστάτευαν τα συμ- 
φέροντά τους και αντιστοιχούσαν στους ηγέτες της τυραννικής- 
δημοκρατικής φατρίας της ελληνικής πόλης-κράτους. Ο Spengler 
στο Decline o f  the West περιέγραψε πολύ διορατικά το αξίωμα 
του Ρωμαίου δημάρχου ως:

«...την ευτυχέστερη έμπνευση της κλασικής πόλης. Ήταν ο 
τύραννος που εξυψωνόταν στη θέση του αναπόσπαστου μέ
ρους του πολιτεύματος και που τοποθετούνταν παράλληλα με 
τα παλαιά ολιγαρχικά αξιώματα, τα οποία εξακολουθούσαν 
να υπάρχουν στο σύνολό τους. Έτσι, η κοινωνική επανάστα
ση επιτελούνταν με νόμιμες μορφές. Ο δήμαρχος με την ασυ
λία του μπορούσε να προβεί σε επαναστατικές πράξεις, οι ο
ποίες θα ήταν αδιανόητες χωρίς οδομαχίες σε οποιαδήποτε 
άλλη πόλη».1

Η δυσκολία ήταν ότι αυτή η διαίρεση της εξουσίας, που είχε 
σχεδιαστεί για να αμβλύνει τις εσωτερικές κοινωνικές εντάσεις 
και να εμποδίζει τη μοναρχία ή την επικράτηση ενός μόνο ηγε
μόνα, περιέστειλε στο ελάχιστο τη συνέχεια της επίσημης εκτε
λεστικής εξουσίας. Οι σημαντικές αποφάσεις και οι γενικές γραμ
μές της ρωμαϊκής πολιτικής καθορίζονταν στη Σύγκλητο, ένα σε 
μεγάλο βαθμό κληρονομικό σώμα που εκπροσωπούσε τις σημα
ντικές «αριστοκρατικές» οικογένειες και που ενισχυόταν με την 
εκλογή ικανών πληβείων στις τάξεις του. Παρ’ όλη την πολυ- 
πλοκότητά της, η ελαστική και εξισορροπημένη ρωμαϊκή διακυ

1. Oswald Spengler, The Decline ofthe West, London, Allen & Unwin, 1934, 
p. 395.
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βέρνηση λειτούργησε εξαιρετικά καλά κατά τους αιώνες της ε
πέκτασης. Η εξουσία της Συγκλήτου αυξανόταν σταθερά. Υπήρ
χε λαϊκή δυσαρέσκεια και ορισμένες φορές σημειώνονταν στά
σεις, αλλά η επιτυχημένη επέκταση της ρωμαϊκής κυριαρχίας και 
ο πλούτος που έφερνε αυτή επέτρεψαν στη Σύγκλητο να αυξήσει 
την επιρροή της. Η δημοκρατική Ρώμη κυβερνιόταν από μια ε
ξαιρετικά ικανή και άπληστη ολιγαρχία.

Η ρωμαϊκή κατάκτηση ολόκληρης της ιταλικής χερσονήσου 
ήταν ένα αξιόλογο κατόρθωμα. Είναι αλήθεια ότι η Ιταλία ήταν 
πολύ κατακερματισμένη, υπήρχαν ξεχωριστές ετρουσκικές πό
λεις στα βόρεια της Ρώμης και ακόμη πιο ξεχωριστές ελληνικές 
πόλεις στα νότια, καθώς και πολλοί άλλοι γηγενείς και μετανα- 
στευτικοί λαοί. Δεν υπήρχε συνδυασμένη αντίσταση, έτσι ώστε 
να μπορούν οι ρωμαϊκές κτήσεις να προχωρούν τμηματικά. Ό 
μως οι διορατικοί και πρακτικοί Συγκλητικοί, όσο και αν ανυπο
μονούσαν να μοιραστούν τα λάφυρα και τα οφέλη του πολέμου, 
είδαν τα πλεονεκτήματα που παρουσίαζε η συμφιλίωση των λα
ών των νεοαποκτηθέντων εδαφών. Περιόρισαν τα αρχικά οικο
νομικά τους οφέλη και άλλα αντιλαϊκά μέτρα, όπως η ίδρυση 
αποικιών των Ρωμαίων στις κατακτημένες περιοχές και η αδί
στακτη καταστολή κάθε αντίστασης, εισάγοντας τα πλεονεκτή
ματα της ρωμαϊκής τάξης, του ρωμαϊκού δικαίου και την παρα
χώρηση διαφορετικών βαθμών υπηκοότητας. Η ρωμαϊκή διοίκη
ση σε αυτό το στάδιο ακολουθούσε το γνωστό αυτοκρατορικό 
μοντέλο της άμεσης διακυβέρνησης με δικαιώματα ψήφου για 
την περιοχή γύρω από την πόλη και τους ρωμαϊκούς οικισμούς 
έξω από αυτή, στη συνέχεια, της κυριαρχίας σε περιοχές που οι 
λαοί απολάμβαναν κάποια προνόμια της ιδιότητας του πολίτη, 
και έπειτα το μοντέλο της αυστηρής ηγεμονίας σε συμμάχους- 
πελάτες, οι οποίοι διαχειρίζονταν τις εσωτερικές τους υποθέσεις. 
Η επιτυχία έκανε τις προγενέστερες προφυλάξεις λιγότερο ανα
γκαίες. Όσο πιο ισχυρή γινόταν η Ρώμη και όσο πιο μακριά από 
την πόλη εκτείνονταν οι κατακτήσεις της, τόσο πιο άπληστη φαι
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νόταν να γίνεται η εκμετάλλευση της. Η κατάκτηση της νότιας 
Ιταλίας, που αποτελούσε τότε τη Μεγάλη Ελλάδα, αύξησε σημα
ντικά την εκπολιτιστική επιρροή της ελληνικής κουλτούρας στη 
Ρώμη. Έστρεψε επίσης την προσοχή των Ρωμαίων πέρα από τη 
θάλασσα, στη Σικελία, και ακόμη πιο πέρα, στην καρδιά της Ελ
λάδας.

Η εμπλοκή στη Σικελία έφερε τη ρωμαϊκή δημοκρατία αντι
μέτωπη με μια αυτοκρατορική πόλη, έναν αντίπαλο ισάξιο σε 
πλούτο και ισχύ, αλλά πολύ διαφορετικό ως προς τις παραδόσεις 
και τη νοοτροπία. Επρόκειτο για τη μεγάλη φοινικική πόλη της 
Καρχηδόνας, η οποία βρισκόταν επίσης στις δυτικές παρυφές του 
πολιτισμένου κόσμου, στη σημερινή Τυνησία, απέναντι από τη 
Σικελία. Σαν την προγονική της πόλη την Τύρο και πολλές άλλες 
πόλεις, αλλά σε αντίθεση με τη Ρώμη, η Καρχηδόνα ήταν μια 
πόλη που την κυβερνούσε μια αριστοκρατία εμπόρων, αφοσιω- 
μένων στο θαλάσσιο εμπόριο, και είχε αναδειχτεί σε βασίλισσα 
της δυτικής Μεσογείου έχοντας αποικίσει περιοχές της Ισπανίας 
και της σημερινής Αλγερίας στη δυτική Μεσόγειο. Η σύγκρουση 
διήρκεσε μισό αιώνα (από το 250 έως το 200 π.Χ. περίπου). Τα 
καρχηδονιακά στρατεύματα αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό α
πό μισθοφόρους, όπως εκείνα των άλλων φοινικικών πόλεων και 
των ελληνιστικών βασιλείων, και διοικούνταν από μια σειρά λα
μπρών στρατιωτικών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Αννίβας, ο 
φοβερότερος εχθρός της δημοκρατικής Ρώμης. Οι Ρωμαίοι, που 
ήταν μέχρι τότε μια χερσαία κυρίως δύναμη και διέθεταν ένα 
στρατό πολιτών, διέκριναν την ανάγκη να κατασκευάσουν ένα 
στόλο, ο οποίος τελικά τους χάρισε τη νίκη. Ωστόσο ο Αννίβας 
οργάνωσε ένα στρατό ξηράς στην Ισπανία, ο οποίος διέσχισε τις 
Αλπεις με ελέφαντες και κατέστρεψε την Ιταλία, νικώντας τους 
Ρωμαίους στο έδαφος τους. Η ικανότητα της Ρώμης να διατηρή
σει την αφοσίωση των περισσότερων ιταλικών κατακτήσεών της 
υπό αυτές τις συνθήκες αποτελεί σημαντική απόδειξη της επιτυ
χίας της πολιτικής της Συγκλήτου στα κατακτηθέντα εδάφη.
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Οι Καρχηδονιακοί Πόλεμοι (που οι Ρωμαίοι τους αποκαλού- 
σαν «Carthagenians Poeni» λόγω της φοινικικής τους καταγω
γής) θεωρήθηκαν ως η νίκη των Ρωμαίων χωρικών επί των Καρ- 
χηδόνιων εμπόρων και ένα παράδειγμα της σπουδαιότητας της 
ναυτικής ισχύος. Μας ενδιαφέρουν επίσης λόγω της πολιτικής 
των Συρακουσών. Αυτή η σικελική αποικία της κοινοπολιτείας 
των Κορινθίων είχε, όπως και η πρόγονός της, την τάση να  υπο
στηρίζει την ασθενέστερη πλευρά, και σε αρκετές περιπτώσεις 
χάρισε τη βοήθειά της στον ηττημένο μετά από κάποια ανατροπή 
στην έκβαση του πολέμου, προκειμένου να εμποδίσει και τις δύο 
πλευρές να εγκαθιδρύσουν μια κυριαρχία, η οποία θα είχε ως 
αποτέλεσμα να χάσουν οι Συρακούσιοι την ανεξαρτησία τους. 
Όμως, στο τέλος οι Ρωμαίοι κατέκτησαν και κατέστρεψαν τις 
Συρακούσες. Μια αντι-ηγεμονική πολιτική έχει περιορισμούς.

Οι Καρχηδονιακοί Πόλεμοι χάρισαν στους Ρωμαίους τον έλεγ
χο της αυτοκρατορίας της Καρχηδόνας στη δυτική Μεσόγειο. Προς 
το τέλος έστρεψαν επίσης την προσοχή των Ρωμαίων προς τα ανα
τολικά στην ηπειρωτική Ελλάδα και προς τα μακεδονικά βασίλεια 
και έτσι έγιναν κύριοι δρώντες στο μακεδονικό σύστημα. Οι μι
κρές κοινότητες της κεντρικής Ιταλίας, που έμοιαζαν με τους Ρω
μαίους, είχαν εκρωμαϊστεί ουσιαστικά. Όμως η Σύγκλητος δεν εί
χε κάποια συνειδητή πολιτική για την κατάκτηση του πολύ μεγα
λύτερου ελληνιστικού κόσμου, πόσο μάλλον για τον εκρωμαϊσμό 
του. Η ρωμαϊκή παρέμβαση στην Ανατολή ήταν συνήθως μια α
ντεκδίκηση για κάποια επίθεση που είχαν υποστεί κάποια ρωμαϊ
κά συμφέροντα ή πελάτες, ή σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αποτέ
λεσμα πρόσκλησης προκειμένου να εμποδιστεί η εδραίωση μιας 
ισχυρής δύναμης αντίθετης προς τη Ρώμη. Παρ’ όλα αυτά, η ρω
μαϊκή στρατιωτική υπεροχή και η αδυναμία των ελληνικών και 
των μακεδονικών κρατών να σχηματίσουν έναν αντι-ηγεμονικό 
συνασπισμό οδήγησαν πολύ γρήγορα στην επικράτηση των Ρω
μαίων σε ολόκληρη την περιοχή. Η αντι-ηγεμονική κοινοπολιτεία 
των Κορινθίων καταστράφηκε (δολοφονήθηκαν όλοι οι άνδρες και
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εξανδραποδίστηκαν όλες οι γυναίκες) τον ίδιο χρόνο που κατα- 
στράφηκε η Καρχηδόνα. Καθώς οι Ρωμαίοι άρχισαν να εμπλέκο
νται με το διπολικό μακεδονικό σύστημα, θεώρησαν ότι ήταν ευ
κολότερο να συνεργαστούν με τη συμμαχική δομή των Πτολεμαί- 
ων. Κατά συνέπεια, η Μακεδονία και το βασίλειο των Σελευκιδών 
διαλύθηκαν· οι Πτολεμαίοι όμως έγιναν σύμμαχοι-πελάτες και ο 
τελευταίος ηγεμόνας της Περγάμου κληροδότησε το κράτος του 
στη Ρώμη.

Η Σύγκλητος διαίρεσε τις περιοχές που κατέκτησε η Ρώμη 
εκτός Ιταλίας σε επαρχίες, με ένα Ρωμαίο κυβερνήτη και φό
ρους, γεγονός που οδήγησε σε πολύ πιο αδίστακτη εκμετάλλευ
ση. Οι κάτοικοι δεν γίνονταν πολίτες μιας εκτεταμένης πόλης- 
κράτους, αλλά υποτελείς μιας αυτοκρατορικής δύναμης. Ωστό
σο, οι κατακτητές άφησαν τον ελληνιστικό πολιτισμό λίγο πολύ 
ανέπαφο, με βασίλεια-πελάτες και τοπική αυτονομία για τις πό
λεις που βρίσκονταν μέσα στο σύστημα των επαρχιών, ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος της γης παρέμενε στην κατοχή των προηγού
μενων ιδιοκτητών. Υπό την προστασία της Ρώμης το εμπόριο 
αναπτύχθηκε. Οι μεγάλες κτηματικές ιδιοκτησίες που αποκτού
σαν οι Συγκλητικοί και άλλοι σε περιοχές όχι πολύ απομακρυ
σμένες από τη Ρώμη, όπως η Σικελία, ήταν προσοδοφόρες χάρη 
στους σκλάβους. Η ελληνιστική τέχνη, κουλτούρα και ιδέες ει- 
σήχθησαν συλλήβδην στη Ρώμη και οι ανώτερες τάξεις γίνονταν 
σταθερά πιο ελληνικές ως προς τη νοοτροπία, ενώ συνειδητά δια
τηρούσαν τη γλώσσα, τις παραδόσεις και την πρακτική τους ικα
νότητα. Ωστόσο, ο ελληνιστικός πολιτισμός δεν ήταν μόνο ελλη
νικός: Ήταν μια σύνθεση ελληνικών, περσικών, εβραϊκών και 
άλλων στοιχείων της Εγγύς Ανατολής, τα οποία συνέβαλαν στο 
σύνολό τους στη διαμόρφωση του ρωμαϊκού αυτοκρατορικού πο
λιτισμού. Ο ποταμός που ο Ιουβενάλης* παραπονιόταν ότι έρεε 
στον Τίβερη δεν ήταν ελληνικός, αλλά ήταν ο συριακός Ορό-

* Ιουβενάλης (Decimus Junius Jevenalis). Λατίνος σατιρικός ποιητής, ο

ί
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ντης, ο ποταμός της Αντιόχειας, της μητρόπολης των Σελευκιδών.
Σύντομα κατέστη σαφές ότι η Σύγκλητος, η οποία είχε διαχει

ριστεί τις υποθέσεις της Ρώμης τόσο αποτελεσματικά κατά τους 
αιώνες της επέκτασης, δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί ούτε τις 
εκτεταμένες αυτοκρατορικές κτήσεις που απλώνονταν από την 
Ισπανία έως τη Μικρά Ασία, ούτε τις εσωτερικές δυσαρέσκειες 
που προκαλούσαν οι πόλεμοι. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε γί
νει υπερβολικά μεγάλη για να διοικείται από μια πόλη-κράτος, 
ιδιαίτερα από μια πόλη-κράτος που την έλεγχε μια ολιγαρχία και 
η οποία διέθετε μια θλιβερά αδύναμη και ασυνεχή εκτελεστική 
εξουσία. Το κενό της εκτελεστικής εξουσίας κάλυψαν στρατιω
τικοί ηγέτες, οι οποίοι κέρδιζαν την αφοσίωση των στρατευμά
των που διοικούσαν προς το πρόσωπό τους χαρίζοντάς τους κτή
ματα και χρήματα, καθώς και με τις νίκες τους στο πεδίο της 
μάχης. Οι στάσεις που σημειώνονταν για περισσότερο από έναν 
αιώνα, περιοδικά εξελίσσονταν σε εμφύλιους πολέμους. Στη σύ
γκρουση μεταξύ των αντίπαλων διοικητών που εκπροσωπούσαν 
φαινομενικά την ολιγαρχική και την τυραννική-δημοκρατική φα
τρία, η Σύγκλητος ήταν υποχρεωμένη να εξαρτάται από το στρα
τιωτικό διοικητή που ήταν πιο πρόθυμος να υπερασπιστεί τα συμ
φέροντά της.

Ο συντηρητικός στρατηγός δικτάτορας Σύλλας αποκατέστη
σε τη Σύγκλητο στην εξουσία και στη συνέχεια αποσύρθηκε οι- 
κειοθελώς. Όμως, μέσα σε δέκα χρόνια, ένας άλλος στρατιωτι
κός ήρωας, ο Πομπήιος, αναίρεσε σε μεγάλο βαθμό το έργο του 
Σύλλα. Η Σύγκλητος, η οποία γινόταν ολοένα και πιο άκαμπτη, 
αρνήθηκε να επικυρώσει τις διοικητικές ρυθμίσεις του Πομπή- 
ιου στις ανατολικές επαρχίες ή τις πληρωμές προς τους βετερά
νους τους· κατόπιν τούτου, ο Πομπήιος έκανε μια συμφωνία με

οποίος άσκησε δριμεία κριτική στα διεφθαρμένα ήθη της Ρώμης (60-130 μ.Χ.). 
(σ.τ.μ.)
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τον Καίσαρα, τον κληρονόμο της ριζοσπαστικής παράδοσης. Ο 
Πομπήιος αποκατέστησε την τάξη στη Ρώμη όπου η στάση είχε 
πλησιάσει την αναρχία, και πήρε τη θέση του Σύλλα ως προστά
της της Συγκλήτου. Όμως, ο Καίσαρας οργάνωσε ένα στρατό 
από εκείνους που συμμετείχαν στην κατάκτηση της Γαλατίας και 
επέστρεψε για να νικήσει τον Πομπήιο και τους Συγκλητικούς 
συμμάχους του σε εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν σε ολό
κληρη την αυτοκρατορία από την Ισπανία έως την Αίγυπτο. Α- 
νακηρύχτηκε dictator perpetuus και imperator ή αρχιστράτηγος. 
Υπό τον Καίσαρα άρχισε να διαμορφώνεται μια σαφέστερη αυ
τοκρατορική εξουσία και διοίκηση. Διοικούσε τα ανατολικά ε
δάφη κατά τον ελληνιστικό τρόπο. Ορισμένες ελληνιστικές πό
λεις τού παραχώρησαν τις θεϊκές τιμές που απέδιδαν στους Μα- 
κεδόνες βασιλείς και στους άλλους Ρωμαίους κατακτητές, όπως ο 
Πομπήιος. Μετά τη δολοφονία του από μια ομάδα Συγκλητικών, 
νέοι εμφύλιοι πόλεμοι έπληξαν το ρωμαϊκό κόσμο. Την τελική νί
κη κέρδισε ο υιοθετημένος γιος του Καίσαρα, Οκταβιανός.

Ο Οκταβιανός ήταν ένας άντρας εξαιρετικής πολιτικής δεινότη
τας, του οποίου η μακρά ηγεμονία σηματοδοτεί μια καμπή για τη 
ρωμαϊκή, αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Κέρδισε τον εμφύλιο 
πόλεμο επιδεικνύοντας υπερβολική σκληρότητα και χάρη στη 
στρατιωτική ικανότητα των διοικητών του. Στη συνέχεια όμως, 
επέδειξε μια εξίσου μεγάλη μετριοπάθεια και αναδιοργάνωσε τον 
εξαντλημένο από τους πολέμους ρωμαϊκό κόσμο με έναν εποικο
δομητικό συμβιβασμό. Συγκέντρωσε τον εκτελεστικό έλεγχο στα 
χέρια του, αλλά νομιμοποίησε την εξουσία του με τους συμπολί
τες του Ρωμαίους αποκαθιστώντας τους τύπους της συγκλητικής 
δημοκρατίας. Όπως οι περισσότεροι σύγχρονοί του, είχε διακρί
νει τα πραγματικά πλεονεκτήματα της εσωτερικής ειρήνης ύστε
ρα από μια μακρά περίοδο εμφύλιων πολέμων. Συμβόλισε την 
εισαγωγή της pax romana στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας χτί
ζοντας ένα βωμό για την ειρήνη στο Πεδίο του Άρεως, εκεί όπου
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παραδοσιακά συγκεντρώνονταν τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Η Ραχ 
αντιπροσώπευε την ειρήνη και την τάξη που ήταν τα κύρια πλε
ονεκτήματα της αυτοκρατορικής διοίκησης: Δεν σήμαινε το τέ
λος των κατακτητικών πολέμων. Ωστόσο, ο Αύγουστος, όπως 
αυτοαποκαλούνταν πλέον, ανέστειλε επίσης την επέκταση της 
αυτοκρατορίας, εν μέρει λόγω του κινδύνου που συνιστούσαν οι 
άλλοι στρατηγοί που διοικούσαν νικηφόρες στρατιές. Οι ρωμαϊ
κοί τίτλοι του του prin ceps  (πρώτος μεταξύ ίσων) και του 
imperator ακούγονταν αρκετά δημοκρατικοί, αλλά η μοναρχική 
πραγματικότητά τους χάρισε στην Ευρώπη τους τίτλους του πρί
γκιπα και του αυτοκράτορα. Διότι στην πράξη ο Αύγουστος ήταν 
κάτι πολύ περισσότερο απ’ ότι ένας λαϊκιστής Έλληνας τύραν
νος· ήταν η ρωμαϊκή εκδοχή των Μακεδόνων στρατηγών που 
έγιναν βασιλιάδες. Κήρυξε την Αίγυπτο, την πλουσιότερη από 
όλες τις περιοχές, προσωπική του ιδιοκτησία, όπως είχε κάνει 
και ο Πτολεμαίος. Οι ελληνιστικές κοινότητες της Ανατολής τού 
απένειμαν ορισμένους από τους τίτλους των Μακεδόνων προκα- 
τόχων του και του απέδωσαν τις εθιμικές θεϊκές τιμές. Μετά το 
θάνατό του την αυτοκρατορική εξουσία του, γνωστή «ως το πρι
γκιπάτο», κληρονόμησαν μέλη της οικογένειάς του για τις επό
μενες πέντε διαδοχικές περιόδους βασιλείας.

Οι άμεσοι διάδοχοι του Αύγουστου δεν διέθεταν το ταλέντο 
του για συμφιλίωση. Εφάρμοσαν όμως το βασικό του επίτευγμα, 
που ήταν η μετατροπή του ρωμαϊκού συστήματος διακυβέρνη
σης από μια ανοργάνωτη διοίκηση Συγκλητικών ή στρατηγών σε 
μια συντονισμένη εκτελεστική κυβέρνηση επικεφαλής της οποί- 
ας ήταν ένας αυτοκρατορικός μονάρχης. Ήταν ως άτομα αξιο
θρήνητοι, αν και δεν ήταν τόσο άθλιοι, όσο τους περιέγραφαν οι 
Ρωμαίοι ιστορικοί, οι οποίοι λαχταρούσαν την παλαιά συγκλητι
κή δημοκρατία και απεχθάνονταν την αυξανόμενη και αυθαίρε
τη εξουσία των αυτοκρατόρων και των συχνά ταπεινής καταγω
γής αξιωματούχων τους. Στη συνέχεια, το νέο ξέσπασμα στάσεων 
που έφερε διαδοχή τεσσάρων αυτοκρατοριών σε διάστημα ενός
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έτους, υπενθύμισε στους Ρωμαίους πόσο εύθραυστη είναι η αυ
τοκρατορική τους ειρήνη και τάξη, ήρθε η χρυσή εποχή των αυ- 
τοκρατόρων (96-180 μ.Χ.). Η έννοια της κληρονομικής μοναρ
χίας σε μία οικογένεια, με τη γραφειοκρατία και τα σαφή πλεονε- 
κτήματά της, είχε καταστεί πλέον τόσο εδραιωμένη που η ίδια η 
νομιμοποίηση μετατοπίστηκε από έναν κατ’ όνομα δημοκρατι
σμό σε μια κατ’ όνομα κληρονομική μοναρχία. Ενώ οι διάδοχοι 
του Αύγουστου ήταν μέλη της οικογένειάς του με δημοκρατι
κούς τίτλους, το 2ο αιώνα ο αυτοκράτορας επέλεγε έναν ικανό 
διάδοχό του και του παρείχε νομιμοποίηση υιοθετώντας τον επί
σημα ως γιο και κληρονόμο του.

Σε ολόκληρη την τεράστια περιοχή που έλεγχε τώρα η Ρώμη, 
η δύναμη της εκτελεστικής εξουσίας ήταν πολύ μεγαλύτερη από 
ό,τι εκείνη στη ρωμαϊκή Ιταλία των πρώτων αιώνων της δημο
κρατίας. Καθώς η οικογένεια του αυτοκράτορα αποδεικνυόταν 
ολοένα και πιο ανίκανη να διοικήσει την αυτοκρατορία, αναπτύ
χθηκε σταδιακά μια κεντρική γραφειοκρατία. Η διακυβέρνηση 
ήταν πιο εκτελεστική και ασκούνταν λιγότερο από μια ελεύθερη 
ολιγαρχία, αλλά ήταν επίσης λιγότερο αυθαίρετη και ληστρική 
από ό,τι ήταν στην ακμή της συγκλητικής επέκτασης. Η συγκε
ντρωτική γραφειοκρατική διοίκηση είναι χαρακτηριστικό του αυ- 
τοκρατορικού άκρου του φάσματός μας· όμως στη Ρωμαϊκή Αυ
τοκρατορία αναπτύχθηκε αργά. Ο Αύγουστος δεν οργάνωσε μια 
διοίκηση, αλλά στηρίχτηκε στην οικογένειά του και στη μεταβί
βαση εξουσιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η πρακτική α
ποδείχτηκε ολοένα και πιο ανεπαρκής για τη διοίκηση της αυτο
κρατορίας, και από το 2ο αιώνα αναπτύχθηκε σταδιακά μια κε
ντρική γραφειοκρατία. Ο Αύγουστος και οι περισσότεροι διάδο
χοί του θεωρούσαν συνετό να χρησιμοποιούν την ελάχιστη απο
λυταρχική εξουσία που χρειαζόταν για να πετύχουν τους στόχους 
τους και να περιβάλλουν αυτή την εξουσία με συμβατικές μορ
φές. Όπως διέκριναν τα πλεονεκτήματα της διατήρησης των τύ
πων της ρωμαϊκής δημοκρατίας, έτσι είχαν την τάση να επιστρα
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τεύουν άλλες νομιμοποιήσεις από το σύνολο των αχανών και ποι
κίλων κτήσεών τους. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, τους πρώτους 
δύο αιώνες, όπως οι Πέρσες και οι Μακεδόνες προκάτοχοί τους, 
προτιμούσαν την έμμεση διοίκηση και τη διατήρηση των τοπι
κών αρχών, όταν μπορούσαν να τις εμπιστευτούν. Ο Αύγουστος 
απέσυρε τα ρωμαϊκά στρατεύματα κατοχής από ειρηνικές επαρ
χίες για να τα εγκαταστήσει στα σύνορα. Οι τοπικές μοναρχίες, 
όπως εκείνη του Ηρώδη στην Παλαιστίνη, διοικούσαν μεγάλες 
περιοχές υπό την εποπτεία του αυτοκράτορα. Αρκετά ελληνικά 
και άλλα κράτη διατήρησαν το επίσημο καθεστώς των συμμά- 
χων-πελατών. Πόλεις στις πρώην ελληνιστικές μοναρχίες διατή
ρησαν την τοπική αυτονομία τους, συμπεριλαμβανομένης και της 
ευθύνης για την επιβολή του νόμου και της τάξης, και ήταν αυτές 
και όχι η μακρινή Ρώμη που συνέχισαν να απολαμβάνουν την 
αφοσίωση των πολιτών τους. Συνεργάζονταν με τον Ρωμαίο κυ
βερνήτη της επαρχίας, του οποίου τα καθήκοντα δεν διέφεραν 
πολύ από τα καθήκοντα ενός Πέρση σατράπη, αλλά επίσης δια
πραγματεύονταν μέσω επιστολών και διπλωματικών αποστολών 
με τον αυτοκράτορα και την αναπτυσσόμενη κεντρική γραφειο
κρατία στη Ρώμη. Αναπτύχθηκαν επίσης νέες νομιμοποιήσεις. 
Επετράπη σε γερμανικά και άλλα φύλα να εγκατασταθούν στο 
εσωτερικό της αυτοκρατορίας, πρώτα ως υποτελείς και με τον 
καιρό πιο συχνά ως σύμμαχοι-πελάτες, που διατηρούσαν την ε
θνική τους οργάνωση και που συνεργάζονταν με τα ρωμαϊκά 
στρατεύματα για να υπερασπιστούν τη νέα πατρίδα τους εναντί
ον μεταγενέστερων εισβολέων. Αυτές ήταν μορφές κυριαρχίας 
παρά άμεσης διοίκησης, μορφές αυτονομίας που ποίκιλλαν ανά
λογα με τα τοπικά έθιμα και την ιστορία της πρόσκτησης ή της 
εγκατάστασης. Η αυτοκρατορία παρέμενε ένα συνονθύλευμα πα
ρά ένα ομοιόμορφο σχέδιο, και ο σεβασμός όλων των τοπικών 
νομιμοποιήσεων καθιστούσε ευκολότερη τη διακυβέρνησή της.

Κατά συνέπεια, κάτω από το επίπεδο του αυτοκρατορικού ε
λέγχου η αφοσίωση προς το έθνος διατηρούσε την επιρροή της,
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ιδιαίτερα εκεί όπου χωρικοί καλλιεργούσαν τη γη σε αντίθεση με 
τις περιοχές όπου τη γη καλλιεργούσαν εισαχθέντες σκλάβοι. Η 
αφοσίωση σε μια πόλη, το αίσθημα ότι κανείς ανήκει πρώτα από 
όλα σε μια κληρονομική ομάδα ή λαό σε ένα καθορισμένο έδα
φος, όπως οι πολίτες της Νίκαιας ή η φυλή των Αίδουων (Aedui), 
παρέμεινε ισχυρή. Η αιγυπτιακή γλώσσα και τα έθιμα επιβίωσαν 
με μεγάλη συνοχή κάτω από τα στρώματα της εξελληνισμένης 
και ρωμαϊκής κυβέρνησης. Οι σημιτικές περιοχές από τη Μ εσο
ποταμία και τη Συρία έως την Ισπανία μέσω της Καρχηδόνας, 
διατήρησαν κάποια σημιτική ταυτότητα, η οποία αργότερα ανα
βίωσε και διευκόλυνε έτσι την αραβική κατάκτηση. Στη δυτική 
Ευρώπη, η κελτική και άλλες γλώσσες και παραδόσεις ευδοκί
μησαν σαν το τριφύλλι, ενώ η Γαλατία και οι βόρειες επαρχίες 
γίνονταν ολοένα και πιο γερμανικές.

Τα πλεονεκτήματα της αυτοκρατορίας ήταν ολοφάνερα. Το 
δίκαιο, το νόμισμα, τα μέτρα και τα σταθμά είχαν τυποποιηθεί. 
Το εμπόριο και η βιοτεχνική παραγωγή άκμαζαν υπό την ραχ  
romana, με τα αγαθά να διακινούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
θαλάσσης σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, η οποία πλέον είχε επιτέ
λους απαλλαγεί ουσιαστικά από τους πειρατές. Η ζωή, ιδιαίτερα 
στις πόλεις, είχε αγγίξει τόσο υψηλά επίπεδα στον τομέα των 
υλικών ανέσεων, της στέγασης, της καθαριότητας, της διατρο
φής και της προσωπικής ασφάλειας, τα οποία μπορούν να  συ- 
γκριθούν μόνο με εκείνα που επιτεύχθηκαν ξανά το 18ο αιώνα. 
Η εκπαίδευση έγινε πιο διαδεδομένη και η μόρφωση που μέχρι 
τότε ήταν ιδιωτική υπόθεση στην Ελλάδα και τη Ρώμη, τώρα 
θεσμοποιήθηκε. Ο Gibbon, γράφοντας το 18ο αιώνα, στο αποκο
ρύφωμα της αναβίωσης του κλασικού κόσμου, όταν οι δύο αιώ
νες που ακολούθησαν την ηγεμονία του Αύγουστου ήταν τόσο 
γνωστοί στους αναγνώστες του, όσο και η ιστορία της εποχής 
τους, ανέφερε συνοψίζοντάς τους:

«Αν ένας άνθρωπος καλούνταν να προσδιορίσει την περίοδο
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της ιστορίας του κόσμου, κατά την οποία η ανθρωπότητα ήταν 
πιο ευτυχής και ακμάζουσα, θα επέλεγε χωρίς δισταγμό εκείνη 
που άρχισε με το θάνατο του Δομιτιανού και τελείωσε με την 
ανάρρηση του Κόμμοδου στην εξουσία. Η τεράστια έκταση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κυβερνιόταν με απόλυτη εξουσία, υπό 
την καθοδήγηση της αρετής και της σοφίας. Τα στρατεύματα 
συγκρατούσε το δυνατό, αλλά απαλό χέρι τεσσάρων διαδοχι
κών αυτοκρατόρων, των οποίων ο χαρακτήρας και η εξουσία 
ενέπνεαν ακούσιο σεβασμό. Οι τύποι της πολιτικής διοίκησης 
διατηρήθηκαν επιμελώς από τον Νέρβα, τον Τραϊανό, τον Α- 
δριανό και τους υπόλοιπους Αντωνίνους, που απολάμβαναν την 
εικόνα της ελευθερίας και χαίρονταν να θεωρούν τους εαυτούς 
τους ως υπόλογους υπηρέτες των νόμων».2

Με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα σταθεροποιητικά απο
τελέσματα της κεντρικής γραφειοκρατίας άρχισαν να εδραιώνο
νται περισσότερο, οι ορίζοντες των ανθρώπων διευρύνθηκαν και 
το ρωμαϊκό imperium απέκτησε τη δική του νομιμοποίηση. Στην 
πολιτισμένη Ανατολή, οι ανώτερες τάξεις ήταν ήδη εξελληνισμέ
νες και η δημόσια ζωή και σκέψη συνέχιζαν να λαμβάνουν χώρα 
στην ελληνική κοινή ή οικουμενική γλώσσα. Στην άλλοτε πιο 
πρωτόγονη Δύση της αυτοκρατορίας, η λατινική άρχισε να απο
κτά μια ανάλογη θέση. Η μακροχρόνια στρατιωτική θητεία και η 
εγκατάσταση πολλών βετεράνων εκεί, διευκόλυναν την απορρό
φηση, όπως και η παρουσία μιας εκλατινισμένης ανώτερης τά
ξης διοικητών, γαιοκτημόνων και επιχειρηματιών. Μια ευρύτε
ρη ενότητα του εμπορίου και της μόρφωσης αναπτύχθηκε σε ο
λόκληρη την αυτοκρατορία, την οποία ευνόησαν η έκταση και η 
ασφάλεια της μετακίνησης των ατόμων. Ιδιαίτερα οι μορφωμέ
νοι άνθρωποι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως άτομα σε ένα 
οικουμενικό imperium. Αν και η απόφαση του Καρακάλλα, το

2. Gibbon, Decline and Fall o f  the Roman Empire, Chapter III, p. 96 in the 
1782 edition.
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212 μ.Χ., να απονείμει την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη σε ό
λους τους ελεύθερους μη Ρωμαίους της αυτοκρατορίας είχε πολ
λά κίνητρα και συνέπειες, σηματοδότησε την επίσημη αποκορύ- 
φωση αυτής της διαδικασίας. Παρά τους παλιούς δεσμούς, όλο 
και μεγαλύτεροι αριθμοί του ετερόκλητου πληθυσμού της αυτο
κρατορίας συμμετείχαν εθελοντικά σε ενώσεις που υπερέβαιναν 
τις εθνικές διαχωριστικές γραμμές, ιδιαίτερα σε θρησκευτικές α
δελφότητες που πρόσφεραν στα μέλη τους πνευματική στήριξη 
και κοινωνική αλληλεγγύη. Οι πιο σημαντικές για το μέλλον ή
ταν οι διάφορες χριστιανικές ομάδες, οι οποίες δεν είχαν ακόμη 
τυποποιηθεί σε μία ενιαία καθολική ή οικουμενική εκκλησία, αλλά 
είχαν ήδη μια πιο εντυπωσιακή οργάνωση και κώδικα συμπερι
φοράς από ό,τι οι αντίπαλοί τους. Η αφοσίωση προς μία εθνότη
τα ή μία πόλη άρχισαν να καταλαμβάνουν ολοένα και περισσό
τερο τη θέση τους μέσα σε έναν αυτοκρατορικό πολιτικό και πο
λιτιστικό ορίζοντα. Η βούληση και η ικανότητά της να αφομοιώ
νει τους υποτελείς λαούς, και η μεγάλη προθυμία αυτών να αφο
μοιωθούν, ήταν μεγαλύτερες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από 
ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο αυτοκρατορικό σύστημα της αρχαιό
τητας. Ως προς αυτό, η μόνη αυτοκρατορία που θα μπορούσε να  
συγκριθεί με τη Ρώμη ήταν η Κίνα.

Τον 3ο αιώνα μ.Χ. το σύστημα του πριγκιπάτου στην κυριο
λεξία κατέρρευσε και η ίδια αυτοκρατορία, με την τάξη και την 
ασφάλεια που παρείχε, φαινόταν να είναι στα πρόθυρα της κα
τάρρευσης. Η μεγάλη πρόκληση ήταν μια διπλή απειλή από το 
εξωτερικό. Η πολιτισμένη και με υψηλό επίπεδο πολιτικής οργά
νωσης αυτοκρατορία των Περσών Σασσανιδών εισέβαλε στη ρω
μαϊκή επικράτεια από την Ανατολή φτάνοντας μέχρι τη Μ εσό
γειο. Οι Πέρσες απωθήθηκαν, όμως τα στρατεύματα που χρειά
στηκαν για να τους απωθήσουν είχαν αποσυρθεί από τη μακριά 
συνοριακή γραμμή του Ρήνου και του Δούναβη στην Ευρώπη, 
όπου, από την εποχή του Αύγουστου, ήταν εγκαταστημένος ο 
κύριος όγκος της ρωμαϊκής στρατιωτικής δύναμης. Στη Δύση, η
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διάκριση μεταξύ Ρωμαίου και «βαρβάρου» είχε αρχίσει να καθί
σταται ολοένα και πιο ασαφής. Οι πιο πρόσφατοι Γερμανοί σύμ- 
μαχοι-πελάτες στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας δεν είχαν ακό
μη εκρωμαϊστεί ούτε ήταν αξιόπιστοι· η παρόμοια, αλλά χαλα
ρότερη δομή των συμμαχιών-πελατών που εκτεινόταν πέρα από 
τα σύνορα δίδασκε στους βαρβάρους ρωμαϊκές τεχνικές- και οι 
ίδιες οι λεγεώνες επανδρώνονταν από άνδρες βαρβαρικής κατα
γωγής. Μέχρι τον 3ο αιώνα οι φυλές βόρεια των ευρωπαϊκών 
συνόρων είχαν αποκτήσει ρωμαϊκές στρατιωτικές και άλλες δε
ξιότητες, και οι μεγάλες συνομοσπονδίες τους, όπως αυτή των 
Αλαμανών, εισέβαλε στο ασθενέστερο σημείο των συνόρων και 
διεξήγαγε επιδρομές μεγάλης εμβέλειας στα εποικισμένα εδάφη 
της αυτοκρατορίας. Κατέστη λοιπόν αναγκαία η περίκλειση της 
Ρώμης με αμυντικά τείχη.

Ένας αυτοκράτορας δεν μπορούσε να  βρίσκεται παντού ταυ
τόχρονα, για να υπερασπίζεται τα σύνορα από τη Βόρεια Θά
λασσα έως τη Μεσοποταμία. Υπό αυτές τις συνθήκες, αναδύθη
καν εκ νέου περιφερειακές προτεραιότητες λόγω έλλειψης συνε
κτικής εξουσίας στο κέντρο. Μια σειρά στρατηγών πήραν τον 
τίτλο του αυτοκράτορα και σταδιακά αποκατέστησαν την τάξη 
επιδεικνύοντας στρατιωτική δύναμη, ορισμένες φορές μόνο σε 
μερικές επαρχίες. Ένα βαθμό συνοχής παρείχαν επίσης οι τρομο
κρατημένες πόλεις και επαρχίες. Εκείνες που απειλούνταν πε
ρισσότερο από τις εξωτερικές εισβολές ή από τους ληστές και το 
χάος δεν ήθελαν απλώς ένα μακρινό αυτοκράτορα, ο οποίος να  
εκστρατεύει σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή της αυτοκρατο
ρίας, αλλά έναν αυτοκράτορα που να βρίσκεται επιτόπου· και 
αποδέχονταν, τουλάχιστον παθητικά, κάθε στρατηγό ικανό να 
τους διασφαλίσει τα πλεονεκτήματα της αυτοκρατορίας. Ένας 
αυτοκράτορας που δεχόταν πολλές πιέσεις επέτρεψε σε κάποιο 
στρατηγό που είχε νικήσει τους Πέρσες να ιδρύσει ένα βασίλειο- 
πελάτη στην Ανατολή· αυτό γρήγορα επεκτάθηκε από τη Βαβυ
λωνία έως την Αίγυπτο και αυτοανακηρύχτηκε ανεξάρτητο από



Κεφ. 9: ΡΩΜΗ -  Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 193

τη Ρώμη. Η σύντομη αναβίωση ενός σημιτικού αυτοκρατορικού 
κράτους τον 3 ο αιώνα ήταν μια επανάληψη του επιτεύγματος των 
Ασσυριών και επέσπευσε την έλευση του αραβικού χαλιφάτου 
του 6ου αιώνα. Αποτελεί θέμα προς συζήτηση το κατά πόσο ο 
ένας ή ο άλλος στρατηγός, που ανακηρυσσόταν αυτοκράτορας 
στον Ρήνο ή αλλού, σκεφτόταν επίσης με όρους ενός ξεχωριστού 
imperium ή προσέβλεπε στην κυριαρχία ολόκληρου του ρωμαϊ
κού κόσμου -  αν ήταν κατά τους γερμανικούς όρους ένας 
Sond.erka.iser (έκτακτος αυτοκράτορας) ή ένας Gegenkaiser (α- 
ντι-αυτοκράτορας). Σίγουρα όμως οι πιέσεις από το εξωτερικό 
της αυτοκρατορίας και οι αντίστοιχες απαιτήσεις από το εσωτε
ρικό για υπεράσπιση εναντίον αυτών των πιέσεων συνδυάστη
καν για να ωθήσουν το εκκρεμές πίσω, από το ενοποιημένο αυ
τοκρατορικό πριγκιπάτο των αρχών του 3ου αιώνα προς το χα
λαρότερο και πιο κατακερματισμένο μοντέλο.

Η αποκατάσταση του αυτοκρατορικού ελέγχου και της τάξης 
και η παράλληλη τάση για στρατιωτική απολυταρχία ήταν στα
διακές διαδικασίες. Η δημοκρατική προσήλωση των μορφωμέ
νων στις αξίες της romanitas3 και οι ενδοιασμοί τους έναντι της 
βασιλείας και της απολυταρχίας δεν είχαν πια πρακτική σημα
σία. Οι ζωές των ανθρώπων, και ιδιαίτερα οι οικονομικές τους 
σχέσεις, ρυθμίζονταν ολοένα και περισσότερο από καταπιεστικά 
διατάγματα, που εφαρμόζονταν από μια πιο συστηματοποιημένη 
κεντρική γραφειοκρατία. Αυτές οι τάσεις έφτασαν στο αποκορύ
φωμά τους με δύο εξαιρετικούς στρατηγούς, τον Διοκλητιανό και 
στη συνέχεια τον Κωνσταντίνο. Αυτοί ενίσχυσαν την εξουσία 
τους εστιάζοντας την αφοσίωση των υπηκόων τους πιο άμεσα 
στο πρόσωπό τους ως dominus και princeps legitimus, και εγκα-

3. Romanitas σήμαινε τις χαρακτηριστικές αξίες και παραδόσεις της ρω
μαϊκής δημοκρατικής πόλης-κράτους. Η πιο σημαντική από αυτές για τη μελέτη 
μας ήταν το ιδανικό της διακυβέρνησης από τη «Σύγκλητο και το λαό» παρά 
από έναν ισόθεο άρχοντα και αφέντη και από έναν επαγγελματικό στρατό.
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ταλείποντας τις παλαιότερες συμβατικές εκφράσεις σεβασμού 
προς τις παραδόσεις της ρωμαϊκής πόλης-κράτους που ήταν τό
σο προσφιλείς μεταξύ των Συγκλητικών και της ανώτερης τά
ξης. Η απαιτούμενη προσπάθεια για την επανάκτηση της αυτο- 
κρατορικής εξουσίας μετακίνησε το ρωμαϊκό σύστημα πιο πέρα 
προς το αυτοκρατορικό άκρο του φάσματος από ό,τι το προγενέ
στερο πριγκιπάτο. Το πιο απροκάλυπτα απολυταρχικό στιλ δια
κυβέρνησης (που ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές ονομάζουν «δε
σποτεία») έγινε αποδεκτό επειδή οι επιτυχημένοι στρατηγοί ή
ταν σε θέση να εξαναγκάσουν με ένοπλες δυνάμεις, τόσο τους 
εξωτερικούς εχθρούς, όσο και τους αντιπάλους τους που προσέ- 
βλεπαν στην πορφύρα, ενώ έγινε ευχαρίστως αποδεκτό στις κοι
νότητες της αυτοκρατορίας που είχαν υποφέρει λόγω του πολέ
μου και της αταξίας. Αυτή η στρατιωτική βιαιότητα μετριάστηκε 
από το χριστιανισμό, ο οποίος υπό τον Κωνσταντίνο και τους 
διαδόχους του κατέστη η επίσημη θρησκεία.

Παρ’ όλα αυτά, μια σειρά ικανών στρατηγών με ενισχυμένη 
εξουσία δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν ενωμένη ολόκληρη την 
αυτοκρατορία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια 
του ενάμιση αιώνα που ακολούθησε το θάνατο του Κωνσταντίνου 
το 337 μ.Χ., το πιο εύθραυστο δυτικό κομμάτι της αυτοκρατορίας 
διαχωρίστηκε σταδιακά από το πιο σταθερό ανατολικό κομμάτι 
της. Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφερθεί μακριά από τη 
Ρώμη, η οποία δεν αποτελούσε εδώ και καιρό έδρα των αυτοκρα- 
τόρων, και να ιδρύσει μια νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στο 
Βυζάντιο, το σταυροδρόμι της ελληνικής Ανατολής, που μετονό
μασε «Κωνσταντινούπολη». Αυτή η μετατόπιση του κέντρου συμ
βόλιζε τελικά την τάση των διαδόχων του να επικεντρωθούν στην 
Ανατολή και απρόθυμα και προσωρινά να εγκαταλείψουν τη Δύ
ση, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της Ρώμης.

Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην πιο στενά συνδε- 
δεμένη βυζαντινή της μορφή, που θα εξετάσουμε στο επόμενο 
κεφάλαιο, επέδειξε αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Στην εξελλη



Κεφ. 9: ΡΩΜΗ -  Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 195

νισμένη περιοχή του μακεδονικού συστήματος και των αυτοκρα
τορικών προκατόχων του εξακολούθησε για χίλια ακόμη χρόνια. 
Ωστόσο, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Δύσης διαλύθηκε επίση
μα το 476 μ.Χ. και ο λατινικός κόσμος γύρω από τη δυτική Με
σόγειο διαιρέθηκε σε βασίλεια, τα οποία κυβερνούσαν άγριοι, 
ημι-πολιτισμένοι γερμανικοί λαοί.

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σχετικά με την πορεία που τελι
κά ακολούθησαν τα γεγονότα, με όλες τις βαρυσήμαντες συνέ
πειες που είχε αυτή η πορεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες ερμηνείες. 
Ο εξελληνισμένος κόσμος της Ανατολής ήταν πιο πλούσιος, διοι- 
κούνταν πιο αποτελεσματικά και ήταν mo βαθιά εκπολιτισμένος. 
Άξιζε επομένως περισσότερο να τον υπερασπιστεί κανείς εναντί
ον της Περσίας απ’ ό,τι τη Δύση εναντίον των Ευρωπαίων βαρβά
ρων, που επιχείρησαν επίσης να εισβάλουν στην Ανατολή, αλλά οι 
οποίοι δωροδοκήθηκαν και εξαναγκάστηκαν να στραφούν προς 
τα δυτικά. Το γεγονός ότι η αυτοκρατορία χωρίστηκε κατά μήκος 
της πολιτιστικής διαίρεσης μεταξύ της λατινικής Δύσης και της 
ελληνικής Ανατολής ήταν επίσης κάτι παραπάνω από απλή σύ
μπτωση και θεωρείται ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας α
πό όσους θεωρούν τους διαφορετικούς πολιτισμούς ως τις βασικές 
μονάδες της ανθρώπινης εξέλιξης. Η εγκαθίδρυση γερμανικών βα
σιλείων στη Δύση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα τον προγενέ
στερο εκγερμανισμό αυτής της περιοχής και ακολουθήθηκε από 
την κατάκτηση των κατά βάση σημιτικών περιοχών της Ασίας και 
της Αιγύπτου από τους εξισλαμισμένους Άραβες δύο αιώνες αρ
γότερα. Τόσο η γερμανική, όσο και η αραβική κυριαρχία επέτει- 
ναν τις διαφορές μεταξύ των περιοχών που ήταν κάποτε ενωμένες 
υπό την αυτοκρατορική Ρώμη. Πιο γενικές ερμηνείες, όπως η πα
ρακμή και η κατάπτωση των υλικών και ηθικών προτύπων, μπορεί 
να μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε γιατί δεν μπόρεσε να διατηρη
θεί ενωμένη ολόκληρη η αυτοκρατορία, αλλά όχι γιατί το ένα μισό 
της συνέχισε ενώ το άλλο κατέρρευσε.

Ένας παράγοντας, ο οποίος δεν ήταν ασφαλώς μία από τις
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αιτίες της κατάρρευσης της αυτοκρατορίας στη Δύση, ήταν η γε- 
νικευμένη επιθυμία εκ μέρους των κοινοτήτων που την συγκρο
τούσαν να αποσχιστούν ή να επανακτήσουν την πολιτική τους 
ελευθερία. Για την κατάλυση της ρωμαϊκής εξουσίας μετάνιω- 
σαν πικρά οι τοπικοί πληθυσμοί που είχαν γνωρίσει τη ρωμαϊκή 
κυριαρχία. Για γενιές αναζητούσαν μια πιο ασφαλή, πιο οικουμε
νική και πιο πολιτισμένη res publica  από ό,τι τους πρόσφερε το 
ημιβάρβαρο βασίλειο στο οποίο έτυχε να ανήκουν. Τι ήταν αυτά 
τα βασίλεια, ρωτούσαν με περιφρόνηση μορφωμένοι άνθρωποι 
όπως ο Ιερός Αυγουστίνος, εκτός από συμμορίες ληστών, αν α
πούσιαζε από αυτά η δικαιοσύνη;

Σε αυτό που είχε υπάρξει η δυτική αυτοκρατορία, η ανάμνη
ση, η γλώσσα και οι παραδόσεις του λατινικού πολιτισμού δια- 
τηρήθηκαν ζωντανές, σε μεγάλο βαθμό από τις χριστιανικές εκ
κλησίες, των οποίων οι επίσκοποι έγιναν οι εκπρόσωποι και οι 
μεσολαβητές -θ α  μπορούσε ίσως κανείς να πει οι δήμαρχοι- των 
κοινοτήτων τους με τους νέους Γερμανούς ηγεμόνες. Εξάλλου, 
οι μεταναστευτικοί γερμανικοί λαοί, και ιδιαίτερα οι βασιλιάδες 
τους έτρεφαν επίσης μεγάλο σεβασμό για το ρωμαϊκό πολιτισμό. 
Υιοθέτησαν όσες διοικητικές πρακτικές μπορούσαν να κατανοή
σουν και να εφαρμόσουν και έγιναν ευσεβείς χριστιανοί, αν και 
όχι πάντα καθολικοί. Το βασίλειο του Θεοδώριχου στην Ιταλία 
μετά τη διάλυση της αυτοκρατορίας στη Δύση ήταν συνειδητά 
ρωμαϊκό, με μεγάλο σεβασμό προς το δίκαιο και ακόμη και προς 
την ελάχιστη νομιμοποίηση που εκπροσωπούσε η Σύγκλητος. Ω
στόσο οι πόλεμοι ανάκτησης του αυτοκράτορα της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ιουστινιανού κατέστρεψαν την Ιτα
λία και η άμεση εμπειρία της res publica  δεν διήρκεσε στη Δύση 
πέρα από το 550 μ.Χ. Η αφομοίωση και η συγχώνευση των λατι
νικών και των γερμανικών πληθυσμών προχώρησε γρήγορα, αν 
και περιοδικά αναστέλλονταν από τις βίαιες εισβολές λιγότερων 
εκλατινισμένων γερμανικών φύλων. Ο ρωμαϊκός πολιτισμός τον 
οποίο αναζητούσαν μέσα από το παρελθόν οι άνθρωποι στη Δύ



Κεφ. 9: ΡΩΜΗ -  Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 197

ση ήταν ο δικός τους λατινικός πολιτισμός, τον οποίο είχαν κλη
ρονομήσει ή υιοθετήσει: Γενικά, δεν ήθελαν να διοικούνται από 
την ξένη προς αυτούς ελληνική Κωνσταντινούπολη, η οποία θα 
τους αντιμετώπιζε ως κατώτερους. Χρειάστηκαν περισσότερο α
πό τρεις αιώνες για να ανακηρυχτεί και πάλι η Ρωμαϊκή Αυτο
κρατορία στη Δύση. Και όταν ο Πάπας έστεψε το βασιλιά των 
Φράγκων, Καρλομάγνο, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του έτους 800, γνώρι
ζαν ότι δεν αποκαθιστούσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά 
ότι εγκαινίαζαν ένα νέο και πλασματικό βασίλειο, το οποίο βασι
ζόταν στη γερμανική και τη λατινική πρακτική και εξαρτιόταν 
από τα όπλα των Φράγκων.

Η ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στεκόταν πολύ μακριά α
πό το αυτοκρατορικό άκρο του φάσματός μας. Ήταν μια απολυ
ταρχική και συχνά σκληρή μορφή διακυβέρνησης, βασισμένη σε 
έναν ετερογενή και ληστρικό επαγγελματικό στρατό. Ποια ήταν 
τα θέλγητρά της που έκαναν τους λαούς του δυτικού μισού της 
αυτοκρατορίας να αναπολούν τη ρωμαϊκή εξουσία με τόση νο
σταλγία και με μια τέτοια επιθυμία να την αποκαταστήσουν; Σί
γουρα, ό,τι είναι οικείο φαίνεται νόμιμο· και με το πέρασμα των 
αιώνων η αυτοκρατορία και η εξουσία του αυτοκράτορα είχαν 
αρχίσει να  θεω ρούνται δεδομένες. Επιπλέον, το ρωμαϊκό 
imperium ήταν μια εμφανώς πιο πολιτισμένη και τακτική μορφή 
διακυβέρνησης από ό,τι η γερμανική πρακτική, με αποτέλεσμα 
εκείνοι που είχαν βιώσει τη ρωμαϊκή κυριαρχία να επιθυμούν 
εύλογα να τη διατηρήσουν. Υπό αυτή την έννοια, η επιθυμία για 
αποκατάσταση τον 5ο αιώνα ήταν παρόμοια με εκείνη του 3ου. 
Ο εκλατινισμένος πληθυσμός συνέχιζε να τιμά την ανάμνηση της 
Ρώμης και να προσβλέπει στην αυτοκρατορία θεωρώντας την ως 
τον πολιτισμό του, ενώ αντιμετώπιζε τους μετέπειτα Γερμανούς 
επικυρίαρχους ως ξένους και συχνά ως αιρετικούς. Η Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία ήταν πράγματι ένας ανώτερος πολιτισμός. Κατ’ 
αρχήν, αλλά ως επί το πλείστον και στην πράξη, εγκαθίδρυσε
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την κυριαρχία ενός ενιαίου, γνωστού κώδικα δικαίου. Φαινόταν 
οικουμενική, καθώς κάλυπτε ολόκληρο το γνωστό κόσμο. Όπως 
και σε άλλα αυτοκρατορικό συστήματα, τα πλεονεκτήματα της 
ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης και ως εκ τούτου της 
δυνατότητας ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων με μακρινές περιο
χές, έθελγαν τους εμπόρους και τους καταναλωτές των εμπορευ
μάτων τους, καθώς και κάποιες κατηγορίες λογίων. Η ευρυμά
θεια μετά το έτος 500 εστιαζόταν σε μεγάλο βαθμό στην εκκλη
σία και συνέβαλε στο να καταστεί αυτή ο ενσυνείδητος κληρο
νόμος της ρωμαϊκής παράδοσης.

Υπάρχουν εποχές και τόποι, όπου η μακρινή κεντρική εξου
σία γίνεται αντιληπτή ως καταπιεστική, ενώ η ελευθερία και η 
επιδίωξη της ευτυχίας φαίνεται να επιτυγχάνονται ευκολότερα 
με την απόσχιση, τουλάχιστον για εκείνους που στη συνέχεια 
καθίστανται η άρχουσα ελίτ. Αυτή η άποψη, που διατυπώνεται, 
για παράδειγμα, στην Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησί
ας, αποτελεί σήμερα σχεδόν ένα αξίωμα της δυτικής «θεωρίας 
των διεθνών σχέσεων». Ωστόσο, η ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας από την εποχή του Αύγουστου, και ιδιαίτερα η πίστη 
στους θεσμούς της κατά τις δοκιμασίες του 3 ου αιώνα και η ανά
μνησή της μετά την κατάρρευσή της στη Δύση, αποτελούν από
δειξη ότι η ελευθερία και η ευτυχία δεν αυξάνουν απαραίτητα με 
την απουσία μιας οικουμενικής εξουσίας ή με την εξάλειψη του 
κεντρικού ελέγχου. Θα επιστρέψουμε στο σημείο αυτό αργότερα 
όταν θα εξετάσουμε την επιθυμία που εκδηλώθηκε τον 20ό αιώ
να για μια διεθνή εξουσία ή παγκόσμια κυβέρνηση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ο ΙΚΟ ΥΜ ΕΝΗ

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ανατολή, που ονομάζουμε 
«Βυζάντιο», διήρκεσε περισσότερο από τις άλλες αυτοκρατο

ρίες της Εγγύς Ανατολής ή της Ευρώπης, καθώς επιβίωσε για χίλια 
περίπου χρόνια. Κατά την εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια της ύπαρ
ξής της, περίοδοι στρατιωτικής επέκτασης, ιδιαίτερα με τον Ιου
στινιανό τον 6ο αιώνα και τη μακεδονική δυναστεία (870 έως 
1070), εναλλάσσονταν με περιόδους μεγάλων δυσχερειών και α
πώλειας ισχύος. Για μεγάλο μέρος της ιστορίας τους οι Βυζαντι
νοί τηρούσαν στρατιωτικά, αλλά και από άλλες απόψεις, αμυντι
κή στάση και αντιμετώπιζαν ένα επεκτατικό Ισλάμ, το οποίο ήταν 
ισχυρότερο από αυτούς. Η ικανότητά τους να διατηρήσουν το λα
μπρό πολιτισμό τους σε τόσο δυσχερείς συνθήκες για τόσο πολύ 
καιρό και μάλιστα να τον διαδώσουν σε τέτοιο βαθμό μεταξύ των 
πιο πρωτόγονων λαών που βρίσκονταν πέρα από τα όρια της κυ
ριαρχίας τους, πρέπει ακόμη να προκαλεί το θαυμασμό μας. Τα 
μέσα που χρησιμοποίησαν είναι πολύ σχετικά με τη μελέτη μας.

Οι Βυζαντινοί μπορεί ίσως να θεωρούσαν ότι το κράτος τους 
ήταν ένα κράτος μεταξύ άλλων, ίσως το πιο πολιτισμένο, αλλά όχι 
το πιο ισχυρό· και ότι, ως εκ τούτου, ήταν αναπόφευκτα εκτεθει
μένο σε πιέσεις από το εξωτερικό, εναντίον των οποίων έπρεπε να  
είναι έτοιμοι να αμυνθούν κάθε στιγμή και έτοιμοι να επεκτείνο- 
νται κάθε φορά που παρουσιαζόταν η ευκαιρία. Οι πιο διορατικοί 
Βυζαντινοί ηγεμόνες και πολιτικοί παραδέχονταν ότι επιφανειακά 
αυτό θα μπορούσε ίσως να ισχύει. Ωστόσο, αντιλαμβάνονταν τη
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θέση τους, τη φύση και το σκοπό της αυτοκρατορίας τους πολύ 
διαφορετικά. Είχαν κληρονομήσει συνειδητά από τους Ρωμαίους 
και λιγότερο συνειδητά από τις προηγούμενες αυτοκρατορίες της 
Εγγύς Ανατολής, την πεποίθηση ότι το imperium τους έπρεπε να 
καλύπτει ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, την οικουμένη, και ότι 
έπρεπε να διαδώσουν την αληθινή πίστη και τον αληθινό πολιτι
σμό σε όλους τους ακόμα απολίτιστους λαούς της Γης. Σκοπός 
του Θεού ήταν το imperium να αποτελέσει ένα φως που θα φωτί
σει τους Εθνικούς και τη δόξα του δικού Του λαού, των Ρωμαίων 
χριστιανών. Ο αυτοκράτορας ή βασιλεύς (ο τίτλος που οι Έλληνες 
της κλασικής εποχής χρησιμοποιούσαν για τον Πέρση «βασιλιά 
των βασιλέων» και που οι Μακεδόνες βασιλείς είχαν υιοθετήσει) 
ήταν ο μόνος νόμιμος ηγεμόνας, ο μόνος αντιβασιλέας του Θεού 
επί της Γης: Άλλοι ηγεμόνες είχαν νόμιμη εξουσία μόνο με μετα
βίβαση μιας τέτοιας εξουσίας από αυτόν. Ο Βυζαντινός αυτοκρά
τορας ήταν αφενός κοσμικός μονάρχης της οικουμένης και αφετέ
ρου κεφαλή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο κόσμος έπρεπε συνε
πώς να οργανώνεται πολιτικά με την Κωνσταντινούπολη, τη μεγά
λη πόλη, που ήταν αφενός η νέα Ρώμη και αφετέρου η νέα Ιερου
σαλήμ, στο κέντρο. Την πόλη περιέβαλλε η ορθόδοξη, εξελληνι
σμένη, ρωμαϊκή αυτοκρατορία των εκλεκτών, και πέρα από αυτή 
μια τακτική ιεραρχία απομακρυσμένων ηγεμονιών που υπάκουαν 
στον οικουμενικό βασιλέα στο κέντρο της οικουμένης. Αυτό ήταν 
το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο και εν καιρώ θα συνέβαινε. 
Ήταν καθήκον του βασιλέα, του κλήρου και ολόκληρου του βυζα
ντινού λαού να προάγουν το σχέδιο του Θεού όσο καλύτερα μπο
ρούσαν, να διαδώσουν την ορθόδοξη πίστη και την εξουσία της 
αυτοκρατορίας. Η βυζαντινή κοινωνία ήταν ολόψυχα ιμπεριαλι
στική και ολόψυχα ιεραποστολική και απόλυτα πεπεισμένη για την 
ανωτερότητα του πολιτισμού της.

Η αντίληψη των Βυζαντινών για τον κόσμο έχει ολοφάνερες 
ομοιότητες με εκείνη της Κίνας, όπου επίσης ένας αυτοκράτορας 
ασκούσε την εντολή του Ουρανού διαδίδοντας έναν καταφανώς
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ανώτερο πολιτισμό σε μια ολοένα και μεγαλύτερη περιφέρεια υ
ποτελών και ευγνωμόνων λαών. Ωστόσο, η κινεζική εκδοχή αντα- 
ποκρινόταν περισσότερο στην πραγματικότητα από ό,τι η βυζα
ντινή. Αφού ο Θεός δεν είχε εφοδιάσει τον αντιβασιλέα Του στην 
Κωνσταντινούπολη με αρκετή στρατιωτική ισχύ, αλλά για τους 
δικούς Του ανεξιχνίαστους λόγους επέτρεπε στους σφετεριστές και 
τους βαρβάρους να αντιστέκονται και να απειλούν την αυτοκρα
τορία, η στρατιωτική ισχύς έπρεπε να συμπληρωθεί με άλλα μέσα.

Το βυζαντινό αυτοκρατορικό σύστημα ήταν οργανωμένο ό
πως και εκείνα των άλλων αυτοκρατοριών. Αποτελούνταν στην 
πράξη από μια ζωτικής σημασίας κεντρική περιοχή η οποία ήταν 
ελληνόφωνη χριστιανική ορθόδοξη και βρισκόταν μόνιμα κάτω 
από την άμεση, αν και ορισμένες φορές φεουδαρχική διοίκηση 
της Κωνσταντινούπολης, και από μια μεταβλητή, ακαθόριστη πε
ριοχή που υπόκειτο σε σταδιακά μειούμενους βαθμούς βυζαντι
νού ελέγχου ή επιρροής. Ο δεύτερος κύκλος του διαγράμματος 
μας, η περιοχή που βρισκόταν υπό αυτοκρατορική κυριαρχία, η 
οποία την εποχή των Μακεδόνων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου 
εκτεινόταν από τη Συρία και τον Καύκασο έως τον Δούναβη και 
τη Νότια Ιταλία, αποτελούνταν από λαούς πολλών φυλών και 
γλωσσών, οι οποίοι ενώνονταν υπό τη ρήση «ένας κύριος και μία 
πίστη». Ήταν μια πολιτική αρχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
την οποία είχε γεννήσει η έμφυτη αδυναμία και η οποία σχεδόν 
πάντα τηρούνταν, να μην καταναγκάζει τους κατακτημένους λα
ούς, αλλά να επιτρέπει σε κάθε έθνος να διατηρεί τα έθιμα και 
τους νόμους του. Αυτό που είχε σημασία ήταν η αφοσίωση και 
όχι η ομοιομορφία. Αυτή ήταν η περσική αρχή και η αρχή του 
Αρτασάστρα. Η αφοσίωση στον βασιλέα παρείχε τα πλεονεκτή
ματα του να είναι κανείς μέλος της οικουμένης, που γίνονταν πιο 
απτά με τη συνετή παραχώρηση φορολογικών απαλλαγών. Ο δεύ
τερος στόχος της άσκησης της βυζαντινής πολιτικής στις περιο
χές της κυριαρχίας της ήταν η εγκαθίδρυση μιας κοινής πίστης, 
γι’ αυτό ο Θεός είχε δημιουργήσει την αυτοκρατορία και γι’ αυ
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τό εργαζόταν ακούραστα ένα δραστήριο και πολύ μορφωμένο 
ιερατείο. Το να είναι κανείς Βυζαντινός, στην κυριολεξία σήμαι- 
νε να είναι Ορθόδοξος. Ο τρίτος στόχος ήταν να πειστούν στα
διακά οι υποτελείς λαοί να υιοθετήσουν τα έθιμα, τη γλώσσα και 
τον πολιτισμό της αυτοκρατορίας. Γι’ αυτόν το λόγο, η πολιτική 
του εξελληνισμού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων 
του, η οποία είχε συνεχιστεί διακριτικά στην Ανατολή τους αιώ
νες της ρωμαϊκής κυριαρχίας, έλαβε και πάλι επίσημη υποστήρι
ξη και ενθάρρυνση.

Πέρα από τις περιοχές που τελούσαν υπό βυζαντινή κυριαρ
χία υπήρχαν άλλες, στις οποίες κατοικούσαν εξίσου ή ακόμη πιο 
διαφορετικοί λαοί, των οποίων την υποταγή ή τουλάχιστον τη 
συμμαχία επιθυμούσαν διακαώς να κερδίσουν και να διατηρή
σουν οι Βυζαντινοί. Φαίνεται να υπήρξε μία μεγάλη εξαίρεση σε 
αυτή την πολιτική: κατά το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής του 
το βυζαντινό κράτος, ακόμη και σε περιόδους στρατιωτικής δύ
ναμης, τηρούσε κατά βάση αμυντική στάση εναντίον της μεγά
λης αντίπαλης αυτοκρατορικής δύναμης του Ισλάμ στα νότια και 
τα ανατολικά, που συνεχώς το απειλούσε και που τελικά το κατέ
στρεψε. Στα βόρεια, γύρω από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας 
στον Καύκασο, τις στέπες και τα Βαλκάνια ζούσαν λιγότερο πο
λιτισμένοι νομαδικοί λαοί, συγκεκριμένα Σλάβοι και Τούρκοι· 
και στα δυτικά, υπήρχαν τα γερμανικά βασίλεια και ο αιρετικός 
παπισμός που είχαν σφετεριστεί, όπως πίστευαν οι Βυζαντινοί, 
το δυτικό μισό της Ρωμαϊκής τους Αυτοκρατορίας. Εδώ υπήρχε 
πραγματικά η ελπίδα να διαδώσουν το φως και να οδηγήσουν 
ανεξάρτητους λαούς για άλλη μια φορά ή και για πρώτη φορά, 
στην οικουμένη. Οι βασικές τεχνικές αντιμετώπισης των Λατί
νων και των βαρβάρων του Βορρά καθιερώθηκαν ήδη από τον 
6ο αιώνα με τον Ιουστινιανό. Ο καθηγητής Obolensky αναφέρει:

«Ήταν κυρίως ο Ιουστινιανός εκείνος που ανέπτυξε και κληρο
δότησε στους διαδόχους του αυτή την αντίληψη περί διπλωμα
τίας ως μιας περίπλοκης επιστήμης και υψηλής τέχνης, στην
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οποία οι στρατιωτικές πιέσεις, η πολιτική ευφυΐα, η οικονομική 
κολακεία και η θρησκευτική προπαγάνδα συγχωνεύονταν σε έ
να σχεδόν ακατανίκητο όπλο αμυντικού ιμπεριαλισμού».1

Όπως οι Ασσύριοι, έτσι και οι Βυζαντινοί αντιλήφθηκαν ότι 
χρειάζονταν πρώτα από όλα επαρκή πληροφόρηση. Οργάνωσαν 
μια αξιόλογη υπηρεσία πληροφοριών και ένα κέντρο για τις σχέ
σεις τους με αυτούς τους λιγότερο πολιτισμένους λαούς, ενώ σώ
ζονται γραπτές μαρτυρίες όπου αναφέρονται ακόμη και οι προ
σωπικές προτιμήσεις και τα κατάλληλα δώρα για κάθε ηγεμόνα, 
για μέλη της οικογένειάς του και για τους αντιπάλους του. Για τη 
συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών επάνδρωσαν απομακρυ
σμένα παρατηρητήρια σε μέρη όπως η Κριμαία· επιστράτευσαν 
τους εμπόρους (που καλωσόριζαν την εξάπλωση της βυζαντινής 
τάξης) και τους ιεραποστόλους για να παρέχουν πληροφορίες· 
και κρατούσαν στην Κωνσταντινούπολη πολλούς διεκδικητές και 
εξόριστους ηγέτες που έγιναν άνθρωποι του αυτοκράτορα και οι 
οποίοι τον συμβούλευαν με την ελπίδα ότι με τη βοήθειά του θα 
μπορούσαν ίσως μια μέρα να ανακτήσουν την εξουσία στη χώρα 
τους.

Σε αυτή την περιοχή ηγεμονίας το κύριο μέσο της πειθούς, 
όπως και στην περίπτωση των Περσών, ήταν το χρήμα. Οι Βυζα
ντινοί πίστευαν ότι κάθε άνθρωπος, και ασφαλώς κάθε «βάρβα
ρος» μπορούσε να εξαγοραστεί· και ακόμη και τα μεγάλα ποσά 
που δαπανούσαν για να διαχειρίζονται την κατάσταση στην ακα
θόριστη περιοχή της βυζαντινής επιρροής πίστευαν ότι τους συ
νέφεραν περισσότερο από ό,τι οι στρατιωτικές εκστρατείες με 
την αβέβαιη έκβαση. Γενικά, η πολιτική που εφάρμοζαν ήταν η 
περσική πολιτική του divide sed non impera και πάντα χαίρονταν 
όταν επικίνδυνοι γείτονες δέχονταν το χρυσό και τις συμβουλές

1. D. Obolensky, “Principles and methods of Byzantine diplomacy”, in Actes 
du Deuxieme Congres International d ’ Etudes Byzantines de 1961, Belgrade, 
1964.
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τους και επιδίδονταν σε καταστροφικές ενέργειες μεταξύ τους. 
«Σε πολλές περιπτώσεις», λέει ο καθηγητής Obolensky,

«τα χρήματα αυτά ήταν αναμφίβολα φόρος υποτέλειας, που α- 
ποσπούσαν οι βάρβαροι (από την αυτοκρατορία) υπό την απει
λή του ξίφους τους. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, όπως ήταν 
χαρακτηριστικό τους, θεωρούσαν αυτές τις συνεισφορές, ιδιαί
τερα όταν καταβάλλονταν περιοδικά, ως πληρωμές που κατέ
βαλλε ο γενναιόδωρος αυτοκράτορας για υπηρεσίες που είχαν 
παράσχει ή που θα παρείχαν οι παραλήπτες στην αυτοκρατορί
α. Έτσι, ακόμη και ο φόρος υποτέλειας κατέστη ένα μέσο σύν
δεσης των βαρβάρων με την Οικουμένη».2

Οι αποδέκτες των χρημάτων των Βυζαντινών υπέγραφαν κά
ποιου είδους συμφωνία και στη συνέχεια αναφέρονταν ως συ
μπολεμιστές, ως σύμμαχοι, ως δεσμευμένοι βάσει συνθήκης ή 
ως πελάτες του βασιλέα. Αναλάμβαναν να θέσουν ένα συγκεκρι
μένο αριθμό οπλισμένων ανδρών στη διάθεση του αυτοκράτορα 
και αποτελούσαν σημαντική πηγή στρατευμάτων. Επιπλέον, α
ποτελούσαν μια σχεδόν αξιόπιστη ουδέτερη ζώνη ή γραμμή ά
μυνας, σχεδόν καθ’ όλο το μήκος των βορείων συνόρων εναντί
ον των πιο άγριων και πιο επικίνδυνων εχθρών που βρίσκονταν 
πέρα από αυτά. Οι συνθήκες περιλάμβαναν επωφελείς εμπορι
κές συμφωνίες και οικονομικά προνόμια για τους εμπόρους υπη
κόους του ηγεμόνα-πελάτη σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Οι 
σύμμαχοι-ηγεμόνες λάμβαναν βυζαντινούς τίτλους και εμβλήμα
τα, όπως στέμματα, τα οποία τους κολάκευαν και τους βοηθού
σαν να εδραιώσουν μια επίσημη σχέση εξάρτησης με το βασιλέα 
και να γίνουν μέλη του αυτοκρατορικού συστήματος.

Οι ηγεμόνες που υπέγραφαν συνθήκες, ακόμη και οι πιο απο
μακρυσμένοι βάρβαροι, υπόκειντο επίσης σε μια εξαρτημένη σχέ

2. D. Obolensky, “Principles and methods of Byzantine diplomacy”, in Actes 
duDeuxieme Congres International d ’ Etudes Byzantines de 1961, Belgrade, 1964.
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ση με την αυτοκρατορία μέσω της εντατικής ιεραποστολικής δρα
στηριότητας και της πολιτιστικής έλξης. Το ισχυρότερο εργαλείο 
της βυζαντινής επιρροής ήταν η ορθόδοξη πίστη, που τους κέρδι
ζε με τη μεγαλοπρέπειά της και με τις πνευματικές της αξίες και 
η οποία τους συνέδεε επίσης με το βασιλέα ως κεφαλή της εκ
κλησίας. Οι προσηλυτισμένοι ηγεμόνες γίνονταν αναδεκτοί του 
αυτοκράτορα. Σε συμφωνία με τη βυζαντινή πολιτική του σεβα
σμού των άλλων πολιτισμών, οι ορθόδοξοι ιεραπόστολοι μετέ
φραζαν τη θεία λειτουργία και τις γραφές στις τοπικές γλώσσες. 
Οι Σλάβοι που έφτασαν για να οικίσουν το μεγαλύτερο μέρος 
της ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια, έλαβαν έτσι το χρι
στιανισμό, καθώς και το αλφάβητο και άλλα θεμελιώδη στοιχεία 
του πολιτισμού τους από το Βυζάντιο, χωρίς να φοβούνται ότι θα 
χάσουν την εθνική τους αυτονομία. Το Βυζάντιο πέτυχε, όσον 
αφορά τους Σλάβους και τους λαούς της ανατολικής Ευρώπης, 
αυτό που είχε πετύχει η Ρώμη σε ένα προηγούμενο στάδιο με 
τους κελτικούς και τους γερμανικούς λαούς της Δύσης. Αν οι 
λαοί αυτοί δεν μπορούσαν να  εξελληνιστούν πλήρως, μπορού
σαν να αποκτήσουν κάποια γνώση και κάποια προτίμηση για τον 
εκθαμβωτικό ελληνορωμαϊκό χριστιανικό πολιτισμό της οικου
μένης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια εκπολιτισμού 
διαδραμάτισαν και οι γυναίκες των αριστοκρατικών οικογενειών, 
συμπεριλαμβανομένων σε μερικές περιπτώσεις και ορισμένων 
γυναικών της αυτοκρατορικής οικογένειας, οι οποίες παντρεύο
νταν βάρβαρους ηγεμόνες και άλλες ηγετικές μορφές της περι
φέρειας, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών ηγετών ή πλού
σιων εμπόρων.

Οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους Λατίνους και βάρβαρους 
γείτονές του δεν ήταν ποτέ εύκολες. Πολλοί δυτικοί ηγεμόνες, 
από τους αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έως 
του πάπες και τους Βενετούς, απωθούνταν από την αλαζονεία 
και τη διπροσωπία των Βυζαντινών. Η βυζαντινή διπλωματία γνώ
ριζε πώς να προκαλεί εξεγέρσεις ενθαρρύνοντας και επιχορηγώ



206 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΓΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ντας διαφωνούντες και επαναστάτες εναντίον των Λατίνων ηγε
μόνων, και σε αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό η εχθρότητα που 
έτρεφαν για το Βυζάντιο όσοι βρίσκονταν στην εξουσία. Επίσης, 
αποξένωσε σταδιακά τους Σλάβους, για τον προσηλυτισμό και 
τον εκπολιτισμό των οποίων είχε καταβάλει τόσες προσπάθειες. 
Μόλις οι Σλάβοι διδάχτηκαν από το Βυζάντιο πώς να οργανώ
σουν μια αποδοτική διοίκηση, ήθελαν να εγκαθιδρύσουν βασί
λεια, τα οποία ήταν ανεξάρτητα από την αυτοκρατορία, και ορι
σμένες φορές μάλιστα ήθελαν να την κατακτήσουν. Παρ’ όλα 
αυτά, η βυζαντινή διπλωματία ήταν γενικά εξαιρετικά επιτυχής, 
τόσο ως προς το ότι έσωσε την αυτοκρατορία πολλές φορές από 
τις εισβολές και την καταστροφή, όσο και ως προς τον ιεραπο
στολικό και αυτοκρατορικό στόχο της προσέλκυσης τόσο πολ
λών λιγότερο πολιτισμένων λαών στη σφαίρα του ελληνορωμαϊ
κού πολιτισμού. Πολλά χαρακτηριστικά του βυζαντινού πολιτι
σμού, συμπεριλαμβανομένου και του ορθόδοξου χριστιανισμού 
και του αυτοκρατορικού ιεραποστολικού σκοπού, κληρονόμησε 
η Ρωσία και μεταφέρθηκαν από τους τσάρους στις ακτές του Ει
ρηνικού, εξακολουθώντας κατά κάποιον τρόπο να χρωματίζουν 
τη νοοτροπία των Ρώσων για τον κόσμο. Μερικές φορές λέγεται 
ότι η βυζαντινή πολιτική συνδύασε σε εκπληκτικό βαθμό την α
διάλλακτη πίστη στην αλήθεια των αξιών της με μια ικανότητα 
ευέλικτης διαπραγμάτευσης με τους αντιπάλους της. Στην πραγ
ματικότητα, το Βυζάντιο δεν διαπραγματευόταν μόνο με τους α
ντιπάλους του, υπό τη σύγχρονη έννοια της διαπραγμάτευσης με 
νομικά ίσους. Προσπαθούσε να διαχειρίζεται ολόκληρη την πε
ριοχή που το περιέβαλλε εφαρμόζοντας ένα συνδυασμό στρα
τιωτικής δύναμης, απάτης, οικονομικών επιχορηγήσεων και θρη
σκευτικού και πολιτιστικού προσηλυτισμού. Και αυτό το έκανε 
έχοντας την πεποίθηση ότι η θεόπεμπτη αποστολή του ήταν να 
θέσει εν καιρώ ολόκληρο τον κόσμο υπό την εξουσία του, γνωρί
ζοντας ταυτόχρονα πολύ καλά ότι εν τω μεταξύ δεν ήταν τόσο 
ισχυρό, όσο οι γείτονές του.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Κ ατά τον πρώιμο Μεσαίωνα πριν από την αναγέννηση της Ευ
ρώπης, ένας άλλος σημιτικός λαός, οι Άραβες, εξαπλώθηκαν 

στο νότιο και ανατολικό μισό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 
πρώτο μεγάλο κύμα Αράβων κάλυψε τα άλλα σημιτικά εδάφη 
της Συρίας και της Μεσοποταμίας, ενώ το δεύτερο την Περσία, 
τη Βόρεια Αφρική, την Ισπανία και τα νησιά της Μεσογείου. Στη 
Γαλλία οι Άραβες έφτασαν σχεδόν έως τον Λίγηρα, αλλά απω- 
θήθηκαν πέρα από τα Πυρηναία. Έχοντας ουσιαστικά χάσει τη 
Μεσόγειο, η Λατινική Χριστιανοσύνη περιορίστηκε στη δυτική 
Ευρώπη.

Αυτή η εκπληκτική εξάπλωση των Αράβων, που δεν έχει προ
ηγούμενο στην ιστορία, κατέστη δυνατή χάρη στη νέα τους θρη
σκεία, το Ισλάμ. Η χρονολόγηση της ισλαμικής εποχής αρχίζει 
συνήθως από τις 16 Ιουλίου του 622, όταν ο Μωάμεθ και η ομά
δα των πιστών οπαδών του εκδιώχθηκαν από τη Μέκκα και ορ
γανώθηκαν σε ένα  στρατιωτικό και θρησκευτικό κίνημα. Οι Μου
σουλμάνοι -εκείνοι που υποτάχθηκαν στο Ισλάμ- πέτυχαν τις 
κατακτήσεις τους εξαιρετικά γρήγορα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 
που εξηγούν αυτό το επίτευγμα, από τους οποίους πρέπει να επι- 
σημάνουμε ιδιαίτερα δύο. Πρώτον, ο Μωάμεθ ήταν ένας θρη
σκευτικός ηγέτης τεραστίου διαμετρήματος, καθώς και πολιτι
κός. Εμπνεύστηκε από τον ιουδαϊσμό και το χριστιανισμό, στους 
οποίους πρόσθεσε ένα σαφή και χαρακτηριστικό ηθικό κώδικα, 
και επίσης επεξεργάστηκε ένα σύστημα δικαίου και μια πρακτι
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κή διακυβέρνησης. Το σημαντικότερο για τις διεθνείς σχέσεις εί
ναι ότι το Ισλάμ ήταν από την αρχή μια οικουμενική ιεραποστο
λική θρησκεία, χωρίς εθνικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς και 
προσανατολιζόταν προς τον προσηλυτισμό ολόκληρης της αν
θρωπότητας. Σύντομα κατέστη σαφές ότι τα κύρια χαρακτηρι
στικά του Ισλάμ ασκούσαν μεγάλη γοητεία σε πολλούς ανθρώ
πους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η αραβική κατάκτηση ή
ταν επίσης ένας θρησκευτικός και πολιτικός προσηλυτισμός. Δεύ
τερον, οι σημιτικές γλώσσες εξακολουθούσαν να ομιλούνται σε 
μεγάλο βαθμό στην Εγγύς Ανατολή και κατά μήκος των αφρικα
νικών ακτών της Μεσογείου έως την Ισπανία. Μόλις οι Άραβες 
εκδίωξαν ή καθαίρεσαν τις ελληνόφωνες και λατινόφωνες διοι
κήσεις που είχαν επιβιώσει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν 
δυσκολεύτηκαν να αναπτύξουν σχέσεις με τον πληθυσμό που μι
λούσε κάποια σημιτική γλώσσα. Πολλοί από αυτούς τους αν
θρώπους πίστευαν επίσης βαθιά σε έναν πιο αυστηρό μονοθεϊ
σμό από εκείνον του ορθόδοξου χριστιανισμού του Βυζαντίου 
και του καθολικισμού της λατινικής Δύσης, που πέρα από θεω
ρητικές έννοιες, όπως η Τριαδικότητα και η Μητέρα του Θεού, 
είχαν επιτρέψει πολλές τοπικές λατρευτικές πρακτικές να επι
βιώσουν μεταστοιχειωμένες στο σεβασμό των αγίων. Εκείνοι που 
πίστευαν ότι «ουκ έσονται σοι θεοί έτεροι πλην εμού» δέχονταν 
εύκολα το βασικό μουσουλμανικό άρθρο της πίστεως: «Δεν υ
πάρχει Θεός άλλος από τον Αλλάχ».

Οι περιοχές που οι Άραβες κατέλαβαν με εισβολή και εκείνες 
στις οποίες έγιναν δεκτοί χωρίς αντιδράσεις ήταν εκείνη την επο
χή από τις πιο πολιτισμένες του κόσμου· και οι μουσουλμάνοι 
γρήγορα υιοθέτησαν μεγάλο μέρος αυτού του πολιτισμού. Οι Ά 
ραβες είχαν έρθει από την έρημο και σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν 
εξοικειωμένοι με τον ανώτερο πολιτισμό ή κουλτούρα ή -και αυ
τό μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα- με τις τεχνικές της διαχείρι
σης αυτοκρατοριών που απαρτίζονταν από πολλές διαφορετικές 
κοινότητες. Όπως και άλλοι νομάδες κατακτητές πριν από αυ
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τούς, γρήγορα και πρόθυμα υιοθέτησαν αυτές τις δεξιότητες από 
τους εξισλαμισμένους Σύριους, Μεσοποτάμιους, Αιγυπτίους και 
Πέρσες και επίσης από τους Βυζαντινούς, τους οποίους εκτόπι
σαν. Το αποτέλεσμα ήταν μια εκλεκτική και μεικτή κουλτούρα 
και σύστημα διακυβέρνησης, που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο σχε
δόν τον κόσμο. Η μουσουλμανική σύνθεση υπήρξε πολύ επιτυ
χημένη στην πράξη για χίλια περίπου χρόνια. Ορισμένοι από τους 
λόγους αυτής της επιτυχίας είναι σημαντικοί για τη σημερινή διε
θνή κοινωνία.

Όπως πολλά άλλα αυτοκρατορικά συστήματα, η Μουσουλ
μανική Αυτοκρατορία έκρινε ένα βαθμό ανεκτικότητας σκόπιμο 
και ίσως αναπόφευκτο. Επειδή τόσο λίγοι Άραβες είχαν κατα
κτήσει μια τόσο μεγάλη περιοχή χρειάζονταν προσήλυτους που 
θα τους βοηθούσαν να διοικήσουν τη νέα τους αυτοκρατορία και 
ενθάρρυναν ενεργά τον προσηλυτισμό. Ωστόσο ο προσηλυτισμός 
δια της βίας στη μουσουλμανική θρησκεία θα σήμαινε το θάνατο 
ή την εκδίωξη πολλών από τους νέους υπηκόους τους, τους οποί
ους χρειάζονταν για να κατοικήσουν τις χώρες που είχαν κατα
λάβει, καθώς και την πρόκληση επικίνδυνα έντονης αντίστασης. 
Επιπλέον, αποτελεί αρχή του Ισλάμ ότι ο προσηλυτισμός με την 
απειλή του ξίφους δεν είναι προσηλυτισμός. Έτσι, οι μουσουλ
μάνοι σύντομα ανέπτυξαν έναν τύπο αυτονομίας, σαν εκείνο των 
Περσών σε παλαιότερες εποχές. Αντιμετώπισαν τους χριστιανούς 
και τους Εβραίους ως υποτελείς και κατώτερους λαούς, οι οποίοι 
υπόκειντο σε επιπλέον φόρους, αλλά παρέμεναν οργανωμένοι σε 
αυτόνομες κοινότητες διατηρώντας τη θρησκεία και πολλούς α
πό τους νόμους τους. Αυτή η ανεκτικότητα ερχόταν σε αντίθεση 
με την εμμονή των χριστιανών για ομοιομορφία. Για παράδειγ
μα, αυτή η ανοχή κατέστησε δυνατό να υπάρχουν τον Μεσαίωνα 
στην Ισπανία τρεις θρησκείες και τρεις πολιτιστικές παραδόσεις, 
οι οποίες συνεχώς αλληλοεπηρεάζονταν.

Οι μουσουλμάνοι αντιλαμβάνονταν τον κόσμο ως διαιρεμένο 
σε δύο περιοχές, το dar al Islam (Οίκο του Ισλάμ), την περιοχή
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της αποδοχής (της βούλησης του Θεού) ή την περιοχή της ειρή
νης, και στο dar al harb (Οίκο του Πολέμου), την περιοχή του 
πολέμου, όπου έπρεπε να αναμένονται συγκρούσεις με τις μη 
μουσουλμανικές δυνάμεις και όπου ο πόλεμος για την επέκταση 
του dar al Islam  (θεωρητικά όμως, όχι για τον προσηλυτισμό δια 
της βίας) δεν ήταν μόνο θεμιτός, αλλά απόλυτα ενάρετος. To dar 
al Islam  ήταν ή έπρεπε να είναι, ένα ύφασμα χωρίς ραφές, το 
οποίο δεν λάμβανε υπόψη τις εθνικές διαφορές και στο οποίο δεν 
υπήρχαν ανεξάρτητες επικράτειες. Ήταν μια αυτοκρατορία την 
οποία διοικούσε ένας «ηγέτης των πιστών», ο οποίος ήταν μάλ
λον ένας κοσμικός imperator παρά ένας θρησκευτικός ηγέτης, ο 
διάδοχος (khalifa ή χαλίφης) του Μωάμεθ με την κοσμική του 
ιδιότητα και όχι με την ιδιότητα του προφήτη. Η περιοχή, την 
οποία υποτίθεται ότι διοικούσε ο χαλίφης, ήταν κατά την ισλαμι- 
κή θεωρία μια περιοχή ειρήνης και αρμονίας, η οποία όταν έκρι
νε ο Θεός θα περικύκλωνε ολόκληρη τη Γη. Η μουσουλμανική 
έννοια του dar al Islam  και του θεϊκού σκοπού του, αντιστοιχεί 
στη βυζαντινή αντίληψη περί αυτοκρατορίας, και αναμφίβολα 
σε μεγάλο βαθμό προήλθε από αυτή. Αντιστοιχεί επίσης στην 
κομουνιστική αντίληψη που θεωρεί τις σοσιαλιστικές χώρες ως 
περιοχή αταξικής κοινωνικής αρμονίας, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος 
θεωρείται ως περιοχή ταξικού πολέμου.

Οι πρώτοι χαλίφηδες, στην πραγματικότητα, ασκούσαν ου
σιαστική εξουσία. Όμως, η Αραβική Αυτοκρατορία, σε αντίθεση 
με την προκάτοχό της Βυζαντινή, έγινε σύντομα υπερβολικά με
γάλη και οι χερσαίες επικοινωνίες που τη διατηρούσαν ενωμένη 
ήταν εξαιρετικά σπάνιες και χρονοβόρες ώστε να μπορέσει να 
διατηρηθεί μία εξουσία. Το μεγάλο σχίσμα μεταξύ σουνιτών και 
σιιτών είχε τις ρίζες του σε μια παλιά αντιπαλότητα μεταξύ των 
διεκδικητών του χαλιφάτου. Λίγο μετά το σχίσμα, μια νέα δυνα
στεία χαλίφηδων αντικατέστησε την παλιά στο κέντρο, ωστόσο 
η προηγούμενη δυναστεία συνεχίστηκε στην Ισπανία, ισχυριζό- 
μενη ότι οι χαλίφηδές της αποτελούσαν τους μόνους νόμιμους
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διαδόχους του Προφήτη. Περιοχές πιστές στη νέα δυναστεία, αλλά 
απομακρυσμένες από την πρωτεύουσα Βαγδάτη, άρχισαν επίσης 
να αποκτούν ξεχωριστή διοίκηση. Υπήρχαν, αναπόφευκτα, δια
μάχες μεταξύ εκείνων που διεκδικούσαν τη διακυβέρνηση αυ
τών των περιοχών, αλλά και διαμάχες για τα εδαφικά όρια της 
εξουσίας τους. Πώς θα μπορούσαν να συμφιλιωθούν η θεωρία 
και η πρακτική; Η μουσουλμανική πολιτική σκέψη συνέχισε να  
θεωρεί το dar al Islam  ως μία ενιαία πολιτική δομή και δεν ανέ
πτυξε τις έννοιες των κρατών ή των ηγεμόνων στο εσωτερικό 
του Ισλάμ, οι οποίοι θα ήταν νόμιμα ανεξάρτητοι πολιτικά ο ένας 
από τον άλλο. Ως εκ τούτου, ένας ηγεμόνας, ο οποίος ήταν ανε
ξάρτητος στην πράξη, έπρεπε να δηλώνει εικονική υποταγή σε 
κάποιον βολικά μακρινό χαλίφη ή να διεκδικήσει το ανώτατο α
ξίωμα για τον εαυτό του. Αυτό ήταν το ζήτημα του «τεμένους 
και του νομίσματος» -  δηλαδή, σε τίνος το όνομα απαγγέλλο
νταν οι προσευχές και κόβονταν τα νομίσματα.

Από την άλλη πλευρά, έξω από την περιοχή του dar al Islam, 
στην περιοχή του πολέμου, επιτρεπόταν να συνάπτονται προσω
ρινές συμφωνίες, ανακωχές και συμμαχίες με άπιστους ηγεμόνες 
για λόγους σκοπιμότητας. Όμως αυτού του είδους οι συμφωνίες 
δεν έπρεπε να γίνουν μόνιμες ή να παρέχουν ασυλία στις δυνά
μεις των απίστων, αφού κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την ενσωμάτω- 
σή τους στο dar al Islam · οι συμφωνίες με τους μη μουσουλμά
νους έπρεπε να έχουν μια καθορισμένη χρονική διάρκεια, όπως 
δέκα χρόνια. Οι μουσουλμάνοι διαιρούσαν περαιτέρω τους απί
στους σε Εβραίους και χριστιανούς, οι οποίοι ακολουθούσαν δύο 
παραδόσεις που αναγνώριζε ο Μωάμεθ ως θεόπνευστους προ
δρόμους της διδασκαλίας του, και σε καφίρ ή ειδωλολάτρες. Αυ
τή η διάκριση είχε κάποια επενέργεια στη μουσουλμανική πρα
κτική. Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι στα κατακτημένα εδάφη γί
νονταν πιο εύκολα ανεκτοί από ό,τι οι καφίρ, και πιο εύκολα από 
ό,τι γίνονταν ανεκτοί οι μουσουλμάνοι σε περιοχές που ανακτού
σαν οι χριστιανοί.
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Από το έτος 1200 περίπου η μουσουλμανική κατάκτηση της 
Ινδίας έφερε το Ισλάμ σε άμεση επαφή με το μεγάλο και εξαιρε
τικά αναπτυγμένο, αλλά ωστόσο εμφανώς ειδωλολατρικό πολι
τισμό των ινδουιστών. Τα πρώτα μουσουλμανικά ινδικά σουλτα
νάτα και στη συνέχεια η αυτοκρατορία των Μογγόλων σύντομα 
εξελίχτηκαν σε ένα γνωστό μοντέλο -  ομόκεντρες περιοχές άμε
σης διοίκησης, κυριαρχίας, χαλαρού ηγεμονικού ελέγχου εσωτε
ρικά αυτόνομων βασιλείων και συμφωνιών με εντελώς ανεξάρ
τητες δυνάμεις εκτός της εμβέλειας της αυτοκρατορικής εξουσί
ας. Οι ινδουιστές κατείχαν σημαντικές θέσεις σε αυτή τη δομή, η 
οποία συνήθως ευημερούσε περισσότερο όταν λαμβάνονταν υ
πόψη οι συμβουλές τους. Ήταν δύσκολο, όπως παραπονιούνταν 
ορισμένοι ευσεβείς μουσουλμάνοι, να πει κανείς πού τελείωνε 
το dar al Islam  και που άρχιζε το dar al harb. Ωστόσο, παρά τους 
συμβιβασμούς που έκαναν με τον ινδουισμό και παρά τα άλλα 
συνήθη πλεονεκτήματα μιας επικυρίαρχης αυτοκρατορίας που 
επέφεραν τα μουσουλμανικά σουλτανάτα όπως και οι προκάτο- 
χοί τους, για παράδειγμα, οι Μαουρύα, η μουσουλμανική κυριαρ
χία θεωρούνταν απεχθής από τους περισσότερους ινδουιστές.1

Η ιβηρική χερσόνησος αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο παρά
δειγμα αυτής της διαδικασίας, ιδιαίτερα για εμάς, λόγω του ση
μαντικού ρόλου που επρόκειτο να παίξουν η Ισπανία και η Πορ
τογαλία στο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών και στον ευρωπαϊκό 
υπερπόντιο αποικισμό. Οι Άραβες υπό τον Ταρίκ αποβιβάστη
καν το 711 μ.Χ. στο Γιβραλτάρ (Gibr al Tariq = Όρος του Ταρίκ) 
και εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα σε ολόκληρη τη χερσόνησο, σχε
δόν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση. Πρόσφατες μελέτες στην 
Ισπανία κατέδειξαν πόσο πρόθυμα φαίνεται να αποδέχτηκαν ο
λόκληρες περιοχές τους νέους ισλαμιστές ηγεμόνες. Οι μουσουλ

1. Για μια λεπτομερή περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των μουσουλμανικών 
και των ινδουιστικών κρατών και κοινοτήτων, βλ. A. Watson, The War o f  the 
Goldsmith’s Daughter, London, Chatto & Windus, 1964.
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μάνοι εκπροσωπούσαν ένα ανώτερο επίπεδο υλικού πολιτισμού 
και ο πληθυσμός των καθολικών ήταν σε σύγκρουση με τους Βη- 
σιγότθους ηγεμόνες του, οι οποίοι, αν και χριστιανοί, ήταν ξένοι 
προς αυτόν και αιρετικοί. Υπήρχε επίσης ένας σημαντικός αριθ
μός Εβραίων στην Ισπανία, οι οποίοι θεώρησαν τη μουσουλμα
νική κυριαρχία λιγότερο επαχθή από τη χριστιανική. Σύντομα οι 
Άραβες κατακτητές ίδρυσαν ένα ανεξάρτητο χαλιφάτο στην Κόρ
δοβα, βασισμένο στην παλαιά δυναστεία που είχε ανατραπεί στη 
Βαγδάτη. Το χαλιφάτο είχε έναν εδαφικό πυρήνα άμεσης διοίκη
σης, με σημαντικό μουσουλμανικό πληθυσμό, στην al Andalus 
(τη σημερινή Ανδαλουσία) και μια χαλαρότερη κυριαρχία αλ
λού, η οποία σταδιακά γινόταν μια κατ’ όνομα επικυριαρχία στο 
Βορρά. Ύστερα από δύο χρυσούς αιώνες το χαλιφάτο διαιρέθηκε 
σε πολλές ηγεμονίες με χριστιανούς ή μουσουλμάνους κυβερνή
τες και μεικτούς πληθυσμούς. Στις συγκρούσεις για την εξουσία 
μεταξύ αυτών των διάδοχων κρατών του χαλιφάτου συναντούμε 
σχεδόν πάντα ένα συνασπισμό χριστιανών και μουσουλμάνων 
ηγεμόνων εναντίον μιας άλλης συμμαχίας ανάλογης σύνθεσης.

Ο μεγαλύτερος χριστιανός ιππότης και στρατιωτικός διοικη
τής της μεσαιωνικής Ισπανίας ήταν ο Σιντ, ένας υποτελής του 
βασιλιά της Καστίλης, αλλά με έναν τίτλο που προέρχεται από 
τη μαυριτανική λέξη «sidi» (άρχοντά μου). Ήταν ένας στρατιω
τικός «εργολάβος», σαν τους Ιταλούς condottieri (κοντοτιέρους), 
και συχνά πολεμούσε για τους μουσουλμάνους εναντίον των χρι
στιανών μέχρι που κατέκτησε τελικά για τον εαυτό του μια πε
ριοχή γύρω από τη Βαλένθια, την οποία κυβέρνησε η σύζυγός 
του μετά το θάνατό του. Ταυτόχρονα όμως, ήταν ένας χριστιανός 
πολεμιστής του οποίου ο θρύλος έγινε κομμάτι της λαϊκής παρά
δοσης της χριστιανικής ανάκτησης. Η προσπάθεια που ξεκίνησε 
ως αγώνας για τοπική εξουσία και εδάφη σταδιακά πολώθηκε, 
καθώς οι χριστιανοί ζήτησαν τη βοήθεια της υπόλοιπης Χριστια
νοσύνης και οι μουσουλμάνοι έφεραν στρατιωτικές-θρησκευτι- 
κές αδελφότητες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες μετέτρεψαν
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τις τοπικές συγκρούσεις σε σταυροφορία και ιερό πόλεμο. Στο 
τέλος, οι χριστιανοί νίκησαν, επειδή ο κύριος όγκος του πληθυ
σμού ήταν χριστιανοί και επειδή οι ιππότες και οι στρατιώτες 
που ήρθαν από την υπόλοιπη Ευρώπη αποδείχτηκαν καλύτεροι 
στρατιώτες. Τους πήρε όμως πολύ καιρό για να το καταφέρουν. 
Το εμιράτο της Γρανάδας επιβίωσε ως ένα προκεχωρημένο λί
κνο του αναπτυγμένου, αλλά εξασθενισμένου ισλαμικού πολιτι
σμού στην Ισπανία μέχρι το 1492.

Όταν η δύναμη του αραβικού χαλιφάτου στη Βαγδάτη άρχισε 
να υποχωρεί, το Ισλάμ ενισχύθηκε έντονα στην Ανατολή από την 
εισροή των Τούρκων. Αυτοί οι νομαδικοί λαοί ήρθαν από τις στέ
πες της Ευρασίας, έχοντας το ίδιο πρωτόγονο σθένος με τους Άρα
βες που είχαν δημιουργήσει το dar al Islam. Υιοθέτησαν πρόθυμα 
μια θρησκεία που είχε δημιουργηθεί σε κοινωνικές συνθήκες πα
ρόμοιες με τις δικές τους και που τους χάριζε μια νέα ενότητα και 
σταθερότητα σκοπού. Επέδειξαν επίσης ένα οργανωτικό ταλέντο 
ανάλογο με εκείνο των Νορμανδών. Τον 11ο αιώνα, όταν οιΝ ορ- 
μανδοί εγκαθιστούσαν νέες και πιο αποτελεσματικές κυβερνήσεις 
στην Αγγλία και τη Σικελία, οι Σελτζούκοι Τούρκοι αναδιοργάνω
ναν τα συστήματα διακυβέρνησης και εκπαίδευσης της Περσίας 
και ενθάρρυναν την αναβίωση μιας πιο γηγενούς και λιγότερο ε- 
ξαραβαϊσμένης περσικής κουλτούρας. Αργότερα, η κυριαρχία των 
Μαμελούκων Τούρκων στην Αίγυπτο (από το 1250 έως το 1500 
περίπου) έκανε το βασίλειό τους, συμπεριλαμβανομένων και των 
ιερών τόπων της Μέκκας και της Ιερουσαλήμ, το πιο πλούσιο και 
το πιο πολιτισμένο του ισλαμικού κόσμου, και το πνευματικό επί
κεντρο του dar al Islam. Η αυτοκρατορία των Μογγόλων στην 
Ινδία ιδρύθηκε από τη στρατιωτική και οργανωτική ιδιοφυία ενός 
Τούρκου ηγέτη, του Μπαμπέρ. Η πιο σημαντική από όλες, λόγω 
της επίδρασης που άσκησε στο ευρωπαϊκό σύστημα και στην εξέ
λιξη της διεθνούς κοινωνίας, ήταν η τουρκική Οθωμανική Αυτο
κρατορία, η οποία επιβίωσε μέχρι τον 20ό αιώνα. Για τους Οθω
μανούς θα μιλήσουμε διεξοδικότερα σε επόμενα κεφάλαια.
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Το Ισλάμ είναι το σαφέστερο παράδειγμα μεσσιανικής θρη
σκείας που διαθέτουμε, και η οποία διαπότισε και διαμόρφωσε 
μια ολόκληρη κουλτούρα. Ασχολήθηκε εξαρχής με τη διακυβέρ
νηση και τη διοίκηση, καθώς και με την προσωπική συμπεριφο
ρά και σωτηρία. Ο κώδικας συμπεριφοράς για έναν ηγεμόνα ή
ταν διαφορετικός από εκείνον που ρύθμιζε την ιδιωτική συμπε
ριφορά, αλλά, όπως και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήταν εξί
σου αυστηρός. Φυσικά, δεν συμμορφώνονταν με αυτόν όλοι οι 
ηγεμόνες και εκείνοι που τον τηρούσαν ξεχώριζαν στη λαϊκή μνή
μη, όπως ο μεγάλος Χαλίφης της Βαγδάτης, ο Harun al Rashid 
(Ααρών ο Δίκαιος), ο οποίος ήταν σύγχρονος του Καρλομάγνου 
και ο ήρωας σε πολλές από τις ιστορίες του Νύχτες της Αραβίας. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, το Ισλάμ την περίοδο της ακμής του είχε 
έναν κώδικα συμπεριφοράς αναφορικά με τον πόλεμο, ο οποίος 
ίσχυε για όλους τους πολέμους και τις εκστρατείες, συμπεριλαμ
βανομένων και εκείνων που διεξάγονταν στο dar al harb. Ο μου
σουλμάνος πολεμιστής δεν έπρεπε να σκοτώνει γυναίκες ή παι
διά ή εκείνους που παραδίδονταν. Και αυτό, όχι επειδή όφειλαν 
κάτι οι μουσουλμάνοι στους απίστους, αλλά επειδή ο Θεός αξίω
νε μια τέτοια συμπεριφορά από τους πιστούς του. Κατά συνέ
πεια, η συμπεριφορά που απαιτούνταν να επιδεικνύει ο ευγενής 
Άραβας ήταν ανάλογη με εκείνη που αναμενόταν από τον ευγενή 
χριστιανό ιππότη. Αυτοί οι ιπποτικοί κώδικες δεν αφορούσαν σύγ
χρονες έννοιες όπως τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά την προσωπική τιμή και την υπα
κοή στις εντολές του Θεού. Θεωρούνταν επονείδιστο το να σκο
τώσει κανείς γυναίκα, όπως θεωρούνταν επονείδιστο το να πει 
ψέματα ή να παραβεί την υπόσχεσή του.

Ο πιο πρωτότυπος μουσουλμάνος στοχαστής σχετικά με το 
σχηματισμό των αυτοκρατοριών και των ηγεμονιών και τη δια
χείριση διαφορετικών κοινοτήτων ανθρώπων ήταν ο Ibn Khaldun, 
ο οποίος έγραψε τα έργα του κατά το δεύτερο μισό του 14ου 
αιώνα. Εκείνη την εποχή το Ισλάμ ήταν πολύ κατακερματισμένο



πολιτικά, ωστόσο οι μορφωμένοι μετακινούνταν αρκετά ελεύθε
ρα σε ολόκληρη την τεράστια αυτή περιοχή. Ο ibn Khaldun κα
ταγόταν από οικογένεια Υεμενιτών, η οποία είχε εγκατασταθεί 
στη μουσουλμανική Ισπανία, αλλά εκδιώχθηκε στην Τύνιδα ό
που και γεννήθηκε ο Ibn Khaldun, ο οποίος τελείωσε τη ζωή του 
ως δικαστής στην Αίγυπτο, που ήταν τότε η πιο ακμάζουσα και 
πιο πολιτισμένη περιοχή του Ισλάμ. Επεξεργάστηκε μια γενική 
φιλοσοφία της ιστορίας ή της επιστήμης της κουλτούρας. Ενδια
φέρθηκε ιδιαίτερα για την άνοδο και την πτώση αυτών που σή
μερα θα ονομάζαμε ίσως «κράτη», αλλά τα οποία εκείνος είδε ως 
κέντρα εξουσίας, στο εσωτερικό του dar al Islam  και γενικότερα.

Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σήμερα να σκεφτόμαστε ότι η 
εξουσία και η κυριαρχία εξαπλώνονται από τα πιο αναπτυγμένα 
κέντρα προς τα πιο καθυστερημένα και ότι οι ευρωπαϊκές αυτο
κρατορίες επεκτάθηκαν στις πρωτόγονες ηπείρους της Αμερικής, 
της Αφρικής ή στη Σιβηρία, που τείνουμε να λησμονήσουμε το 
γεγονός ότι σε προγενέστερες εποχές το αντίθετο ίσχυε σε γενι
κές γραμμές περισσότερο. Έτσι, οι Ασσύριοι ήταν λιγότερο πο
λιτισμένοι από τους Βαβυλώνιους και τους Σουμέριους όταν ί
δρυσαν την αυτοκρατορία τους, και οι Πέρσες ήταν επίσης πιο 
πρωτόγονοι από τις περιοχές που υπέταξαν, όπως και οι Γερμα- 
νοί κατακτητές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση και οι 
πρωτόγονοι αυτοκρατορικοί κατακτητές του ινδικού και του κι
νεζικού πολιτισμού. Για τον Ibn Khaldun αυτό ήταν το σύνηθες 
μοντέλο της ιστορίας. Είχε φυσικά ιδιαίτερα κατά νου το dar al 
Islam, από τις πρώτες κατακτήσεις των πρωτόγονων Αράβων μέ
χρι την έλευση των Τούρκων στην Ανατολή και των Φράγκων 
και των Βέρβερων στη Δύση. Η βασική διάκριση που κάνει στη 
μελέτη του για την άνοδο και την πτώση μιας εξουσίας είναι ανά
μεσα σε μια πρωτόγονη ή βεδουϊνική κουλτούρα και σε μια εκ
πολιτισμένη κουλτούρα. Οι πρωτόγονοι λαοί, έλεγε, μπορεί να 
είναι μόνιμα εγκαταστημένοι ή νομαδικοί· το κύριο χαρακτηρι
στικό τους είναι ότι ζουν απλά πράγμα που τους καθιστά ανθε

216 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



κτικούς και εξοικειωμένους με τις κακουχίες- ότι συνδέονται στε
νά μεταξύ τους μέσω της αφοσίωσής τους στη φυλή και ότι είναι 
ανεπηρέαστοι από τα εξαντλητικά πάθη των πολιτισμένων πό
λεων. Όμως οι πολιτικοί και οι οικονομικοί τους θεσμοί υπολεί
πονται κατά πολύ αυτού που απαιτείται για την εκπλήρωση όλων 
των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Μια πρωτόγονη ομάδα μπορεί 
να καταφέρει να κυριαρχήσει σε άλλες, αλλά προκειμένου να  
κατακτήσει μια αυτοκρατορία ή να  εξουσιάσει πιο πολιτισμένους 
λαούς, οι πρωτόγονες φυλές χρειάζονται την ενοποιητική δύνα
μη μιας εμπνευσμένης θρησκείας. Αυτή τη θρησκεία είτε μπο
ρούν να την αναπτύξουν μόνες τους, όπως έκαναν οι Εβραίοι ή οι 
Άραβες, είτε να την υιοθετήσουν, όπως οι Τούρκοι (και θα μπο
ρούσε να προσθέσει ίσως και τους γερμανικούς λαούς, οι οποίοι 
ασπάστηκαν το λατινικό χριστιανισμό και έγιναν υπέρμαχοι του). 
Ο Ibn Khaldun αντιλαμβανόταν τη θρησκεία ως μια κοινωνική 
δύναμη που διαμόρφωνε το δίκαιο και τα έθιμα. Η ιστορική ε
μπειρία δίδασκε ότι οι κατακτημένοι πολιτισμένοι λαοί συχνά 
υιοθετούσαν τη θρησκεία, τη γλώσσα και τα άλλα έθιμα των νέ
ων κυρίων τους, και αυτό συνέβη πράγματι με τις αραβικές κα
τακτήσεις και την εγκαθίδρυση του dar al Islam. Ωστόσο, οι πιο 
πρωτόγονοι κατακτητές είχαν την τάση να διδάσκονται από τους 
κατακτημένους τα πλεονεκτήματα του πολιτισμού. Μεταξύ αυ
τών των πλεονεκτημάτων ο Ibn Khaldun περιλάμβανε τις πόλεις, 
τις οποίες θεωρούσε απαραίτητες για την ανάπτυξη της πολιτι
σμένης ζωής· τη διευθέτηση μιας προηγμένης οικονομίας, η ο
ποία θα παρήγε τον πλούτο που απαιτείται για τον πολιτισμό· και 
η άνθιση των τεχνών και των επιστημών. Μια τέτοια πολιτισμέ
νη τάξη πραγμάτων, που συχνά περιλάμβανε πολλούς διαφορε
τικούς λαούς, ήταν μια εύθραυστη υπόθεση, η οποία απειλού
νταν διαρκώς, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερι
κό, και ως εκ τούτου χρειαζόταν ένα σταθερό πλαίσιο εξουσίας 
για να διατηρείται ενωμένη και απρόσβλητη. Αυτή είχε υπάρξει 
συγκεκριμένα η εμπειρία του Ισλάμ. Η δυσκολία ήταν ότι η ενο-
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ποιητική δύναμη ενός πρωτόγονου λαού εξασθένιζε όταν απο
κτούσε αυτοκρατορική εξουσία. Εξαπλώνονταν για να κυβερνή
σουν και να υπερασπιστούν το νέο τους βασίλειο, αλλά αποχαυ
νώνονταν από τον πολιτισμό και οι ηγέτες τους μεταμορφώνο
νταν από ηγέτες μεταξύ ίσων σε αφέντες που τους υπηρετούσαν 
υπάλληλοι και σκλάβοι. Με αυτό τον τρόπο, λέει ο Ibn Khaldun, 
διαμορφώνονται η διάρκεια και τα όρια κάθε βασιλείου.

Ο Ibn Khaldun κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια περιοχή 
πολιτισμού δεν είναι εθνικά προσδιορισμένη, αλλά ακολουθεί την 
εγκαθίδρυση μιας ισχυρής αυτοκρατορικής εξουσίας, περιορίζε
ται όσον αφορά την έκτασή της στην περιοχή που ελέγχει αυτή η 
εξουσία και εξαφανίζεται ή μετασχηματίζεται όταν αυτή η εξου
σία παρακμάσει ή κατακτηθεί. Αυτή είναι μια σημαντική γενική 
πρόταση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με ορισμένες σύγχρονες 
υποθέσεις. Τα παραδείγματα που είχε υπόψη του ήταν εκείνα που 
αυτός και η οικογένειά του βίωσαν κατά τη συρρίκνωση της πο
λιτισμένης μουσουλμανικής Ισπανίας, τη σύγχυση στη Βόρεια 
Αφρική και την ευημερούσα τάξη της Αιγύπτου. Η λέξη «daula» 
που χρησιμοποίησε για την εξουσία μπορεί επίσης να μεταφρα
στεί ως «κράτος»· και πράγματι, οι περιοχές εξουσίας του ήταν 
εδαφικά κράτη, στην πράξη ανεξάρτητα στο εσωτερικό της κατ’ 
όνομα ενότητας και ενιαίας κυριαρχίας του χαλιφάτου. Όμως, 
λόγω της μουσουλμανικής αντίληψης περί dar al Islam, ούτε ο 
Ibn Khaldun ούτε οι σύγχρονοί του θεώρησαν τα daula-Kpavr\ 
τους ως ανήκοντα από κοινού σε ένα σύστημα, και παρ’ όλο το 
ενδιαφέρον του για τα οικονομικά και το εμπόριο δεν ασχολήθη- 
κε κατ’ αρχάς με τις σχέσεις μεταξύ των περιοχών εξουσίας που 
είχε προσδιορίσει.

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για εμάς αυτός ο αντικειμενι
κός και στοχαστικός πολιτικός μελετητής έγκειται στην πρωτοπο
ριακή του προσπάθεια να κατανοήσει τους γενικούς νόμους και 
δυνάμεις που διέπουν την εγκαθίδρυση και την παρακμή μιας αυ
τοκρατορικής εξουσίας, ένα θέμα του οποίου η προσέγγιση δεν
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είχε επιχειρηθεί ποτέ πριν από αυτόν στους πολιτισμούς που ανα
πτύχθηκαν στη λεκάνη της Μεσογείου. Με τον όρο «αυτοκρατο- 
ρική εξουσία» εννοώ μια εξουσία η οποία δεν είναι εθνικά ή γεω
γραφικά περιορισμένη, αλλά που είναι ικανή να επεκτείνεται επ’ 
αόριστον. Τέτοιες ήταν οι περιοχές εξουσίας στο εσωτερικό του 
Ισλάμ και των μακεδονικών βασιλείων. Η ενοποιητική δύναμη που 
διατηρούσε ενωμένα αυτά τα κράτη ήταν ο ελληνιστικός ή ο ισλα- 
μικός πολιτισμός. Ιδιαίτερα το Ισλάμ ήταν ένας τρόπος ζωής ανοι
χτός σε όλους· και στο εσωτερικό της ισλαμικής κοινωνίας τα άτο
μα ήταν εξαιρετικά κινητικά, καθώς άλλαζαν τον τόπο διαμονής 
τους και το επάγγελμά τους πολύ πιο εύκολα από ό,τι στις άλλες 
κοινωνίες. Το Ισλάμ στόχευε στην ομοιογενοποίηση όλων των μου
σουλμάνων και στον έσχατο προσηλυτισμό όλων των μη μουσουλ
μάνων. Η εθνική καταγωγή, η οποία σε άλλες περιπτώσεις έπαιζε 
συχνά και εξακολουθεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για τη διασφά
λιση της πίστης προς την εξουσία, δεν είχε μεγάλη σημασία. Επο
μένως, από ορισμένες απόψεις, ο αντίκτυπος των ισλαμικών πε
ποιθήσεων και της ισλαμικής ιδεολογίας στους αιώνες της εξά- 
πλωσής τους μπορεί να συγκριθεί με τον αντίκτυπο της Γαλλικής 
Επανάστασης και του σύγχρονου κομουνισμού, ο οποίος ονομά
στηκε το «Ισλάμ του 20ού αιώνα». Αργότερα θα ασχοληθούμε και 
πάλι με αυτές τις αναλογίες. Επιπλέον, τόσο ως προς τη σύλληψη, 
όσο και ως προς την πράξη, η ισλαμική εξουσία βρισκόταν κοντά 
στο αυτοκρατορικό άκρο του φάσματός μας, πολύ απομακρυσμέ
νη από τις μικρές κοινοπολιτείες των βάσει κληρονομικού δικαιώ
ματος ένοπλων ιδιοκτητών που αποτελούσαν τις ελληνικές πόλεις- 
κράτη. Το περιορισμένο πλαίσιο της σύγχρονης αντίληψής μας σχε
τικά με μια διεθνή κοινωνία ανεξάρτητων κρατών-μελών καταδει
κνύει το γεγονός ότι κανείς από τους μεγάλους συστηματικούς α
ναλυτές της πολιτικής, ούτε ο Άραβας ibn Khaldun, που θεωρούσε 
την εξουσία ως δυνητικά οικουμενική, ούτε ο Έλληνας Αριστοτέ
λης, που θεωρούσε ότι περιοριζόταν στην πόλη, δεν εξέτασαν σο
βαρά κάτι τέτοιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΕΣ

Τ ώρα ίσως είμαστε σε θέση να απαντήσουμε ή τουλάχιστον 
να διατυπώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, ορισμένα από τα 

ερωτήματα που θέσαμε στο κεφ. 1 και στο προοίμιο αυτού του 
μέρους του βιβλίου. Ποια προσωρινά θεωρητικά συμπεράσματα 
μπορούμε να εξάγουμε από αυτή τη σύντομη επισκόπηση των 
σχέσεων μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων του αρχαίου κόσμου, 
προτού προχωρήσουμε σε μια πιο λεπτομερή εξέταση της ευρω
παϊκής εμπειρίας;

12.1. Κανόνες και κουλτούρα

Ο αρχαίος κόσμος γνώριζε πολλούς τρόπους διαχείρισης των σχέ
σεων μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων οι οποίες εμπλέκονταν 
μεταξύ τους αρκετά ώστε να αποτελούν ένα σύστημα. Ωστόσο, 
ορισμένες διευθετήσεις υπήρχαν πάντα. Όποτε ένας αριθμός κρα
τών ή εξουσιών συνδέονταν μεταξύ τους από ένα δίκτυο οικονο
μικών και στρατηγικών συμφερόντων και πιέσεων, ανέπτυσσαν 
κάποιο σύνολο κανόνων και συμβάσεων για να ρυθμίσουν τις 
σχέσεις τους.

Η αίσθηση που υπάρχει σε μια κοινότητα ή σε μια ομάδα κοι
νοτήτων ότι ανήκει σε μια διακριτή κουλτούρα υπάρχει βέβαια 
από τους πρώτους πολιτισμούς μέχρι τις μέρες μας. Ήταν ίσως 
ιδιαίτερα έντονη μεταξύ λαών που ανήκαν στην ίδια κουλτούρα, 
αλλά που διαιρούνταν πολιτικά σε πολλά ανεξάρτητα κράτη, ό
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πως οι Έλληνες των πόλεων-κρατών, οι Ινδοί και οι εμπόλεμοι 
Κινέζοι. Υπάρχουν πολλοί θεωρητικοί ορισμοί τού τι συνιστά 
μια κουλτούρα ή έναν πολιτισμό, και πολλά θεωρητικά συμπε
ράσματα έχουν βασιστεί στη σπουδαιότητα των πολιτισμικών δια
φορών. Δεν μας ενδιαφέρουν εδώ αυτά τα γενικότερα θέματα, 
αλλά το ερώτημα: ποια ήταν η σημασία μιας κοινής κουλτούρας 
ή πολιτισμού ή τουλάχιστον μιας κυρίαρχης πολιτιστικής μήτρας 
για την ενοποίηση των αρχαίων συστημάτων;

Είδαμε ότι στον αρχαίο κόσμο ένα στρατηγικό και οικονομικό 
σύστημα μπορούσε να φτάσει σε υψηλά επίπεδα οργάνωσης, ακό
μη και όταν οι ηγετικές κοινότητές του ανήκαν σε πολύ διαφορετι
κές κουλτούρες. Εκεί όπου τα ηγετικά κράτη, εκτός από το να ορ
γανώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις σε μια βάση de facto  ανεξαρτη
σίας και ισότητας (όποιες και αν ήταν οι φαινομενικές αξιώσεις 
τους), ασκούσαν επίσης ηγεμονικό έλεγχο σε μια πιο στενά συνδε- 
δεμένη ομάδα κοινοτήτων-πελατών ή εξαρτημένων κρατών, οι ευ
ρύτερες διευθετήσεις ορισμένες φορές ονομάζονται «δευτερεύο- 

. ντα συστήματα». Οι σχέσεις μεταξύ της Αιγύπτου και των Χετταί
ων κατά τη δεύτερη χιλιετία προ Χριστού αποτελούν ένα τέτοιο 
παράδειγμα. Καμία από αυτές τις δυνάμεις δεν μπορούσε να κυ
ριαρχήσει στην άλλη ή να εγκαθιδρύσει έναν ηγεμονικό έλεγχο σε 
ολόκληρο το σύστημα, συνδέονταν όμως μεταξύ τους και με τις 
μικρότερες δυνάμεις του συστήματος μέσω εμπορικού και στρα
τηγικού ανταγωνισμού. Το εμπόριο και η στρατηγική έχουν αφε
νός συμπληρωματικές και αφετέρου ανταγωνιστικές πλευρές. Η 
διαπραγμάτευση και η συναλλαγή, που είναι απαραίτητες, τόσο 
για το εμπόριο, όσο και για τις πολιτικές προσαρμογές που επιφέ
ρει ο πόλεμος, ήταν συντονιστικοί παράγοντες ακόμη και των πιο 
διαφορετικών από πολιτιστική άποψη συστημάτων ανεξάρτητων 
κρατών στον αρχαίο κόσμο. Ο μηχανισμός της επικοινωνίας που 
είδαμε να απεικονίζεται στα πινακίδια που βρέθηκαν στην Τελ ελ 
Αμάρνα είχε σχεδιαστεί για να ρυθμίζει τις οικονομικές και στρα
τηγικές σχέσεις: Περιλάμβανε κώδικες συμπεριφοράς και συγκε
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κριμένες συμφωνίες βασισμένες στη σκοπιμότητα και το αμοιβαίο 
συμφέρον. Ωστόσο, δεν αποτελεί κάθε σύστημα κοινωνία κατά τη 
σημασία που έδινε ο Bull στον όρο αυτό (κεφ. 1). Τα δευτερεύο- 
ντα συστήματα δεν προχωρούσαν πέρα από το απλώς ρυθμιστικό 
επίπεδο· δεν ανέπτυσσαν ένα σύνολο κανόνων και θεσμών, οι ο
ποίοι να βασίζονταν συνειδητά σε κοινές υποθέσεις και θεωρίες, 
οι οποίες θα δικαιολογούσαν το χαρακτηρισμό τους από εμάς ως 
κοινωνίες μεταξύ κρατών. Οι διευθετήσεις των δευτερευόντων συ
στημάτων έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις σχέσεις μεταξύ της 
ευρωπαϊκής διεθνούς κοινωνίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, που θα εξετάσουμε στο κεφ. 19.

Τα αρχαία συστήματα ήταν σημαντικά πιο ενοποιημένα, όταν 
οι κοινότητες που παγιδεύονταν από τις πιέσεις του εμπορίου και 
της στρατηγικής συνδέονταν επίσης μεταξύ τους και από μία 
κουλτούρα, η οποία παρείχε ένα σύνολο κοινών υποθέσεων σχε
τικά με τις μεταξύ τους σχέσεις και η οποία διαμόρφωνε τους 
κανόνες και τους θεσμούς του συστήματος τους. Οι ενώσεις των 
πολιτών (κοινοπολιτείες) που έλεγχαν τις ελληνικές πόλεις-κρά- 
τη είχαν επίγνωση ότι ήταν Έλληνες, με κοινή κουλτούρα, γλώσ
σα και θρησκεία που τους ξεχώριζαν από τους μη Έλληνες. Μ έ
σα σε αυτό το κοινό πλαίσιο, ήταν σε θέση να αναπτύξουν το 
περίπλοκο και διακριτικό τους σύστημα των σχέσεων μεταξύ των 
πόλεων, το οποίο τον περισσότερο καιρό περιλάμβανε πολλές 
ισχυρές κοινοπολιτείες, καθεμιά από τις οποίες είχε τη δική της 
ακαθόριστη περιοχή κυριαρχίας γύρω της, και μια μετατιθέμενη 
γενική ηγεμονία της ισχυρότερης πόλης ή μιας διαρχίας των δύο 
ισχυρότερων πόλεων. Το ινδικό σύστημα που περιγράφεται στο 
Αρτασάστρα ήταν μια εξίσου περίπλοκη και θεσμοποιημένη διε
θνής κοινωνία, την οποία συνέδεε ακόμη περισσότερο από την 
ελληνική μια πολύ χαρακτηριστική κοινή κουλτούρα, η οποία 
βασιζόταν στην οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας σε κάστες 
που υπερέβαινε τα μεμονωμένα, πολιτικά ανεξάρτητα κράτη. Οι 
ινδουιστικές πολιτιστικές αξίες διαμόρφωναν κάθε πλευρά της
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δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των 
κανόνων και των θεσμών που ρύθμιζαν τις σχέσεις των ινδικών 
κρατών μεταξύ τους. Το αίσθημα της πολιτισμικής ενότητας με
ταξύ των Κινέζων των εμπόλεμων κρατών ήταν τόσο ισχυρό, 
όσο και των Ελλήνων ή των Ινδών, και η μεταξύ των κρατών 
κοινωνία τους εξίσου χαρακτηριστικά κινεζική.

Επομένως, οι διαφορετικές κουλτούρες αυτών των τριών αρ
χαίων πολιτισμών συνέβαλαν πολύ στον προσδιορισμό των δια- 
κριτών τύπων και θεσμών βάσει των οποίων οι κοινότητες στο 
εσωτερικό της κουλτούρας διαχειρίζονταν τις σχέσεις τους. Η κυ
ρίαρχη κουλτούρα σε μια κοινωνία κρατών διαμόρφωνε τη συνει
δητή αντίδραση των μελών της και τις μεθόδους που χρησιμοποιού
σαν για να αντιμετωπίσουν το δίκτυο των συμφερόντων και των 
πιέσεων που τα κρατούσαν ενωμένα. Πιο συγκεκριμένα, το πολι
τιστικό πλαίσιο βοηθούσε στον καθορισμό κατά μήκος του φά
σματός μας της θέσης που έμοιαζε θεμιτή και ορθή για τις ενδια- 
φερόμενες κοινότητες και προς την οποία φαινόταν να ρέπει η κοι
νωνία. Αυτό προέκυπτε από την αφοσίωση των Ελλήνων προς την 
ανεξαρτησία της πόλης, από την αμφιθυμία των Ινδών και από την 
πίστη των Κινέζων στην εντολή του γιου του Ουρανού να κυριαρ
χήσει σε ολόκληρο το σύστημα. Οι κανόνες και οι συμβάσεις τέ
τοιων μονοπολιτισμικών συστημάτων δεν ήταν απλώς ρυθμιστι
κοί, αλλά ενσωμάτωναν κοινές αξίες και βλέψεις. Είδαμε επίσης 
ότι στις περιπτώσεις που μια πολιτισμικά ξένη δύναμη εμπλεκό
ταν με μια ομάδα κρατών που είχαν αναπτύξει μια κοινωνία στο 
εσωτερικό μιας κοινής κουλτούρας, ήταν συνήθως έτοιμη αυτή η 
δύναμη να υιοθετήσει μεγάλο μέρος του ρυθμιστικού μηχανισμού, 
ακόμη και τις υποθέσεις που διαμορφώνονταν μέσα στη μήτρα 
αυτής της κουλτούρας. Για παράδειγμα, οι Πέρσες υιοθέτησαν ελ
ληνικούς τύπους και αναγνώριζαν τις ελληνικές υποθέσεις περί α
νεξαρτησίας όταν συναλλάσσονταν με τους Έλληνες.1

1. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παραπέμψω τον αναγνώστη στο απόσπασμα από
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12.2. Θέσεις των συστημάτων κατά μήκος του φάσματος

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν δύσκολο για τα αρχαία συστήματα 
να παραμένουν σταθεροποιημένα κοντά είτε στο ένα είτε στο άλ
λο άκρο του φάσματος που ορίσαμε αξιωματικά στο κεφ. 1. Όσο 
πιο μακριά προχωρούσε το εκκρεμές κατά την ταλάντωσή του πά
νω στο νοητό τόξο που διένυε, είτε προς τα ανεξάρτητα κράτη είτε 
προς την αυτοκρατορία, τόσο μεγαλύτερη ήταν η ελκτική δύναμη 
που το τραβούσε προς το κέντρο, μεταξύ της ηγεμονίας και της 
κυριαρχίας. Ορισμένες φορές η ορμή του εκκρεμούς το οδηγούσε 
πέρα από τη μέση, προς κάποιο από τα δύο άκρα του φάσματος. Η 
αυτοκρατορία των Μαουρύα είναι ένα καλό παράδειγμα. Η ελκτι
κή δύναμη αποτελεί μεταφορά για αυτά που με κοινωνιολογικούς 
όρους ονομάζονται «εξαναγκασμοί», τους οποίους ασκεί το απρό
σωπο δίκτυο των συμφερόντων και των πιέσεων που διατηρούν 
ενωμένο το σύστημα: εξαναγκασμοί, οι οποίοι γίνονται μεγαλύτε
ροι όσο το σύστημα κινείται προς τα άκρα των ανεξαρτησιών ή 
της αυτοκρατορίας. Όμως, η μεταφορά του εκκρεμούς πρέπει να 
χρησιμοποιείται με σύνεση· δεν υπήρχε φυσικά καμία κανονικό
τητα ως προς το χρόνο ή το ρυθμό της ταλάντωσης.

Στο άκρο των ανεξαρτησιών του φάσματος δεν υπήρχε καμία 
υπερκαλύπτουσα εξουσία, και οι κοινότητες προσπαθούσαν να  
αυξήσουν την ασφάλειά τους σχηματίζοντας αυτό που ο Nozick  
κατάλληλα ονομάζει «προστατευτικές συνεργασίες», που σε αυ
τό το πλαίσιο σημαίνει συνασπισμούς ή συμμαχίες.2 Αυτού του 
είδους οι συμμαχίες συστήνονταν είτε μεταξύ ίσων είτε, πιο συ
χνά, αποτελούνταν από μια ισχυρότερη δύναμη που προστάτευε

το σύγγραμμα του Η. Butterfield “The historic states-systems”, το οποίο 
συνέγραψε για τη Βρετανική Επιτροπή για τη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, 
το 1965, και το οποίο παρέθεσα στην Εισαγωγή μου.

2. R. Nozick, “The state o f nature”, in Anarchy, State and Utopia, New  
York, Basic Books, 1974, pp. 10-25.



226 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

και εξούσιαζε τις πιο αδύναμες. Τότε, όπως και σήμερα, οι συμ- 
μαχίες παρείχαν κάποια δομή για αυτό που σε διαφορετική περί
πτωση θα ήταν μια πολύ άναρχη ομάδα κοινοτήτων. Η δομή του 
συστήματος επεκτεινόταν όταν ανταγωνιστικές συνεργασίες σύ
ναπταν συμφωνίες για να  ρυθμίσουν μια διαφωνία ή για να ε
φαρμόσουν τα αποτελέσματα του πολέμου. Αυτού του είδους οι 
συμφωνίες δημιουργούσαν προηγούμενα, τα οποία μετατρέπο- 
νταν σε συμβάσεις. Ομοίως, υπήρχαν συμβάσεις που ρύθμιζαν 
το εμπόριο, και ορισμένες φορές υπήρχαν και άλλες συνεννοή
σεις όπως, για παράδειγμα, για τη συστηματοποίηση των θρη
σκευτικών κανόνων. Από κοινού οι συμμαχίες και οι συμβάσεις 
διατηρούσαν ένα μεταβαλλόμενο, αλλά συνήθως σημαντικό βαθ
μό τάξης. Αποτελούσαν τις αρχές της συνειδητής ενσωμάτωσης 
σε μια κοινωνία του συστήματος που διατηρούσε ενωμένο ένα 
δίκτυο συμφερόντων και πιέσεων. Ακόμη και τα πιο ετερογενή 
συστήματα, που δεν αποτελούσαν συνειδητή κοινωνία, όπως ε
κείνο των Αιγυπτίων και των Χετταίων, απείχαν πολύ από την 
αναρχία.

Εντούτοις, αυτά τα τόσο υποτυπώδη συστήματα ήταν η εξαί
ρεση. Υπήρχε συνήθως μια υπερκαλύπτουσα εξουσία, ενσωμα
τωμένη σε ένα ισχυρό κράτος. Ένα σημαντικό γεγονός σχετικά 
με τα συστήματα που έχουν μεγάλο αριθμό ουσιαστικά ανεξάρ
τητων κρατών είναι η τάση για ηγεμονία.

Η ηγεμονική εξουσία ορισμένες φορές εκτεινόταν σε ολόκληρο 
το σύστημα. Στις περιπτώσεις που το σύστημα γινόταν κοινωνία 
μέσα στα όρια μιας κοινής ή κυρίαρχης κουλτούρας, αυτός ήταν 
συνήθως ο κανόνας. 'Ενα καλό παράδειγμα, ιδιαίτερα εντυπω
σιακό επειδή συνέβη τόσο νωρίς, είναι το προηγμένο σουμερια- 
κό σύστημα, στο οποίο η ηγεμονική εξουσία εγκαθιδρύθηκε και 
μεταβιβάστηκε με τη δύναμη των όπλων, αλλά νομιμοποιήθηκε 
από τη θρησκεία και από την υπόθεση ότι η βασιλεία πρέπει να  
βρίσκεται κάπου. Ή  πάλι μπορεί να υπάρχουν δύο ή περισσότε
ρα κέντρα ηγεμονικής εξουσίας, τα οποία να πολώνουν και να
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εξισορροπούν το σύστημα. Τα μακεδονικά βασίλεια και τα κινε
ζικά εμπόλεμα κράτη αποτελούν τέτοια παραδείγματα, το ίδιο 
και το θεωρητικό διάγραμμα των συμμάχων, των εχθρών και των 
ουδέτερων δυνάμεων του Καουτίλια. Οι ελληνικές πόλεις συνι- 
στούν επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα της τάσης για ηγε
μονία μεταξύ των ανεξάρτητων κρατών. Η ηγεμονική εξουσία 
φαίνεται να αναπτύχθηκε ή να προέκυψε από άνισες συμμαχίες. 
Ήταν μια πιο αναπτυγμένη, πιο πειστική μορφή διεθνούς τάξης, 
η οποία ήταν ανεκτή και μάλιστα ορισμένες φορές ευπρόσδεκτη 
για αυτόν το λόγο. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός ηγεμονικής εξου
σίας σε ένα σύστημα κάποια δεδομένη στιγμή, τόσο πιο ενοποι
ημένο ήταν τότε το σύστημα και τόσο πιο κάτω πρέπει να το 
τοποθετήσουμε στο τόξο του φάσματος προς τα σύνορα με την 
κυριαρχία.

Η διάκριση μεταξύ ηγεμονίας, όπου ένα ισχυρό κράτος ελέγχει 
τις εξωτερικές σχέσεις των συμμάχων-πελατών του, και κυριαρχί
ας, όπου παρεμβαίνει επίσης στις εσωτερικές τους υποθέσεις, εί
ναι σαφής στη θεωρία, αλλά ασαφής στην πράξη. Είδαμε ότι μια 
ηγεμονική δύναμη, που αγωνιζόταν εναντίον μιας αντίπαλης συμ
μαχίας ή προσπαθούσε να διεκδικήσει τον έλεγχο ενός ολόκληρου 
συστήματος, ωθούνταν από τις πιέσεις που της επέβαλλε η ανάγκη 
να διασφαλίσει ότι τα στρατηγικά ή σημαντικά οικονομικά μικρό
τερα κράτη θα συμμορφώνονταν με τις πολιτικές της, υποστηρίζο
ντας σε αυτά τα κράτη κυβερνήσεις που θα συμμορφώνονταν με 
τις επιθυμίες της. Τυπικά παραδείγματα συνιστούν οι σχέσεις της 
Ιουδαίας και της Αιγύπτου με την επεκτεινόμενη ασσυριακή κυ
ριαρχία και οι παρεμβάσεις των ηγεμονικών ελληνικών πόλεων- 
κρατών για τη στήριξη των φιλικών προς αυτές φατριών στις πιο 
αδύναμες πόλεις, καθώς και η πρακτική των εκτεταμένων επιχο
ρηγήσεων των Περσών και των Πτολεμαίων. Είναι δύσκολο για 
μια ηγεμονική εξουσία, είτε ενός μόνο κράτους είτε μιας διαρχίας, 
να ρυθμίζει την εξωτερική συμπεριφορά των μικρότερων κρατών 
χωρίς κάποιο βαθμό παρέμβασης στην εσωτερική τους πολιτική
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ζωή. Ενώ στη Σουμερία ίσχυαν προφανώς θρησκευτικά και συμ
βατικά ταμπού σχετικά με μια τέτοιου είδους παρέμβαση, οι πε
ρισσότερες ηγεμονικές εξουσίες δεν είχαν κάποιον επιτακτικό λό
γο να απέχουν από τέτοιες παρεμβάσεις.

Η εγκαθίδρυση αυτού που μπορούμε να ονομάσουμε μια «πε
ριοχή κυριαρχίας», που περιλαμβάνει ένα βαθμό ελέγχου στις 
εσωτερικές υποθέσεις των υποτελών κρατών (που ορισμένοι σύγ
χρονοι μελετητές συμπεριλαμβάνουν στον όρο «αυτοκρατορία»), 
δεν συνεπάγεται απαραίτητα επίσημη επικυριαρχία ή την απώ
λεια της κατ’ όνομα ανεξαρτησίας της ασθενέστερης κοινότη
τας. Όμως, πρακτικά, στον αρχαίο κόσμο, καθώς το εκκρεμές 
μας κινούνταν πέρα από το κεντρικό σημείο του τόξου του ανε
βαίνοντας από την αυτοκρατορική πλευρά του φάσματος προς 
μια ολοένα και μεγαλύτερη άμεση κυριαρχία, η επίσημη αυτο
κρατορική επικυριαρχία καθίστατο πιο πιθανή. Η διεκδίκηση για 
αυτοκρατορία εκδηλωνόταν φυσικά γρηγορότερα στις περιοχές 
όπου η αυτοκρατορική κυριαρχία ή η επικυριαρχία ήταν παρα
δοσιακή και συναντούσε λιγότερη αντίσταση επειδή εκείνες οι 
κοινότητες θεωρούσαν ένα βαθμό αυτοκρατορικού ελέγχου ως 
τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Στις περιπτώσεις που τους επέ
τρεπε μια ουσιαστική αυτονομία ήταν γενικά ευπρόσδεκτη λόγω 
της ειρήνης και της ασφάλειας που επέφερε. Ωστόσο, η «αυτο
νομία» είναι ένας σημαντικός όρος. Όσο περισσότερο η αυτο
κρατορική κυριαρχία κατέστειλλε αγαπημένες τοπικές αυτονο
μίες και έθιμα, τόσο πιο δυσάρεστη φαινόταν στις υποτελείς κοι
νότητες. Όσο μακρύτερα μετακινούνταν το μεταφορικό μας εκ
κρεμές προς τα επάνω στο τόξο του φάσματός μας, τόσο μεγαλύ
τερη ήταν η ελκτική δύναμη που ασκούνταν σε αυτό προς το 
χαμηλό κεντρικό σημείο του τόξου.

Οι καθαρά αυτοκρατορικές δυνάμεις του αρχαίου κόσμου -ο ι  
Ασσύριοι, οι Πέρσες, οι Μαουρύα, τα μακεδονικά βασίλεια, η 
Ρώμη- το κατανοούσαν αυτό πολύ καλά, αν όχι ως θεωρία, του
λάχιστον πρακτικά στην άσκηση πολιτικής. Ό,τι και αν διακή
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ρυσσαν, ήταν πρόθυμες να αφήσουν τις τοπικές νομιμοποιήσεις 
ουσιαστικά άθικτες, εφόσον μπορούσαν να αποκτήσουν αυτό που 
τους ενδιέφερε. Οι βασικές απαιτήσεις τους ήταν η συμμόρφωση 
με την ειρήνη του βασιλιά, η πολιτική ευθυγράμμιση στις διε
θνείς σχέσεις, μια οικονομική συνεισφορά στο αυτοκρατορικό 
ταμείο και ορισμένες φορές ένα ποσοστό στρατευμάτων κατ’ α
παίτηση. Οι τοπικές κοινότητες ήταν πρόθυμες να τα παραχωρή
σουν αυτά, αν χρειαζόταν, και να αναγνωρίσουν την αυτοκρατο- 
ρική επικυριαρχία, η οποία άλλωστε τις καθιστούσε πιο ασφα
λείς και πιο ευημερούσες. Αυτό που τις ενδιέφερε πραγματικά 
ήταν να διατηρήσουν την κοινότητά τους έξω από τον πυρήνα 
της άμεσης διοίκησης και να διατηρήσουν την πολιτική και θρη
σκευτική αυτονομία της κοινωνίας τους. Η ανάγκη για τον «κα- 
τακτητή» να σέβεται τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις υπο
γραμμίζεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στο Αρτασάστρα. Η αποδοχή 
της αυτονομίας μπορεί να φέρει οφέλη, τόσο για τους ηγεμόνες, 
όσο και για τους κυβερνώμενους, ενώ η επιβολή της άμεσης διοί
κησης μπορεί να απαιτεί περισσότερη προσπάθεια, περισσότερο 
χρήμα, ακόμη και αίμα από ό,τι αξίζει. Στο αυτοκρατορικό μισό 
του φάσματος υπάρχει μια τάση για αυτονομία, η οποία αντι
στοιχεί σε κάποιο βαθμό στην πιο έντονη τάση για ηγεμονία που 
παρατηρείται στο μισό των ανεξαρτησιών του φάσματος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην πράξη το μισό των ανεξαρτη
σιών του φάσματός μας δεν αποτελεί το αντίστροφο αντίγραφο 
του αυτοκρατορικού μισού και ότι η αντίστοιχη δύναμη που α
σκείται στο μεταφορικό εκκρεμές δεν είναι ακριβώς η ίδια. Οι κοι
νότητες στις οποίες οι άνθρωποι είναι πιστοί αλλάζουν με το πέρα
σμα του χρόνου. Όμως, τα μέλη οποιασδήποτε κοινότητας σε ο- 
ποιονδήποτε τόπο και χρόνο επιθυμούν να αναπτυχθεί ελεύθερη 
από ξένους εξαναγκασμούς. Στον αρχαίο κόσμο η αφοσίωση στην 
ανεξαρτησία ήταν φυσικά ισχυρότερη μεταξύ εκείνων που ασκού
σαν τοπική εξουσία: μεταξύ των ηγεμόνων, των θρησκευτικών η
γετών και εκείνων των πολιτών που είχαν κάποιο λόγο στη λήψη
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των πολιτικών αποφάσεων. Ήταν μικρότερη στα τμήματα του πλη
θυσμού που συνήθως στην πράξη αποκλείονταν από τη διαδικα
σία της λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Μεταξύ των ελεύθερων 
ανθρώπων φαίνεται ότι ήταν ελάχιστα ισχυρή μεταξύ των εμπό
ρων που έκαναν συναλλαγές με μακρινούς τόπους, ιδιαίτερα όταν 
δεν έλεγχαν την κυβέρνηση της κοινότητάς τους.

Τα πλεονεκτήματα του αυτοκρατορικού άκρου του φάσματος 
είναι πρακτικά· όμως, η ελκτική δύναμη προς την ανεξαρτησία 
είναι κυρίως ηθική και συναισθηματική και συνδέεται με την πο
λιτιστική ταυτότητα και ένα ηρωικό ιδεώδες. Στο αυτοκρατορικό 
μισό του τόξου, εκεί όπου η ξένη κυριαρχία ρύθμιζε σε κάποιο 
βαθμό την εσωτερική διακυβέρνηση των εξαρτημένων κοινοτή
των, ο πρώτος και κύριος σκοπός ήταν η διατήρηση μιας ξεχωρι
στής ταυτότητας και στη συνέχεια η διεύρυνση της τοπικής αυτο
νομίας. Σε περιοχές που ασκούνταν χαλαρότερος έλεγχος, όπου το 
εκκρεμές βρισκόταν στην πλευρά των ανεξαρτησιών του τόξου, η 
επιθυμία για μεγαλύτερη ανεξαρτησία ενέπνεε στα κράτη αγώνες 
για να περιορίσουν τη ρύθμιση των εξωτερικών τους σχέσεων από 
την ηγεμονική αρχή της εποχής. Ένας αντι-ηγεμονικός σκοπός ή
ταν η μείωση της ικανότητας κάθε εξωτερικής εξουσίας να επι
βάλλει τις λύσεις της στις διαφωνίες. Κατά συνέπεια, το άκρο των 
ανεξαρτησιών του συστήματος επέτρεπε να επιλύονται περισσό
τερες διαφορές με τη διαιτησία του πολέμου. Ο πόλεμος δεν θεω
ρούνταν κατακριτέος στον αρχαίο κόσμο. Μάλιστα, η ικανότητα 
ενός βασιλιά ή μιας κοινοπολιτείας να αποφασίζει πότε θα κάνει 
πόλεμο αποτελούσε τεκμήριο ανεξαρτησίας.

12.3. Δομή των αυτοκρατορικών συστημάτων

Στους προκαταρτικούς ορισμούς που δώσαμε, χωρίσαμε προσωρι
νά το φάσμα μας σε τέσσερις κατηγορίες: τις πολλαπλές ανεξαρτη
σίες (ποτέ απόλυτες), την ηγεμονία, την κυριαρχία και την άμεση 
διοίκηση ή αυτοκρατορία (επίσης ποτέ απόλυτες). Η μελέτη της σύν-
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θετής πραγματικότητας των σχέσεων μεταξύ κρατών με ποικίλους 
βαθμούς εξάρτησης στον αρχαίο κόσμο έδειξε ότι τα αυτοκρατορι- 
κά συστήματα ή, κατά την ορολογία του Bull, οι αυτοκρατορικό 
οργανωμένες κοινωνίες κρατών, δεν ήταν διοικητικά ομοιογενή. Εί
δαμε ότι τα αυτοκρατορικά οργανωμένα συστήματα ήταν συνενώ
σεις, που κυβερνιούνταν ακτινωτά παρά διοικούνταν εδαφικά. Απο- 
τελούνταν από: α) έναν άμεσα διοικούμενο πυρήνα· β) μια ακαθόρι
στη περιοχή κυριαρχίας, στην οποία οι υποτελείς κοινότητες απο
λάμβαναν διαφορετικούς βαθμούς εσωτερικής αυτονομίας· γ) μια 
περιοχή ηγεμονίας όπου το κέντρο μόλις που ελέγχει ή επηρεάζει τις 
εξωτερικές σχέσεις· και δ) έξω από την αυτοκρατορική δομή, αλλά 
μέσα στο δίκτυο των συμφερόντων και των πιέσεων που συγκρο
τούν το σύστημα, από πραγματικά ανεξάρτητα κράτη και άλλες αυ
τοκρατορικές δομές. Σε ένα αναλυτικό διάγραμμα (το οποίο δεν α
ντιστοιχεί φυσικά στη γεωγραφική πραγματικότητα) αυτές οι περιο
χές μπορούν να απεικονιστούν ως ομόκεντροι κύκλοι. Έχουμε περι- 
γράψει συστήματα με ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτοκρατορικής ε
ξουσίας, η οποία διαχέεται ακτινωτά από τον πυρήνα, ως mo σφιχτά 
και πιο ενοποιημένα, και συστήματα με μικρότερη αυτοκρατορική 
εξουσία ως πιο χαλαρά και λιγότερο ενοποιημένα.

Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ή υποθέτουν ότι οι αυτο
κρατορικές δυνάμεις θέλουν να καταστήσουν τη διοίκησή τους 
πιο άμεση, και ότι ασκούν τις λιγότερο απόλυτες μορφές ελέγ
χου, αν δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να επιβάλουν μια πιο άμε
ση κυριαρχία. Το επιχείρημα συχνά αποτελεί κομμάτι της δογμα
τικής γενικής θεωρίας ότι όλες οι πηγές εξουσίας μέσα σε ένα 
κράτος τείνουν να καθίστανται όσο πιο απόλυτες μπορούν, και 
ότι όλα τα μέλη μιας διεθνούς κοινωνίας ανεξάρτητων κρατών 
θα επεκτείνονται όποτε μπορούν. Αντίθετα, τα στοιχεία μου φαί
νεται ότι δείχνουν πως όλες σχεδόν οι εγκαθιδρυμένες αυτοκρα
τορικές δυνάμεις που εξετάσαμε σε αυτό το μέρος του βιβλίου, 
είτε κυριαρχούσαν σε ένα ολόκληρο σύστημα είτε μόνο σε ένα 
μέρος τους, επιδείκνυαν μεγάλη αυτοσυγκράτηση όσον αφορά
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τις παραδοσιακές νομιμοποιήσεις. Αυτό ίσχυε καταφανώς για το 
περσικό σύστημα και το ρωμαϊκό πριγκιπάτο. Η σαφέστερη θε
ωρητική διατύπωση, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, εί
ναι η συμβουλή που αναφέρεται στο Αρτασάστρα να παραμεί
νουν ως έχουν οι τοπικές νομιμοποιήσεις.

Πράγματι, πολλά αυτοκρατορικά συστήματα εγκαθιδρύθηκαν 
με επιθετική επέκταση της κυρίαρχης δύναμης, αλλά στη συνέχεια 
τήρησαν, και για μεγάλο μέρος της ύπαρξής τους συνέχισαν να 
τηρούν σε μεγάλο βαθμό αμυντική στάση. Σε αυτές τις περιόδους, 
μια αυτοκρατορική εξουσία θα μπορούσε ασφαλώς να αποφασί
σει ή να επιχειρήσει να  μειώσει το βαθμό αυτονομίας σε μια δεδο
μένη περιοχή και να επιβάλει mo άμεση διοίκηση- ωστόσο, ο σκο
πός τέτοιου είδους πράξεων ήταν συχνά περισσότερο η υπεράσπι
ση παρά η επέκταση του συνολικού της ελέγχου. Τον αμυντικό 
ιμπεριαλισμό πραγματεύτηκαν, για παράδειγμα, οι Gamsey και 
Whittaker γενικά, ο Garelli όσον αφορά την Ασσυρία, ο Meiggs 
αναφορικά με την Αθήνα και ο Luttwak σχετικά με τη Ρώμη. Ανα
φορικά με την Κίνα, ο Owen Lattimore γράφει στο Power and 
Propaganda:

«Οι Κινέζοι χρονικογράφοι άρχισαν από πολύ νωρίς να συγκα
λύπτουν τη φύση της παραχώρησης εμπορικών δικαιωμάτων, 
εμφανίζοντάς την ως πολιτικό προνόμιο, και περιγράφοντας τους 
βαρβάρους (δηλαδή, όσους ανήκαν στη μη κινεζική περιφέρεια) 
ως καταβάλλοντες “φόρο υποτέλειας” και ως λαμβάνοντες σε 
ανταπόδοση “δώρα”. Ο πραγματικός χαρακτήρας αυτών των συ
ναλλαγών είναι ωστόσο ολοφάνερος: Τα κινεζικά “δώρα” πά
ντα υπερέβαιναν σε πραγματική αξία το “φόρο υποτέλειας”. .. 
(Εμείς) επανειλημμένα διαπιστώνουμε ότι σε περιόδους κινεζι
κής αδυναμίας, οι βάρβαροι ζητούσαν πιο συχνά να τους παρα- 
χωρηθεί το δικαίωμα να αποστέλλουν “αποστολές καταβολής 
φόρων υποτέλειας”».3

3. Ο. Lattimore, in Μ. Τ, Larsen (ed.), Power and Propaganda: A Sympo-
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Παρατηρήστε το κατηγορηματικό «πάντα». Αυτό το απόσπα- 
σμα αποτελεί ένα σημαντικό σχόλιο στις συμβολικές απεικονί
σεις της αυτοκρατορικής εξουσίας, όπως εκείνες στην Περσέπο- 
λη των διάφορων λαών του περσικού αυτοκρατορικού συστήμα
τος που έφεραν το φόρο υποτέλειας στο μεγάλο βασιλιά. Τα ε
ξαρτημένα κράτη ή «επαρχίες» στην περιοχή της κυριαρχίας, και 
ακόμη περισσότερο τα εσωτερικά αυτοκυβερνώμενα κράτη στην 
περιοχή της ηγεμονίας, συχνά -και ίσως συχνότερα από ό,τι νο
μίζουμε- είχαν περισσότερη αυτονομία και κατά συνέπεια πε
ρισσότερες δυνατότητες για ανεξάρτητη δράση στην πράξη από 
ό,τι η αυτοκρατορική ή επικυρίαρχη δύναμη ισχυριζόταν ή προ
σποιούνταν ότι είχαν. Η αρχαία αυτοκρατορική εξουσία είχε ένα 
στοιχείο γοητείας, κατά τη γαλλική έννοια του όρου, τη γοητεία 
που ασκεί κάτι που δεν είναι εντελώς αληθινό, αλλά που αποτε
λεί μέρος της ταχυδακτυλουργίας ενός μάγου.

Επομένως, χρειαζόμαστε έναν αρκετά περιεκτικό και ουδέτερο 
ορισμό του αυτοκρατορικού συστήματος. Οι ορισμοί που αναφέ- 
ρονται μόνο σε μία πλευρά τέτοιων περίπλοκων δομών, όπως «έ
νας μηχανισμός για τη συλλογή φόρων υποτέλειας» (Wallerstein) 
ή μια δίψα για κατάκτηση και επικράτηση είναι θλιβερά ανεπαρ
κείς. Ο Doyle προτείνει έναν πολύ περιεκτικό ορισμό:

«Αυτοκρατορίες είναι οι σχέσεις πολιτικού ελέγχου που επι
βάλλουν ορισμένες πολιτικές κοινωνίες στην πραγματική πο
λιτική κυριαρχία άλλων πολιτικών κοινωνιών. Περιλαμβάνουν 
περισσότερα από τα επίσημα προσαρτημένα εδάφη, αλλά περι
κλείουν λιγότερα από το άθροισμα όλων των μορφών διεθνούς 
ανισότητας».4

Ο ορισμός του Doyle επεκτείνει τον όρο «αυτοκρατορία» ώ
στε να συμπεριλαμβάνει αυτό που ονομάσαμε «περιοχή κυριαρ

sium on Ancient Empires, Copenhagen, Copenhagen University Press, 1979.
4. M. Doyle, Empires, Ithaca, Cornell University Press, 1986, pp. 19, 20.
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χίας», αλλά και την περιοχή ηγεμονίας. Κάνει λόγο για «ευκαιρί
ες και κίνητρα για επικράτηση από τη μητρόπολη, καθώς και για 
το ευπρόσβλητο της περιφέρειας στην κατάκτηση και τα κίνητρά 
της για συνεργασία»: Θα προτιμούσα τον όρο «ακτινωτή επιρ
ροή» από τον όρο «επικράτηση» και θα περιλάμβανα στα κίνη
τρα για συνεργασία της περιφέρειας τις οικονομικές επιχορηγή
σεις και την προστασία από τρίτα μέρη. Ο ορισμός που προτιμώ 
είναι η πρόταση του Larsen «ότι μια αυτοκρατορία μπορεί να  
οριστεί ως ένα υπερεθνικό (δική μου η έμφαση) σύστημα πολιτι
κού ελέγχου, και ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να έχει είτε μια πό- 
λη-κράτος είτε ένα εδαφικό κράτος ως κέντρο του» .5 Αυτή η 
διατύπωση αναγνωρίζει την ύπαρξη ξεχωριστών ανεξάρτητων 
κρατών με ποικίλους βαθμούς αυτονομίας. Υποδηλώνει επίσης 
μια αντίστοιχη διατύπωση για ένα σύστημα πολλαπλών ανεξαρ
τησιών, ως ένα διεθνές σύστημα πολιτικού ελέγχου, και ένα τέ
τοιο σύστημα μπορεί να έχει είτε μια πόλη-κράτος είτε ένα εδα
φικό κράτος ως ηγεμονικό του επίκεντρο. Στην πράξη, αν όχι 
κατ’ όνομα, φαίνεται να υπάρχει πάντα κάποιος βαθμός ηγεμονί
ας, και οι κοινωνίες κρατών που βρίσκονται κοντά στο άκρο των 
πολλαπλών ανεξαρτησιών της κλίμακας έχουν επίσης κάποιον 
πυρήνα ή επίκεντρο εξουσίας. Η διαφορά μεταξύ των δύο μοντέ
λων αφορά περισσότερο το βαθμό παρά το είδος. Δεν υπάρχει 
κάποιος σαφής διαχωρισμός μεταξύ υπερεθνικών και διεθνών κοι
νωνιών. Η θέση κάθε υπερεθνικού ή διεθνούς συστήματος στο 
φάσμα μας σε κάθε δεδομένη στιγμή, αναφέρεται επομένως στη 
γενική σύσφιξη ή χαλαρότητα των κανόνων και των θεσμών της 
κοινωνίας των εμπλεκόμενων, εξαρτημένων και ανεξάρτητων, 
κρατών και στο βαθμό του κεντρικού ή ηγεμονικού ελέγχου.

5. Μ. Τ. Larsen (ed.), Power and Propaganda: A Symposium on Ancient 
Empires, Copenhagen, Copenhagen University Press, 1979, p. 91.
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12.4. Η περιφέρεια και το κέντρο

Η φύση των αυτοκρατορνκών δομών καθορίζεται όχι μόνο από 
την επιρροή του κέντρου στην περιφέρεια, αλλά, όπως μας υπεν
θυμίζει η παρατήρηση του Lattimore, και από την επιρροή της 
περιφέρειας στο κέντρο. Αυτή η πλευρά του προβλήματος θέτει 
το θέμα των ακριτικών κρατών. Τα στοιχεία για το ρόλο των α- 
κριτικών κοινοτήτων στα αρχαία συστήματα ήταν ενδεικτικά, αλ
λά όχι καθοριστικά. Η ώθηση προς το αυτοκρατορικό άκρο του 
φάσματος, προς τη σύσφιξη ενός χαλαρού συστήματος και την 
εγκαθίδρυση ή συχνά την επανεγκαθίδρυση ενός μεγαλύτερου 
βαθμού κεντρικής εξουσίας και αυστηρότερων κανόνων και θε
σμών για μια κοινωνία κοινοτήτων, συχνά προερχόταν από τις 
ακμαίες περιφερειακές κοινότητες που είχαν σκληραγωγηθεί στα 
επικίνδυνα σύνορα ή «όρια» ενός πολιτισμού, του οποίου το κέ
ντρο είχε καταστεί μαλθακότερο και πιο εκλεπτυσμένο. Οι ακρι- 
τικές κοινότητες ήταν αναγκασμένες από το περιβάλλον τους να  
αναπτύσσουν ισχυρότερη διακυβέρνηση και ανώτερες στρατιω
τικές τεχνικές προκειμένου να επιβιώσουν· θαύμαζαν όμως τον 
πολιτισμό που τελικά κατακτούσαν. Γίνονταν μάλιστα σημαιο
φόροι του και κληρονομούσαν τις ηγεμονικές δομές που ήδη συ
νέδεαν το σύστημα.

Η Ασσυρία, οι Μήδοι και οι Πέρσες, η Μακεδονία (τόσο με τις 
ελληνικές πόλεις, όσο και με την Περσική Αυτοκρατορία), οι Μα- 
ουρύα, η Ρώμη και το αραβικό χαλιφάτο αποτελούν παραδείγματα 
ακριτικών κρατών. Όλα αναγνώριζαν την αξία της διοικητικής ε
μπειρίας του κέντρου και ενώ εγκαθίδρυαν την επικράτησή τους 
με τη βία, γρήγορα προσάρμοζαν στους σκοπούς τους τα ήδη υ
πάρχοντα, αλλά εξασθενημένα πλέον μοντέλα αυτοκρατορικής ε
ξουσίας που περιέρχονταν στην κατοχή τους. Υπήρχε μια αξιοση
μείωτη συνέχεια αυτοκρατορικής διοίκησης από την ασσυριακή 
Νινευή έως την αραβική Βαγδάτη. Ήταν μια οικογενειακή ομοιό
τητα, η οποία μερικές φορές αποτελούσε μια συνειδητή κληρονο
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μιά: Όπως με τον Αλέξανδρο ο οποίος ήταν αφενός βασιλιάς της 
Μακεδονίας και αφετέρου Πέρσης αυτοκρατορικός ηγεμόνας, και 
με τον Αύγουστο ο οποίος ενεργούσε όχι ως rex μιας πόλης-κρά- 
τους κατά το πρότυπο του Ταρκυνιου, αλλά ως ένας βασιλέας της 
ελληνιστικής εποχής σε όλα εκτός από τον επίσημο τίτλο. Η πολύ 
ξεχωριστή ενοποίηση της Κίνας από τη δυναστεία των Τσιν ακο
λούθησε ένα ουσιαστικά παράλληλο μοντέλο. Όλα αυτά τα αυτο- 
κρατορικά ακριτικά κράτη μετατόπισαν την οργάνωση του συστή
ματος τους ή τη μετακίνησαν πίσω, σε μεγάλη απόσταση προς το 
αυτοκρατορικό άκρο του φάσματός μας.

Ακόμη και οι πιο άγριοι νομάδες εισβολείς σπάνια ήταν τε
λείως ξένοι προς τον πολιτισμό που κατακτούσαν. Είχαν συνή
θως ζήσει αρκετό καιρό στις παρυφές του και οι ηγετικές μορφές 
τους περιλάμβαναν νομάδες εμπόρους, όπως ο Μωάμεθ, και πρώ
ην μισθοφόρους στρατιώτες πολιτισμένων στρατών, οι οποίοι 
γνώριζαν πολύ καλά τη γενική του φύση. Οι βάρβαροι Μήδοι και 
Πέρσες είχαν αφομοιώσει σε σημαντικό βαθμό τον πολιτισμό της 
Μεσοποταμίας μέχρι την εποχή που κατέλαβαν την αυτοκρατο
ρική της εξουσία. Το ίδιο ισχύει και για τους γερμανικούς λαούς 
που εισέβαλαν βίαια στο δυτικό μισό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο
ρίας, για τους Άραβες που σάρωσαν το νότο και την ανατολή, για 
τους Σλάβους στα Βαλκάνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και 
για τους Τούρκους που αναδιοργάνωσαν το dar al Islam. Αποτε- 
λούσαν ακραία παραδείγματα της ευρείας και συνεχούς αλληλε
πίδρασης μεταξύ του βαρβαρικού σθένους και της πολιτισμένης 
παρακμής, την οποία ο ibn Khaldun θεωρούσε ως τον κανονικό 
και επαναλαμβανόμενο ρυθμό μεταξύ των κοινοτήτων σε ένα σύ
στημα.

Στο βαθμό που μια διευρυμένη αυτοκρατορική επικράτεια ή 
συνένωση ήταν σε θέση να διασφαλίζει την τάξη και να προάγει 
την οικονομική ευμάρεια, ήταν προς όφελος πολλών ανθρώπων 
να  συμμετέχουν σε αυτή· και όσο πιο χαλαρή και πιο έμμεση 
ήταν (δηλαδή, όσο πιο πολύ απείχε από το αυτοκρατορικό άκρο
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του φάσματος), τόσο λιγοτεροι ήταν εκείνοι που ενδιαφέρονταν 
για το ποιοι ήταν οι επικυρίαρχοι. Οι πιο πολιτισμένες και προ
ηγμένες περιοχές, που συνιστούσαν τον εσωτερικό πυρήνα μιας 
ακριτικής κυριαρχίας ή επικυριαρχίας, ήταν σε θέση να επηρεά
ζουν τη διοικητική πρακτική του ευρύτερου imperium ανάλογα 
με τα πολιτισμικά τους επιτεύγματα και τον πλούτο τους. Γνω
στά παραδείγματα είναι η επιρροή των Σουμερίων στις αντιλή
ψεις και τις πρακτικές των μεταγενέστερων επικυρίαρχων συ
στημάτων, αλλά και της Ελλάδας και της Περσίας στους Μακε- 
δόνες κατακτητές. Το ίδιο και η επιρροή της ελληνιστικής Ανα
τολής (ο Ορόντης του Ιουβενάλη) στην αυτοκρατορική Ρώμη. 
Το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας είχε μια κοινωνική δο
μή, η οποία γνώριζε πώς να χρησιμοποιεί την κατ’ όνομα θεϊκή 
μοναρχία προς όφελος του, διεξάγοντας ένα διάλογο πελάτη-επι- 
κυρίαρχου με τον ηγεμόνα και τη γραφειοκρατία του. Οι τοπικές 
αρχές στις ασιατικές επαρχίες θεωρούσαν τις επαφές με τη ρω
μαϊκή Σύγκλητο πιο δύσκολες και απρόσωπες· και επειδή ήταν 
πιο πλούσιες και πιο πολιτισμένες μπόρεσαν να απομακρύνουν 
το ρωμαϊκό πριγκιπάτο από τις συγκλητικές πρακτικές προς πιο 
ελληνιστικές μορφές διαχείρισης μιας ηγεμονικής κοινωνίας πο
λιτικών οντοτήτων.

Ωστόσο, οι αρχαίες κοινωνίες δεν διευθύνονταν πάντα από 
ακριτικές ηγεμονίες ή κυριαρχίες. Μια κεντρική δύναμη εξαιρε
τικά υψηλού πολιτιστικού επιπέδου ήταν ορισμένες φορές ικανή 
να πετύχει υπεροχή ή επικράτηση. Επισημάναμε τη θέση της Β α
βυλώνας μετά την κατάρρευση της ασσυριακής εξουσίας, όπως 
και αυτή των πολιτιστικά ανώτερων Αθηναίων στην κλασική Ελ
λάδα, και κυρίως εκείνη του ελληνιστικού κόσμου από την επο
χή του Κωνσταντίνου, η οποία εκφράστηκε με τη μορφή της χι
λιετούς βυζαντινής οικουμένης, της οποίας η πολιτιστική ανωτε
ρότητα ενίσχυσε την εσωτερική ηθική της δύναμη και την εξω
τερική της νομιμοποίηση. Θα εξετάσουμε τη θέση των περιφε
ρειακών και κεντρικών δυνάμεων πιο διεξοδικά στο ευρωπαϊκό
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κομμάτι του βιβλίου, όταν θα μελετήσουμε την αξιοσημείωτη 
θέση της Γαλλίας, ιδιαίτερα υπό τον Ναπολέοντα, στην ευρω
παϊκή κοινωνία κρατών.

12.5. Νομιμοποίηση και προσαρμοστικότητα

Η πρακτική ενός αρχαίου συστήματος σπάνια συνέπιπτε με τις 
νομιμοποιήσεις του (όπως συμβαίνει και στη σύγχρονη διεθνή 
μας κοινωνία). Επομένως, όταν θέτουμε το ερώτημα πόσο ενο
ποιημένο ήταν ένα σύστημα κάποια δεδομένη στιγμή της ιστορί
ας του, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αφενός ποιες ήταν πραγ
ματικά οι σχέσεις μεταξύ των συστατικών οντοτήτων του και 
αφετέρου ποιες ισχυρίζονταν οι άνθρωποι ότι ήταν και τι όριζαν 
οι κανόνες και οι θεσμοί. Οι άνθρωποι επηρεάζονται από αυτό 
που πιστεύουν ότι είναι ή θα έπρεπε να είναι η θέση de jure (das 
Sollen, όπως θα έλεγε ίσως ο Καντ), καθώς και από το τι αντι
λαμβάνονται ότι συμβαίνει de fac to  (das Sein), και έχουν την 
τάση να  προτιμούν αυτό που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι, 
ακόμη και όταν αυτό δεν συμφωνεί με το υλικό τους συμφέρον. 
Το δίκαιο και η θεωρία και το αίσθημα του τι είναι σωστό και 
κατάλληλο εξαρτώνται πολιτιστικά και συνδέονται με την παρά
δοση και την παρελθούσα εμπειρία. Για αυτόν το λόγο είναι συ
γκριτικά σταθερά και ανθεκτικά στην αλλαγή· και το ίδιο συμ
βαίνει και με τη νομιμοποίηση που παρέχουν. Η πρακτική, από 
την άλλη πλευρά, επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τη σκοπι
μότητα και το εμπειρικό πλεονέκτημα. Είναι ρευστή και, όπως 
το νερό, προσαρμόζεται εύκολα σε νέα επίπεδα, καθώς μεταβάλ
λονται οι περιστάσεις. Ενώ όμως η νομιμοποίηση εμποδίζει την 
αλλαγή των κανόνων, η πρακτική μετατοπίζεται ανεπαίσθητα με 
την πάροδο του χρόνου, για να πλησιάσει από παλιά καθιερωμέ
νες πραγματικότητες. Ο χρόνος και η εξοικείωση νομιμοποιούν 
την πρακτική.

Στον αρχαίο κόσμο οι σχέσεις μεταξύ των μελών μιας κοινότη
τας και οι σχέσεις μεταξύ κοινοτήτων καθορίζονταν εν μέρει από
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τις πρακτικές πραγματικότητες, αλλά επίσης σε σημαντικό βαθμό 
και από το ποιες διακηρυσσόταν και θεωρούνταν ότι ήταν αυτές οι 
σχέσεις. Οι υποθέσεις σχετικά με αυτές τις σχέσεις ποίκιλαν ση
μαντικά στις διαφορετικές κουλτούρες. Για παράδειγμα, η κινεζι
κή δέσμευση σε μια αυτοκρατορική εξουσία, σε αντίθεση με τη 
νομιμοποίηση και το σθένος της ινδικής παράδοσης ενός συστή
ματος ανεξάρτητων κρατών, θέτει τους δύο μεγάλους ασιατικούς 
πολιτισμούς στις δύο πλευρές μιας σημαντικής διαχωριστικής γραμ
μής νομιμοποίησης. Ομοίως, η χαλαρή αλλά αποτελεσματική περ
σική δομή εξουσίας στις εσωτερικά αυτόνομες ελληνικές πόλεις 
της Ασίας στην πράξη δεν διέφερε πολύ από τη Συμμαχία της Δήλου 
στο αποκορύφωμα της αθηναϊκής κυριαρχίας- όμως το περσικό 
σύστημα ήταν ένα αυτοκρατορικό ή επικυρίαρχο σύστημα στο ο
ποίο οι ελληνικές κοινοπολιτείες δεν ήταν επίσημα ανεξάρτητες 
(αν και η δική τους νομιμοποίηση τους έλεγε ότι θα έπρεπε να 
είναι)· ενώ η Συμμαχία της Δήλου, όποιες και αν ήταν οι πραγμα
τικότητες, ήταν κατ’ όνομα μια συμμαχία κυρίαρχων πόλεων-κρα- 
τών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, υπήρχε ένα στοιχείο προσποί
ησης στους ισχυρισμούς της αυτοκρατορικής ή ηγεμονικής δύνα
μης, που ήταν οι προσπάθειες να νομιμοποιήσει την εξουσία της 
ισχυριζόμενη ότι η κοινωνία ήταν πιο στενά ή πιο χαλαρά συνδε- 
δεμένη από ό,τι ήταν πραγματικά.

Η νομιμοποίηση ωθούσε τη διαχείριση μιας κοινωνίας κρατών 
ή κοινοτήτων προς το σημείο του φάσματος όπου οι εμπλεκόμενες 
κοινότητες αισθάνονταν πιο άνετα. Στο βαθμό που επηρέαζε τον 
τρόπο διαχείρισης μιας κοινωνίας, ήταν συνήθως μια δύναμη στα
θερότητας και συνέχειας. Ωστόσο, η φύση κάθε αρχαίου συστή
ματος υπόκειτο σε αλλαγές, οι οποίες ήταν συχνά βίαιες. Στη με
ταφορά μας, το εκκρεμές συνεχώς πραγματοποιούσε ταλαντώσεις. 
Σε αυτές τις συνθήκες, η νομιμοποίηση ενδιεφερε όσο και η πράξη 
της εξασφάλισης της συναίνεσης των κυβερνωμένων· και η εξου
σία (σε αντιδιαστολή με τον ισχυρό εξαναγκασμό) έχαιρε σεβα
σμού και υπακοής στο βαθμό που θεωρούνταν ότι είναι δίκαιη και
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σωστή. Ακόμη και στις πιο καινοτόμες ελληνικές πόλεις υπήρχε 
μια υπόθεση υπέρ της νόμιμης εξουσίας. Η νομιμοποίηση ήταν 
ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχείριση ενός συστήματος διαφορε
τικών κοινοτήτων. Για παράδειγμα, η διακυβέρνηση από ένα νόμι
μο ηγεμόνα, ιδιαίτερα ένα γηγενή που ανήκε στην ίδια κοινότητα 
με τους κυβερνώμενους, ήταν συνήθως πιο αποδεκτή από μια υλι
κά καλύτερη διακυβέρνηση ενός παράνομου ή ξένου ηγεμόνα, α
κόμη και αν ο νόμιμος ή ο σχεδόν νόμιμος ηγεμόνας βρισκόταν σε 
κάποιο βαθμό κάτω από την επιρροή, ή εκτελούσε τις οδηγίες μιας 
αυτοκρατορικής εξουσίας. Κατά συνέπεια, οι τύποι της ανεξαρτη
σίας μπορούσαν να διαφυλαχθούν από μια έξυπνη ηγεμονική δύ
ναμη, ενώ η πραγματικότητα μετατοπιζόταν σημαντικά προς το 
αυτοκρατορικό άκρο της κλίμακας· και το αντίστροφο ίσχυε επί
σης, όπως δείχνουν ολοφάνερα η περσική και η βυζαντινή πρακτι
κή και η εμπειρία του χαλιφάτου. Η τήρηση των καθιερωμένων 
τύπων (όποιοι και αν τύγχανε να είναι αυτοί) μπορεί να προσδώσει 
ένα μανδύα νομιμοποίησης σε μια πραγματικότητα που δεν αντι
στοιχεί πλέον σε αυτούς, και να κερδίσει μεγαλύτερη αποδοχή για 
αλλαγές, οι οποίες δεν γίνονται στην αρχή πολύ αντιληπτές και οι 
οποίες, ενώ γίνονται πιο ορατές, καθίστανται επίσης με την πάρο
δο του χρόνου πιο νόμιμες. Υπό τον όρο ότι οι νομιμοποιήσεις 
φαίνονταν να παραμένουν αρκετά ανέπαφες, η ρευστότητα της πρα
κτικής επέτρεπε στα συστήματα του αρχαίου κόσμου να καθίστα
νται πιο σφιχτά ή πιο χαλαρά -ν α  μετακινούνται κατά μήκος του 
φάσματός μας- πιο εύκολα και πιο μακριά από ό,τι συνειδητο
ποιούσαν οι κυβερνώμενοι ή ακόμη και οι περισσότεροι από τους 
ηγεμόνες και τους ηγέτες τους. Όσο περισσότερο η διαχείριση ε
νός συστήματος θεωρούνταν ότι ήταν νομιμοποιημένη, τόσο πιο 
ομαλά λειτουργούσε. Η νομιμοποίηση ήταν συχνά, στον αρχαίο 
κόσμο, το λάδι που λίπαινε το λειτουργικό μηχανισμό ενός συστή
ματος.

Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε προσωρινά στο ακόλουθο 
συμπέρασμα. Τρεις παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στον
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προσδιορισμό του σημείου του φάσματός μας που είναι το πιο στα
θερό και το γενικότερα αποδεκτό για ένα δεδομένο σύστημα σε 
μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο πρώτος είναι το Sein, η ισορ
ροπία του υλικού πλεονεκτήματος, τόσο για τους ηγεμόνες, όσο 
και για τους κυβερνώμενους. Ο δεύτερος είναι το Sollen, το ση
μείο της μεγαλύτερης νομιμοποίησης, επίσης για όλους τους ε
μπλεκόμενους. Η σημασία της κυρίαρχης κουλτούρας στα αρχαία 
συστήματα έγκειται στο ότι καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το σημείο 
της νομιμοποίησης. Ο τρίτος παράγοντας είναι η ελκτική δύναμη 
που ωθεί το εκκρεμές μακριά από τα δύο υψηλότερα σημεία της 
καμπύλης, δηλαδή από την άμεση αυτοκρατορία προς την αυτο
νομία και από την άναρχη ανεξαρτησία προς την ηγεμονία. Κατά 
συνέπεια, το πιο σταθερό σημείο κατά μήκος της καμπύλης δεν 
είναι κάποιο αμετάβλητο υπόδειγμα, αλλά το σημείο της βέλτι
στης μείξης της νομιμοποίησης (όπως την περιγάψαμε παραπάνω) 
και του (υλικού) πλεονεκτήματος, τροποποιημένο από την ελκτι
κή δύναμη που ωθεί το εκκρεμές μας μακριά από τα δύο άκρα. 
Αυτή η βέλτιστη μείξη διέφερε σε καθένα από τα αρχαία συστή
ματα που εξετάσαμε και μεταβαλλόταν σε κάθε σύστημα με την 
πάροδο του χρόνου.6

6 .0  καθηγητής Fulvio Attina του Πανεπιστημίου της Κατάνια, στη Σικελία, 
πρότεινε την ακόλουθη χρήσιμη εναλλακτική διατύπωση σε μια επιστολή που 
μου απηύθυνε σχετικά με τη σημασία της νομιμοποίησης στις διεθνείς κοινωνίες. 
«Αντιλαμβάνομαι την οργάνωση ενός διεθνούς συστήματος στο χώρο να ορίζεται 
από δύο διαστάσεις: αυτή της υψηλής/χαμηλής ιεραρχίας (μεταξύ κρατών, 
δηλαδή από την ηγεμονική δομή) και αυτή της υψηλής/χαμηλής νομιμοποίησης 
(ή αποδοχής από τα κράτη) των κανόνων και των θεσμών στους οποίους 
βασίζεται η υψηλή ή χαμηλή ιεραρχική οργάνωση».
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μ πορούμε τώρα να επιχειρήσουμε μια πιο λεπτομερειακή ε
ξέταση της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών. Πρέπει να εξε

τάσουμε την ιδιαιτερότητά της, την εξαιρετική και μοναδική φύ
ση της, επειδή μόνο έτσι μπορεί ένας ιστορικός να την κατανοή
σει και να αντιληφθεί τα πρωτογενή χαρακτηριστικά της. Πρέπει 
επίσης να τη συγκρίνουμε και να την αντιπαραβάλλουμε με τις 
άλλες κοινωνίες κρατών που είδαμε στο πρώτο μέρος του βιβλί
ου και να επανεξετάσουμε τα ερωτήματα που θέσαμε σχετικά με 
τα αρχαία συστήματα και που διατυπώσαμε στο προοίμιο εκεί
νου του μέρους, καθώς και στο κεφ. 12.

Τα κεφ. 13 έως 21 εξετάζουν τη φύση και την εξέλιξη της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών. Δεν αποτελούν μια συμπτυγμέ- 
νη επισκόπηση της ιστορίας της Ευρώπης και αναφέρονται σε 
μεμονωμένα κράτη και σε πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές εξελίξεις μόνο στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας, 
καθώς και του ευρύτερου και επεκτεινόμενου συστήματος -του  
δικτύου συμφερόντων και πιέσεων- που συνέδεε την ευρωπαϊκή 
κοινωνία με περιοχές πέρα των γεωγραφικών της συνόρων.

Το ευρωπαϊκό παράδειγμα ρίχνει πολύτιμο φως στο ερώτημα 
της συνέχειας μεταξύ της μιας κοινωνίας και της άλλης. Αναθυ- 
μούμενοι τις προγενέστερές της, θα παρατηρήσουμε πώς η ευρω
παϊκή κοινωνία ήταν η κληρονόμος, όχι μόνο του μεσαιωνικού της 
παρελθόντος, αλλά επίσης και της ελληνικής, της μακεδονικής και 
της ρωμαϊκής κοινωνίας: Τόσο ιστορικά, όσο και λόγω της συνει
δητής ευρωπαϊκής προσαρμογής των κλασικών μοντέλων. Σε αυ
τό το μέρος του βιβλίου και στο επόμενο θα δούμε επίσης πώς η 
ευρωπαϊκή κοινωνία μετέδωσε πολλούς από τους θεσμούς και τις 
πρακτικές της στη σημερινή παγκόσμια κοινωνία.

Η ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών μάς παρέχει ωφέλιμα στοι
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χεία όσον αφορά την πολιτισμική ενότητα. Δεν περιλάμβανε ο
λόκληρο το σύστημα των συμφερόντων και των πιέσεων, του 
οποίου τα μέλη αισθάνονταν υποχρεωμένα να λαμβάνουν σοβα
ρά υπόψη τους το ένα το άλλο στα θέματα οικονομίας και στρα
τηγικής. Αυτή η διάκριση εγείρει δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι 
καθόρισε το γεωγραφικό εύρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας; Γιατί 
δεν κάλυπτε ολόκληρο το σύστημα; Σε ποιο βαθμό οι κανόνες 
και οι θεσμοί της διαμορφώθηκαν στο εσωτερικό της εξαιρετικά 
πρωτότυπης πολιτιστικής μήτρας του λατινικού χριστιανισμού; 
Δεύτερον, ποιες ήταν οι σχέσεις της ίδιας της κοινωνίας και των 
μεμονωμένων μελών της με πολιτικούς οργανισμούς εκτός των 
ορίων της; Θα εξετάσουμε ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές σχέσεις με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέ
ρος της περιόδου έλεγχε το ένα τέταρτο της γεωγραφικής Ευρώ
πης και λαμβανόταν σοβαρά υπόψη στους στρατηγικούς και οι
κονομικούς υπολογισμούς των Ευρωπαίων. Πρέπει επίσης να ε
ξετάσουμε τις ευρωπαϊκές σχέσεις με άλλους πολιτικούς οργανι
σμούς της Ανατολής. Σε τι διέφερε η διευθέτηση που ρύθμιζε 
εκείνες τις σχέσεις πριν από το 19ο αιώνα από τους κανόνες και 
τους θεσμούς της ευρωπαϊκής κοινωνίας; Την περίοδο της ευρω
παϊκής επικράτησης σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία χονδρικά 
συνέπιπτε με το 19ο αιώνα, πώς μεταβλήθηκαν οι ευρωπαϊκές 
διευθετήσεις με τον υπόλοιπο κόσμο; Ποιες ιδέες και πρακτικές 
της διεθνούς κοινωνίας μετέδωσαν οι Ευρωπαίοι σε πολιτικές 
οντότητες εκτός της κοινωνίας τους;

Στο μέρος αυτό του βιβλίου θα εξετάσουμε επίσης τον τρόπο 
με τον οποίο εξελίχτηκε η ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών. Ποιες 
ήταν οι βασικές αρχές της και οι οργανωτικοί θεσμοί και πρακτι
κές της; Ορισμένες φορές λέγεται ότι το χαρακτηριστικό της ή
ταν η ανεξάρτητη κρατική οντότητα. Θα μελετήσουμε τη διεκδί
κηση των κρατών και των ηγεμόνων τους για εθνική κυριαρχία, 
δηλαδή για εσωτερική και εξωτερική ελευθερία δράσης: από το 
stato της Αναγέννησης, μέσω του «κλαμπ» των ηγεμόνων, έως
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τα εθνικά κράτη που κατέστρεψαν την ευρωπαϊκή κοινωνία με 
τους δύο παγκόσμιους πολέμους του 20ού αιώνα. Θα εξετάσου
με τη νομιμοποίηση των διεκδικήσεων για κυριαρχία στις συμ
φωνίες της Βεστφαλίας και σε μεταγενέστερες συμφωνίες.

Πρέπει επίσης να διερευνήσουμε την αντιτιθέμενη τάση για 
ηγεμονία και τη φύση της ηγεμονικής πρακτικής στην ευρωπαϊ
κή κοινωνία. Τόσο εδραιωμένη ήταν η έννοια της κυρίαρχης α
νεξαρτησίας που οι δυνάμεις που ασκούσαν ηγεμονία περιοδικά 
ανατρέπονταν από αντι-ηγεμονικούς συνασπισμούς που αποδει- 
κνύονταν οικονομικά και στρατιωτικά ισχυρότεροι. Πώς συγκρί- 
νεται από αυτή την άποψη η ευρωπαϊκή κοινωνία με την κλασι
κή Ελλάδα των πόλεων-κρατών και με άλλες αρχαίες κοινωνίες 
από την εποχή των Σουμερίων και μετά; Πόση ηγεμονική εξου
σία υπήρχε πράγματι στην ευρωπαϊκή κοινωνία; Είναι δικαιολο
γημένο να περιγράφεται ως μια «διαδοχή ηγεμονιών», όπως είπε 
ο Martin Wight;1 Πόσο απαραίτητη ήταν η ηγεμονία για τη δια
τήρηση της τάξης στην κοινωνία; Σε ποιες συνθήκες η ηγεμονία 
ασκούνταν από μια δύναμη ή διαρχία ή από κοινού από μια ομά
δα μεγάλων δυνάμεων;

Στα αρχαία συστήματα κρατών επισημάναμε τη σημασία της 
νομιμοποίησης. Πώς εγκαθιδρύονταν οι νομιμοποιήσεις στην ευ
ρωπαϊκή κοινωνία; Πόσο απέκλιναν, σε διαφορετικά στάδια, α
πό την πρακτική; Συγκεκριμένα, πόσο νόμιμη ήταν, δηλαδή σε 
ποιο βαθμό αναγνωριζόταν συνειδητά, η ηγεμονική εξουσία; Ποια 
ήταν η προέλευση και ο ρόλος του διεθνούς δικαίου στην κοινω
νία και της έννοιας της νομικά ίσης ανεξαρτησίας για όλα τα κρά- 
τη-μέλη;

Στο πλαίσιο της ηγεμονίας θα εξετάσουμε επίσης τα στοιχεία 
της επενέργειας των ταλαντώσεων του εκκρεμούς στην ευρωπαϊ

1. Μ. Wight, Systems o f  States, Leicester, Leicester University Press, 1977, 
p. 42.
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κή κοινωνία. Πόσο μεγάλη ήταν η ταλάντωση του εκκρεμούς, που 
έφτασε στο απώτατο σημείο του υπό τον Ναπολέοντα, προς μία 
αυτοκρατορική τάξη πραγμάτων για ολόκληρη την κοινωνία; Πό
σο πολύ πλησίασε η κοινωνία κατά τις αντι-ηγεμονικές περιόδους 
της μία αληθινή ελευθερία δράσης για όλα τα μέλη της; Σε ποιο 
βαθμό οι δυνάμεις που βρίσκονταν στο κέντρο του πολιτισμού και 
του συστήματος είναι αυτές που ασκούσαν ηγεμονία και σε ποιο 
βαθμό επρόκειτο για πιο ακμαίες ακριτικές κοινότητες και κράτη 
που αντλούσαν τη δύναμή τους από περιοχές εκτός κοινωνίας;



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ

Η κοινωνία της μεσαιωνικής δυτικής Ευρώπης ήταν εξαιρετι
κά δημιουργική και πρωτότυπη σε όλους σχεδόν τους το

μείς. Πρέπει να περιορίσουμε την προσοχή μας σε εκείνες τις 
πλευρές της που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών κοι
νοτήτων και οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση των σημερι
νών αρχών και πρακτικών μας.

13.1. Η φύση της μεσαιωνικής κοινωνίας

Η κοινωνία της μεσαιωνικής Ευρώπης, στην οποία έχουν τις ρί
ζες τους το μεταγενέστερο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών και η 
διεθνής κοινωνία, ήταν πολύ διαφορετική από τους κλασικούς 
πολιτισμούς που προηγήθηκαν. Αν ζητούσε κανείς από ένα Ρω
μαίο την εποχή της ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να φα
νταστεί τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, θα μπορούσε ίσως αυ
τός να έχει προβλέψει τις εξελίξεις που οδήγησαν στο βυζαντινό 
σύστημα, αλλά ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν θα μπορούσε 
να φανταστεί το Μεσαίωνα στη δυτική Ευρώπη. Ο μεσαιωνικός 
κόσμος έχει δυσφημιστεί πολύ, και μάλιστα η λέξη «μεσαιωνι
κός» έχει αποκτήσει μια υποτιμητική σημασία· ωστόσο, ήταν μία 
από τις πιο αξιοσημείωτες και δημιουργικές περιόδους σε ολό
κληρη την παγκόσμια ιστορία. Μπορούμε ίσως να βρούμε ανά
λογη δημιουργικότητα με εκείνη του Μεσαίωνα μόνο στις πό
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λεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας και στα εμπόλεμα κράτη της 
Κίνας. Βέβαια, οι έννοιες και οι θεσμοί που αναπτύχθηκαν στη 
δυτική Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα δεν εφαρμόστηκαν απολύ- 
τως. Ωστόσο δεν μειώνεται, για παράδειγμα, η αξία της κοινο
βουλευτικής δημοκρατίας που αναπτύχθηκε το Μεσαίωνα αν πού
με ότι ούτε τότε λειτούργησε τέλεια ούτε και σήμερα λειτουργεί 
τέλεια, όπως ακριβώς δεν μειώνεται και η αξία της ιδέας της ιπ
ποσύνης αν πούμε ότι ορισμένοι ευγενείς στη μεσαιωνική Ευρώ
πη συμπεριφέρονταν σαν κτήνη.

Από την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση το 
476 μ.Χ., τη βραχύβια αυτοκρατορία του Καρλομάγνου τον 9ο 
αιώνα και έως το έτος 1000 περίπου, η δυτική Ευρώπη διήνυσε 
μια πολύ δύσκολη περίοδο. Βαρβαρικοί λαοί από περιοχές πέρα 
από τον Ρήνο συγκρότησαν πολλά βασίλεια στην καταβεβλημέ
νη αυτοκρατορία. Οι επικοινωνίες έγιναν πιο δυσχερείς, και η 
παροχή στοιχειώδους παιδείας και το εμπόριο συρρικνώθηκαν. 
Προς το τέλος της περιόδου, μουσουλμάνοι Σαρακηνοί και Μαυ- 
ριτανοί κατέλαβαν τα νησιά της Μεσογείου και την Ισπανία και 
έκαναν επιδρομές στη Γ αλλία και την Ιταλία· οι Σκανδιναβοί ε- 
φορμούσαν από το βορρά και ίδρυαν οικισμούς, ενώ οι θύννοι 
και άλλοι λαοί από τις στέπες σφυροκοπούσαν την Ευρώπη από 
τα ανατολικά. Πολλοί από τους βάρβαρους εισβολείς είχαν επη
ρεαστεί από το ρωμαϊκό πολιτισμό πριν να εγκατασταθούν στην 
αυτοκρατορία, και όλοι διδάχτηκαν γρήγορα από τις κοινότητες 
που κατέλαβαν. Ωστόσο, οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν τους εαυ
τούς τους σημαιοφόρους ενός πιο προηγμένου πολιτισμού, ο ο
ποίος είχε ήδη απορροφήσει μεγάλο μέρος της ρωμαϊκής πρακτι
κής, με αποτέλεσμα να διδαχτούν ελάχιστα από τους Λατίνους 
των οποίων τα εδάφη κατέκτησαν, ενώ την ύστερη περίοδο του 
Μεσαίωνα οι μουσουλμάνοι τούς δίδαξαν πολλά.

Σε αυτούς τους αιώνες της αταξίας και της δραματικής πτώ
σης του βιοτικού επιπέδου και του περιορισμού των υλικών μέ
σων, ο λατινικός πληθυσμός της δυτικής Ευρώπης κατόρθωσε
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να διατηρήσει ένα μέρος του ρωμαϊκού του πολιτισμού. Πρώ
τον, υπήρχε η ανάμνηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ή
ταν πιο οικουμενική και πολιτισμένη σε σύγκριση με τους στενούς 
πολιτικούς ορίζοντες και τις ανασφαλείς συνθήκες εκείνης της 
εποχής. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία «αποκαταστάθηκε» ή 
πιο αντικειμενικά ιδρύθηκε από το βασιλιά των Φράγκων Καρ- 
λομάγνο με την ενεργή βοήθεια της εκκλησίας και περιλάμβανε 
το μεγαλύτερο μέρος της Λατινικής Χριστιανοσύνης. Με το θά
νατο του Καρλομάγνου το δυτικό ένα τρίτο της αυτοκρατορίας, 
που είχαν εποικίσει γερμανικά και φραγκικά φύλα, απέκτησε στα
διακά το όνομα «Γαλλία». Τα ανατολικά δύο τρίτα, συμπεριλαμ- 
βανομένης της Ιταλίας και της κεντρικής Ευρώπης, διατήρησαν 
το άλλο όνομα του μεγάλου βασιλείου του Καρλομάγνου και συ
νέχισαν να ονομάζονται «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία». Δεύτε
ρον, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλατία, αν και όχι η Βρετανία, 
διατήρησαν τις παραλλαγές της λατινικής γλώσσας, που αποτέ- 
λεσαν τις ρομανικές γλώσσες της εποχής μας. Η ενσωμάτωση 
των γερμανικών λαών, συμπεριλαμβανομένων και των Άγγλων 
και των Σκανδιναβών, μετέτρεψε τη Χριστιανοσύνη από μια λα- 
τινόφωνη και επικεντρωμένη στη Μεσόγειο επιβίωση του αυτο- 
κρατορικού παρελθόντος σε μια κοινωνία, τόσο γερμανική, όσο 
και λατινική και επίσης πολύ μεγαλύτερη, πιο ακμαία και προο
δευτική. Τρίτον και σημαντικότερο, ο πληθυσμός παρέμεινε χρι
στιανικός ή ασπάστηκε το χριστιανισμό και μάλιστα τον καθολι
κισμό, και οργανώθηκε και εκπροσωπήθηκε από το διοικητικό 
μηχανισμό της Καθολικής Εκκλησίας, που διαπραγματευόταν εκ 
μέρους του με τους Γερμανούς ηγεμόνες των νέων βασιλείων. Η 
οικουμενική λατινόφωνη εκκλησία, καθοδηγούμενη από τη Ρώ
μη, ήταν η πιο σαφής επιβίωση του χαμένου imperium, και μετα
βίβασε ένα αίσθημα οικουμενικότητας και αλληλεγγύης σε ολό
κληρη τη Λατινική Χριστιανοσύνη.

Οι Λατίνοι χριστιανοί της δυτικής και της κεντρικής Ευρώ
πης συνέχισαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα να θεωρούν
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τους εαυτούς τους μέλη της Χριστιανοσύνης. Ο όρος στην πρά
ξη περιλάμβανε μόνο τους Λατίνους χριστιανούς και απέκλειε 
την ελληνόφωνη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η μεταγενέστερη α
ντίληψη ότι ολόκληρη η Ευρώπη ήταν μια μεγάλη κοινοπολιτεία 
προήλθε από τη μεσαιωνική αντίληψη ότι η Χριστιανοσύνη ήταν 
μία, και σε τελευταία ανάλυση, από την οικουμενικότητα της Ρω
μαϊκής Αυτοκρατορίας. Η μεσαιωνική Χριστιανοσύνη ήταν μία 
ενιαία κοινωνία, παρ’ όλη την ποικιλομορφία της. Δεν διαιρού
νταν κάθετα σε μεγάλα και μικρά ανεξάρτητα κράτη, τα οποία 
ήταν κυρίαρχα στο εσωτερικό των συνόρων τους, όπως διαιρεί
ται σήμερα ονομαστικά ο κόσμος. Διαστρωματωνόταν οριζόντια 
σε τέσσερις μεγάλες τάξεις: την αριστοκρατία, από τους βασι
λείς έως τους απλούς ιππότες· τον κλήρο· τους κατοίκους των 
πόλεων, βιοτέχνες και εμπόρους· και τη μεγάλη μάζα του λαού 
που ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία. Η θέση ενός άντρα ή 
μιας γυναίκας στη μεσαιωνική κοινωνία έτεινε να είναι κληρο
νομική· στην πράξη όμως, οι διαιρέσεις ήταν αρκετά ρευστές.

Η αποστολή της αριστοκρατίας ήταν να φέρει όπλα και να 
κυβερνά. Όπως η στρατιωτική θητεία ήταν υποχρέωση των βά- 
σει κληρονομικού δικαιώματος ιδιοκτητών των ελληνικών κοι
νοπολιτειών, έτσι και στο Μεσαίωνα εκείνοι που κυβερνούσαν 
έφεραν όπλα. Επικεφαλής της αριστοκρατίας ήταν βασιλείς και 
αυτόνομοι ηγεμόνες. Ένας μεσαιωνικός βασιλιάς είχε ελάχιστη 
εξουσία ή πλούτο πέρα από την κτηματική περιουσία της οικογέ- 
νειάς του. Εξαρτιόταν από τους φεουδάρχες υποτελείς του, τους 
δούκες, τους κόμητες και τους βαρόνους, που είχαν εξίσου δικαί
ωμα στις περιουσίες και τις αρμοδιότητές τους όσο και ο βασι
λιάς στις δικές του, και είχαν αντίστοιχες διοικητικές και στρα
τιωτικές ευθύνες. Ένας άρχοντας είχε προς το βασιλιά του ορι
σμένες φεουδαρχικές υποχρεώσεις, όπως ακριβώς και εκείνοι που 
βρίσκονταν κάτω από τον άρχοντα είχαν κάποιες υποχρεώσεις 
προς αυτόν. Στην πράξη, πολλοί μεγάλοι άρχοντες ήταν αρκετά 
ισχυροί ώστε να αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
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τους· και ορισμένοι είχαν διαφορετικές υποχρεώσεις για διαφο
ρετικά φέουδα.

Η αναλογία με τους μεταγενέστερους αιώνες στην Ευρώπη, 
όταν πολλοί βασιλιάδες και κυρίαρχοι ηγεμόνες κυβερνούσαν δε- 
σποτικά, μπορεί να μας οδηγήσει να ανάγουμε την απόλυτη ε
ξουσία πίσω στους μεσαιωνικούς βασιλιάδες· αυτό όμως δεν ί
σχυε. Η κυβερνητική εξουσία και η στρατιωτική ικανότητα ήταν 
ακόμη πολύ διάχυτες, και ήταν δύσκολο για κάποιο μεσαιωνικό 
ηγεμόνα να συγκεντρώσει μεγάλο μέρος είτε της μιας είτε της 
άλλης στα χέρια του, ή να συγκεντρώσει εισοδήματα πέρα από 
εκείνα που του εκχωρούνταν εθιμικά ή που προέρχονταν από την 
προσωπική του περιουσία. Τόσο κατακερματισμένη και τόσο το
πικού χαρακτήρα ήταν η εξουσία της μεσαιωνικής αριστοκρα
τίας ώστε μια οντότητα ή βασίλειο όπως εκείνα της Αγίας Ρω
μαϊκής Αυτοκρατορίας ή του Βασιλείου των Φράγκων δεν απο- 
τελούσαν μια ενιαία πολιτική μονάδα. Η μεσαιωνική Ευρώπη 
δεν ήταν ένα σύστημα κρατών. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε 
πώς η απόφαση των βασιλιάδων και των ηγεμόνων να αυξήσουν 
την πραγματική τους ισχύ οδήγησε, κατά την Αναγέννηση, στην 
αναδιοργάνωση της Χριστιανοσύνης κάθετα, σε αυτά που μπο
ρούμε να αναγνωρίσουμε ως κράτη.

Η αριστοκρατία μοιραζόταν τη διακυβέρνηση της μεσαιωνι
κής Χριστιανοσύνης με την εκκλησία. Ήδη από το 494 μ.Χ. ο 
πάπας Γελάσιος έκανε λόγο για «τις δύο εξουσίες από τις οποίες 
κυβερνιέται κυρίως αυτός ο κόσμος, την ιερή εξουσία του κλή
ρου και την αυτοκρατορική εξουσία». Η διττή εξουσία του Με
σαίωνα προέκυψε από τη συνύπαρξη της ρωμαϊκής εκκλησίας 
και των βαρβαρικών βασιλείων· και οι δύο δυνάμεις μοιράζο
νταν την εξουσία, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι όφειλαν πίστη και 
στις δύο. Η εκκλησία ήταν υπεύθυνη σχεδόν για όλα αυτά που 
ονομάζουμε σήμερα «κοινωνικές υπηρεσίες». Η ιατρική και τα 
νοσοκομεία, η παροχή στοιχειώδους παιδείας και η εκπαίδευση 
(σε αντιδιαστολή με τη μαθητεία για τους αριστοκράτες και τους
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κατοίκους των πόλεων), όπως και η φιλανθρωπία, ενέπιπταν στη 
σφαίρα της εκκλησίας. Η εκκλησία επίσης ασχολούνταν με τη 
θρησκεία, η οποία έπαιζε πολύ σημαντικότερο ρόλο στη ζωή των 
ανθρώπων την εποχή της πίστης από ό,τι σήμερα, καθώς και με 
τα ηθικά ζητήματα του τι ήταν σωστό και τι λάθος.

Σε αντίθεση με την αριστοκρατία, η οποία δεσμευόταν σε με
γάλο βαθμό από τα τοπικά δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που 
συνόδευαν τα κληρονομημένα ή πρόσφατα αποκτημένα φέουδά 
της, η εκκλησία παρέμενε πραγματικά οικουμενική. Ο κλήρος 
στρατολογούνταν από όλες τις τάξεις και από ολόκληρη τη Χρι
στιανοσύνη· και αφού οι κληρικοί ήταν άγαμοι και δεν είχαν κλη
ρονόμους, στρατολογούνταν εκ νέου σε κάθε γενιά. Κήρυσσαν 
και καλλιεργούσαν μεταξύ των κοσμικών τη βαθιά επίγνωση ότι 
ήταν μέλη ολόκληρης της Χριστιανοσύνης, καθώς και μιας συ
γκεκριμένης περιοχής. Αρχικά, ο επίσκοπος ήταν κάποιος ντό
πιος, αλλά ο μεσαιωνικός κλήρος από τους πάπες και προς τα 
κάτω μπορούσε να προέρχεται από οποιοδήποτε μέρος της Χρι
στιανοσύνης και οι εξέχοντες κληρικοί μετακινούνταν.1

Η πολιτική κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για την απονομή του 
νόμου στους κοσμικούς· ο κλήρος όμως υπαγόταν σε ένα ξεχω
ριστό νομικό σύστημα που ήταν γνωστό ως «κανονικό δίκαιο», 
και έτσι χειραφετήθηκε στην πράξη και στη θεωρία από τον έ
λεγχο των κοσμικών κανόνων. Η οικουμενική και ξεχωριστή εκ
κλησία επηρέαζε τη συμπεριφορά της κοσμικής κυβέρνησης με 
δύο τρόπους. Πρώτον, οι ηγεμόνες την αναγνώριζαν ως θεματο- 
φύλακα των ηθικών αρχών, τις οποίες έπρεπε να ακολουθούν. 
Δεύτερον, οι βασιλιάδες και οι άλλοι ηγεμόνες χρησιμοποιούσαν

1. Για παράδειγμα, ο άγιος Ανσέλμος γεννήθηκε στις Αλπεις K a t  έγινε 
επίσκοπος στη Νορμανδία και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ· 
ο άγιος Θωμάς ο Ακινάτης που καταγόταν από τη Νάπολη δίδαξε για πολύ 
καιρό στο Παρίσι· ο άγιος Βονιφάτιος γεννήθηκε στην Αγγλία και πέρασε μεγάλο 
μέρος της ζωής του στη Γερμανία.
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τον κλήρο, ο οποίος ήταν πιο μορφωμένος και εξοικειωμένος με 
τα γραπτά αρχεία από ό,τι αυτοί, για να διεκπεραιώνει μεγάλο 
μέρος της διοικητικής τους δουλειάς· έτσι, ο κλήρος διείσδυσε 
στα κυβερνητικά καθήκοντα των κοσμικών ηγεμόνων. Ο όρος 
«clerical work» (υπαλληλική εργασία) στα αγγλικά σήμαινε αρ
χικά την εργασία που επιτελούνταν από τον κλήρο (clergy).

Το τρίτο οριζόντιο στρώμα της μεσαιωνικής κοινωνίας απο- 
τελούνταν από τους κατοίκους των πόλεων, τους βιοτέχνες και 
τους εμπόρους: τους αστούς. Πολλές κωμοπόλεις και πόλεις εί
χαν επιβιώσει από τους ρωμαϊκούς χρόνους και είχαν διατηρήσει 
μια ξεχωριστή ταυτότητα. Ήταν ανεξάρτητες, τόσο από την αρι
στοκρατία, όσο και από την εκκλησία σε διαφορετικούς βαθμούς. 
Πολλές πόλεις αυτοκυβερνιούνταν και οι εκλεγμένοι δήμαρχοί 
τους μπορούσαν να είναι ισχυρά πρόσωπα. Ορισμένες πόλεις, 
όπως η Κολωνία, κυβερνιούνταν από έναν πρίγκιπα-επίσκοπο. 
Άλλες, ιδιαίτερα στην Αγγλία, βρίσκονταν ουσιαστικά υπό βασι
λικό έλεγχο. Οι κύριες λειτουργίες των πόλεων ήταν η μεταποίη
ση και το εμπόριο. Οι μεσαιωνικές πόλεις παρείχαν διαύλους ε
πικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών μερών της Χριστιανοσύ
νης, παράλληλους, αλλά ξεχωριστούς από εκείνους της εκκλησί
ας· και επίσης παρείχαν επαφές πέρα από το λατινικό κόσμο, γε
γονός που είχε ως αποτέλεσμα την εισροή νέων αγαθών, τεχνι
κών και ιδεών. Οι έννοιες και οι πρακτικές του δικαίου, ιδιαίτερα 
του ναυτικού δικαίου, του μακρινού εμπορίου και των τραπεζι
κών συναλλαγών διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν στις πόλεις, 
ιδιαίτερα σε εκείνες της Ιταλίας και της Γερμανίας. Σε όλες αυ
τές τις δραστηριότητες, οι εβραϊκές κοινότητες έπαιζαν σημαντι
κό ρόλο.

Οι αγρότες, που αποτελούσαν τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού, 
ήταν συνήθως δουλοπάροικοι συνδεδεμένοι με τη γη. Ο Μεσαί
ωνας δεν κληρονόμησε το θεσμό της δουλείας της κλασικής επο
χής· ωστόσο οι χωρικοί ήταν υποχρεωμένοι να παραμένουν στην 
περιοχή τους και να καλλιεργούν τη γη, εν μέρει για τον εαυτό
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τους, αλλά εν μέρει και για τον άρχοντά τους ή την εκκλησία. 
Μπορούν ίσως να συγκριθούν με τους είλωτες και τους coloni 
(κολίγες) της αρχαιότητας. Υπήρχε όμως μεγαλύτερη κινητικό
τητα προς τα επάνω. Πιο σημαντική ήταν η συνεχής στρατολό- 
γηση έξυπνων παιδιών από τους χωρικούς για την εκκλησία· ορι
σμένα μάλιστα από αυτά έγιναν πάπες. Ο πληθυσμός των κωμο
πόλεων και των πόλεων αυξανόταν επίσης από τολμηρούς δου
λοπάροικους που είχαν δραπετεύσει από τους άρχοντές τους και 
που μπορούσαν να βρουν εκεί εργασία, ουσιαστικά απαλλαγμέ
νοι από τον κίνδυνο να συλληφθούν και να οδηγηθούν πίσω. Πολ
λοί καλοί πολεμιστές που είχαν υπηρετήσει ένα μεγάλο άρχοντα, 
χρίζονταν ιππότες και έτσι στρατολογούνταν στις χαμηλότερες 
βαθμίδες της αριστοκρατίας.

Η εποχή της πίστης και της ιπποσύνης ήταν μια εποχή τερά
στιου δυναμισμού. Από το έτος 1000 περίπου η Χριστιανοσύνη, 
ενισχυμένη ακόμη περισσότερο από το σθένος των Σκανδιναβών 
και των Σλάβων άρχισε να αντιτάσσεται επάξια στους Μαυριτα- 
νούς και τους Σαρακηνούς στο νότο και στους βάρβαρους λαούς 
στην ανατολή. Οι Ευρωπαίοι έγιναν πιο πλούσιοι και πιο ισχυ
ροί. Ο πληθυσμός αυξήθηκε πάρα πολύ. Οι εκτάσεις που είχαν 
περιπέσει σε αχρηστία ή είχαν ξαναγίνει δάσος ύστερα από την 
κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας άρχισαν και πάλι να 
καλλιεργούνται, ενώ ήταν εξαιρετικά εύφορες μετά τη μακρά αυτή 
περίοδο αγρανάπαυσης. Αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές αγροκαλ
λιέργειας και δόμησης, κατάλληλες για τη βόρεια Ευρώπη, ενώ 
αναπτύχθηκε επίσης και η μεταλλουργία, η ναυτική τέχνη και οι 
άλλες τέχνες του πολέμου και της ειρήνης. Πολλές καινοτομίες 
αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν από την εκκλησία. Οι καταπλη
κτικές εξελίξεις στον τομέα του πολιτισμού, της διακυβέρνησης, 
των κοινωνικών υπηρεσιών και των ιδεών που πέτυχαν τα άρχο
ντα στρώματα της εκκλησίας και της αριστοκρατίας υποστηρί
χτηκαν από τον πλούτο που παρήγαν τα δύο στρώματα της με
σαιωνικής κοινωνίας τα οποία ήταν κυρίως επιφορτισμένα με την
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παραγωγή: αφενός οι αγρότες και αφετέρου οι κάτοικοι των πό
λεων και οι έμποροι. Η ευμάρεια της Χριστιανοσύνης αυξήθηκε 
τόσο πολύ που οι αστοί και οι χωρικοί βελτίωναν σταθερά και τις 
δικές τους συνθήκες διαβίωσης.

13.2. Οι απαρχές της εθνικότητας και της κρατικής οντότητας

Αν και η Χριστιανοσύνη ήταν μία, η διακυβέρνηση και η εξουσία 
λειτουργούσαν διαφορετικά στα δύο γεωγραφικά μισά της. Η δια
φορά επηρέασε την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών.

Στους ύστερους αιώνες του Μεσαίωνα, το δυτικό μισό της 
Χριστιανοσύνης κυριαρχούνταν από τον πολιτισμό που συνδεό
ταν με τη γαλλική γλώσσα, τη γοτθική αρχιτεκτονική και τη με
ταρρύθμιση της εκκλησίας. Αυτός ο πολιτισμός αναπτύχθηκε στη 
βόρεια Γαλλία, αλλά ήταν επίσης κυρίαρχος στην Αγγλία και έ
παιξε μεγάλο ρόλο στην ανάκτηση και τον εποικισμό της Ισπανί
ας και της Πορτογαλίας. Οι βασιλιάδες της Γαλλίας, οι οποίοι το 
12ο αιώνα ήταν ακόμη αδύναμοι και επισκιάζονταν από τους 
σπουδαίους υποτελείς τους, μετέτρεψαν σταδιακά την κατ’ όνο
μα επικυριαρχία τους σε μια ολοένα και πιο αποτελεσματική βα
σιλική εξουσία. Η γαλλική μοναρχία έγινε τόσο ισχυρή που το 
14ο και 15ο αιώνα μπόρεσε να απομακρύνει τους πάπες από τη 
Ρώμη και να τους εγκαταστήσει στην Αβινιόν. Στην Αγγλία, οι 
Νορμανδοί και οι Πλανταγενέτες βασιλείς μπόρεσαν να κατα
στήσουν τη βασιλική εξουσία αποτελεσματική, νωρίτερα από ο
πουδήποτε αλλού. Τα τρία βασικά ιβηρικά βασίλεια και το δου
κάτο της Βουργουνδίας εξελίχτηκαν επίσης σταδιακά σε συνε
κτικές οντότητες μέσα από μια διαδοχή αυστηρών βασιλιάδων 
και εξωτερικών πολέμων. Ο μηχανισμός διακυβέρνησης και η 
νομική αιτιολόγηση εδαφικά καθορισμένων βασιλείων επέτρεπε 
ολοένα και περισσότερο στους βασιλιάδες της δυτικής Ευρώπης 
να αψηφούν κάποιο συγκεκριμένο πάπα (ή σε ορισμένες περιο
χές, κάποιον αυτοκράτορα), χωρίς ωστόσο να αποκηρύσσουν ε
πίσημα την οικουμενική εξουσία αυτών των δύο αξιωμάτων.
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Παρ’ όλα αυτά, τα νέα εμβρυϊκά κράτη στη Δύση, αν μπο
ρούμε να τα αποκαλέσουμε έτσι, εξακολουθούσαν να είναι βασι
λικές επικράτειες: διοικητικές περιοχές παρά γλωσσολογικές ή 
πολιτιστικές μονάδες. Η πίστη επικεντρωνόταν στο στέμμα και 
σε όποιον είχε το νόμιμο δικαίωμα να το φέρει. Οι μορφωμένοι 
και πλούσιοι κάτοικοι των πόλεων και ολοένα και περισσότεροι 
απλοί άνθρωποι προσέβλεπαν στο βασιλιά και στη δικαιοσύνη 
του για προστασία κατά των απαιτήσεων της τοπικής αριστο
κρατίας, αλλά και της εκκλησίας. Η Ιωάννα της Λορραίνης συμ
βολίζει ένα στάδιο αυτής της εξέλιξης. Υποστήριξε το βασίλειο 
της Γ αλλίας, την πίστη στο στέμμα του και στο νόμιμο κληρονό
μο αυτού του στέμματος (του οποίου τα δικαιώματα, στην πραγ
ματικότητα, αμφισβητούνταν) εναντίον των Άγγλων, των Βουρ- 
γουνδών που η πίστη τους ήταν προς το δούκα τους, και εκείνων 
που έτρεφαν μια παραδοσιακή αφοσίωση στους Πλανταγενέτες.

Από την άλλη πλευρά, στο ανατολικό μισό της Χριστιανο
σύνης, στην*Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία αποτελού- 
νταν κυρίως από τη Γερμανία και την Ιταλία, η Καθολική Εκ
κλησία, με επικεφαλής τον πάπα και με εκείνους τους καρδινα
λίους, τους επισκόπους και τα μοναστήρια που τον υποστήρι
ζαν, διεξήγαγε ένα συνεχή αγώνα για να επιβληθεί έναντι της 
εγκόσμιας εξουσίας του αυτοκράτορα. Ο πάπας έπρεπε να ε
κλεγεί από τους καρδιναλίους ολόκληρης της Χριστιανοσύνης, 
και ένας αυτοκράτορας από τους πρίγκιπες-εκλέκτορες της αυ
τοκρατορίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν τρεις καρδι
νάλιοι. Άρα, και οι δύο έπρεπε να κάνουν πολιτικές υποχωρή
σεις προκειμένου να φτάσουν στο ανώτατο αξίωμα. Γ ενικά, ο 
πάπας και η εκκλησία ήταν πιο ισχυροί από τον αυτοκράτορα, 
σε αντίθεση με την «αιχμαλωσία της Αβινιόν» που είχαν υπο- 
στεί οι πάπες από τους βασιλείς της Γαλλίας. Όμως, πολλοί άν
θρωποι δεν ήθελαν να εξουσιάζει η εκκλησία την κοσμική ζωή. 
Υποστήριζαν ότι η εκκλησία θα έπρεπε να  προσδιορίζει τι ήταν 
σωστό και λάθος και να  θεσπίζει το δίκαιο, όπως κάνει μια σύγ
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χρονη νομοθετική εξουσία, αλλά ότι οι κοσμικοί ηγεμόνες -  
που θα ονομάζαμε «εκτελεστική και δικαστική εξουσία»- θα 
έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι. Οι αντιλήψεις μας σχετικά με το 
διαχωρισμό της εκκλησίας και του κράτους και της νομοθετι
κής από την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία, ανάγονται 
εν μέρει σε αυτό τον αγώνα.

Η αναμέτρηση δεν γινόταν σύμφωνα με εθνικές γραμμές, με 
τους Ιταλούς να τίθενται υπέρ του πάπα επειδή η Ρώμη βρισκό
ταν στην Ιταλία και τους Γερμανούς να είναι υπέρ της αυτοκρα
τορίας επειδή ο αυτοκράτορας ήταν συνήθως Γερμανός. Αντίθε
τα, στη Γερμανία υπήρχαν πάντα μεγάλοι δούκες και πρίγκιπες 
που αντιτίθεντο στον εκλεγμένο αυτοκράτορα· και η Ιταλία ήταν 
μια περιοχή ημι-ανεξάρτητων πόλεων, σε καθεμιά από τις οποίες 
υπήρχε μια φατρία που επιθυμούσε την ειρήνη και την τάξη της 
αυτοκρατορίας, και που αντιτασσόταν στην τοπική τυραννία της 
εκκλησίας ή της αντι-ηγεμονικής φατρίας. Ο μεγαλύτερος ποιη
τής του Μεσαίωνα, ο Φλωρεντινός Δάντης, ήταν μεγάλος υπέρ- 
μαχος της αυτοκρατορίας και στο έργο του D e Monarchia υπο
στήριξε ότι η ειρήνη στην Ιταλία, όπως και αλλού στη Χριστια
νοσύνη, μπορούσε να διατηρηθεί μόνο από μία ισχυρή οικουμε
νική εξουσία ξεχωριστή από την εκκλησία.

Οι μεγάλες βασιλικές οικογένειες δεν είχαν την αίσθηση ότι 
περιορίζονταν σε ένα συγκεκριμένο «έθνος» ή εδαφική επικρά
τεια.2 Οι μεγάλες οικογένειες που βασίλευαν σε πολλά βασίλεια, 
όπως οι Πλανταγενέτες στη Δύση και οι Χόχενσταουφεν στη Γερ

2. Ίσως το καλύτερο παράδειγμα βασιλικής γραμμής της οποίας η δόξα την 
ανύψωσε πάνω από κάθε άλλο βασίλειο ήταν αυτή των Πλανταγενετών. Ο Ερ
ρίκος Β' της Αγγλίας, που προσπάθησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να 
εγκαθιδρύσει το αγγλικό εθιμικό δίκαιο, ήρθε από τον Λίγηρα ως κόμης Ερρίκος 
της Ανδεγαυίας (Henri d’Anjou). Η μητέρα του είχε υπάρξει αυτοκράτειρα της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η σύζυγός του Ελεονόρα της Ακουιτανίας, 
ίσως η σημαντικότερη γυναίκα του 12ου αιώνα, ήταν η ουσιαστική ηγεμόνας
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μανία και την Ιταλία προαναγγέλλουν μεταγενέστερες δυναστείες, 
όπως των Αψβούργων και των Βουρβόνων που μπορούσαν να  
φιλοδοξούν ότι θα οργανώσουν ολόκληρη την Ευρώπη σε μια 
ηγεμονική βάση· αυτό όμως ήταν πέραν των δυνάμεων ενός με
σαιωνικού ηγεμόνα.

Οι πολύ μεγάλες οικογένειες ήταν εξαιρέσεις· η λειτουργία και 
η ζωντάνια της μικρότερης αριστοκρατίας συνήθως τις έδεναν με 
τα φέουδά τους σχεδόν όσο και τους αγρότες και τους δουλοπά
ροικους που καλλιεργούσαν τη γη τους. Για πολλούς αιώνες η προ
σκόλληση στη γη, το αίσθημα του να ανήκει κανείς σε μια περιο
χή, δεν ισοδυναμούσαν με ένα αίσθημα εθνικότητας, όπως το α
ντιλαμβανόμαστε σήμερα. Τα αισθήματα αλληλεγγύης ήταν πολύ 
τοπικά και σχεδόν δεν εκτείνονταν πέρα από τα όρια μιας πόλης ή 
μιας καλά καθορισμένης περιοχής. Η μια διάλεκτος μετατρεπόταν 
σταδιακά και σχεδόν αδιόρατα στην άλλη, στις ρομανικές γλώσ
σες από τις Κάτω Χώρες έως την Πορτογαλία και τη Σικελία, και 
στις γερμανικές από την Ολλανδία έως τη Βιέννη. Ωστόσο, η έν
νοια των οιονεί γερμανικών, γαλλικών και άλλων «εθνών» ήδη 
υπήρχε. Στη Δύση από το 12ο αιώνα αναπτύχθηκε μεταξύ των αν
θρώπων το αίσθημα ότι ανήκουν σε ένα βασίλειο πέρα από τους 
πιο τοπικούς δεσμούς και την αίσθηση ότι ήταν μέλη ολόκληρης 
της Χριστιανοσύνης. Στο ανατολικό μέρος της Χριστιανοσύνης, 
οι ηγεμόνες και -σ ε  πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στη Δύση- 
οι αυτόνομες πόλεις σταδιακά εγκαθίδρυσαν εδαφικά καθορισμέ
να βασίλεια. Ωστόσο, η δομή της «Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορί

του ενός τετάρτου περίπου της Γαλλίας και είχε παντρευτεί το βασιλιά της Γαλ- 
λίας προτού παντρευτεί το βασιλιά της Αγγλίας. Αυτή και ο Ερρίκος θεώρησαν 
ότι αποτελούσαν την πρώτη οικογένεια της Χριστιανοσύνης· πολλοί από τους 
γιους τους έγιναν βασιλιάδες και οι κόρες τους βασίλισσες. Μία από αυτές, η 
Ελεονόρα, βασίλισσα της Καστίλης, είναι διάσημη επειδή ήταν η μόνη γυναίκα 
στην ευρωπαϊκή ιστορία που ήταν γιαγιά δύο αγίων, οι οποίοι ήταν αμφότεροι 
σταυροφόροι, ο ένας εκ των οποίων ήταν βασιλιάς της Γ αλλίας και ο άλλος 
βασιλιάς της Καστίλης.



Κεφ. 13: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ -  ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ 261

ας του Γερμανικού Έθνους» και ο έντονος τοπικός πατριωτισμός 
των ιταλικών και των άλλων πόλεων εμπόδισαν την ανάπτυξη αυ
τών που αργότερα ονομάστηκαν «εθνικά κράτη», και η πίστη πα- 
ρέμεινε διάχυτη και επασφαλής. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί άρχι
σαν να αποκτούν επίγνωση της γλωσσικής και πολιτιστικής εθνι
κότητας πολύ πριν να υπάρξει ένα ενιαίο διοικητικό κράτος για να  
εστιάσουν σε αυτό την αφοσίωσή τους. Αυτή η διαφορά μεταξύ 
της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης περιέπλεξε τη μετέπειτα 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών και παρέμεινε εκ
κρεμής μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.

13.3. Μεσαιωνικές στάσεις απέναντι στον πόλεμο 
και στη δικαιοσύνη

Η μεσαιωνική Χριστιανοσύνη ήταν μια εποχή διάχυτης και τοπι
κής βίας, στην οποία ασφαλώς συνέβαλε η κατακερματισμένη 
φύση της εξουσίας. Αν και άσκοπες βιαιοπραγίες και λεηλασίες 
συνέβαιναν αρκετά συχνά, συνήθως τις καταδίκαζαν οι υπεύθυ
νοι άνθρωποι της αριστοκρατίας και του κλήρου. Συνεπώς, αυ
τοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν να ορίσουν πότε η συγκεκριμένη 
και οργανωμένη προσφυγή στα όπλα, που ονομαζόταν «πόλε
μος», ήταν θεμιτή και δίκαιη στα μάτια του Θεού. Πριν από το 
έτος 1000 περίπου, όταν οι Άραβες, οι Βίκινγκς, οι θύννοι και οι 
Μαγυάροι λεηλατούσαν τη Χριστιανοσύνη, ο πόλεμος για την 
υπεράσπισή της αποτελούσε σαφώς μια αναγκαιότητα και ήταν 
σύμφωνος με τα ιδανικά των γερμανικών λαών που είχαν επιβά
λει τα βασίλειά τους στην Ευρώπη. Όμως, καθώς η Χριστιανο
σύνη καθίστατο πιο εδραιωμένη και πιο πολιτισμένη, η εκκλη
σία ενδιαφέρθηκε πολύ για το ερώτημα αν κάθε πόλεμος μεταξύ 
χριστιανών ήταν επιτρεπτός και, αν ήταν, τι είδους πόλεμος ήταν 
δίκαιος και πώς θα έπρεπε να διεξάγεται. Δεν υπήρχε ουσιαστικά 
καμία αμφιβολία στην αρχαία Ελλάδα ότι ο πόλεμος ήταν ένας 
θεμιτός τρόπος επίλυσης διαφορών μεταξύ των πόλεων, αν και
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υπήρχαν επιχειρήματα σχετικά με μεμονωμένες πράξεις πολέ
μου και αυθαιρεσίας, όπως η κατηγορία που εξέφρασαν οι Κο- 
ρίνθιοι ότι οι Αθηναίοι εγκαθίδρυαν μια τυραννία σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Η αντίληψη ότι ο πόλεμος μπορούσε να είναι άδι
κος και αντίθετος, όχι μόνο με τη βούληση μιας συγκεκριμένης 
θεότητας που προστάτευε μια πόλη, αλλά και με τη βούληση ο
λόκληρου του ουρανού, δεν ήταν ελληνική. Μπορεί να εντοπι
στεί στην κινεζική φιλοσοφία: Η έννοια του αμυντικού πολέμου 
της φιλοσοφίας του Μο Τσέου μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπεριέ
χει αυτή την ιδέα. Ωστόσο, ως γονιμοποιό και συνειδητό πρό
βλημα του σύγχρονου πολιτισμού, απορρέει από την ενασχόλη
ση της μεσαιωνικής εκκλησίας και της πιο φωτισμένης αριστο
κρατίας με αυτό.

Η βασική θέση της μεσαιωνικής εκκλησίας ήταν ότι όλες οι 
πράξεις πολέμου εναντίον άλλων χριστιανών ήταν κατ’ ουσία 
εσφαλμένες. Για παράδειγμα, ο πάπας απεφάνθη ότι ο Γουλιέλ- 
μος ο Κατακτητής ήταν δίκαιο να εισβάλει στην Αγγλία για να  
διεκδικήσει τα δικαιώματά του εναντίον του Χάρολντ το 1066- 
ωστόσο, η εκκλησία απαιτούσε από κάθε άνθρωπο, νικητή ή ητ- 
τημένο, που είχε σκοτώσει στη μάχη να μετανοήσει για αυτό. Τι 
συνιστούσε λοιπόν δίκαιο πόλεμο μεταξύ χριστιανών;

Ο άγιος Θωμάς ο Ακινάτης, ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός 
φιλόσοφος του Μεσαίωνα, επινόησε μια σειρά κατηγοριών για 
να προσδιορίσει σε ποιες περιπτώσεις η προσφυγή στη βία μετα
ξύ χριστιανών ήταν δίκαιη. «Προκειμένου ένας πόλεμος να είναι 
δίκαιος», έγραφε,

«τρία πράγματα είναι απαραίτητα. Πρώτον, η εξουσία του η
γεμόνα με εντολή του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ο πόλε
μος. Διότι δεν είναι αρμοδιότητα του ιδιώτη να κηρύσσει πό
λεμο... Είναι αρμοδιότητα εκείνων που κατέχουν την εξου
σία να προσφεύγουν στο ξίφος του πολέμου προκειμένου να 
υπερασπίσουν το κοινό καλό ενάντια σε εξωτερικούς ε
χθρούς... Δεύτερον, απαιτείται ένας δίκαιος σκοπός, δηλαδή
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ότι εκείνοι που δέχονταν επίθεση έπρεπε να δεχτούν επίθεση 
επειδή τους άξιζε λόγω κάποιου σφάλματος που διέπραξαν. 
Τρίτον, είναι απαραίτητο εκείνοι που διεξάγουν πόλεμο να 
έχουν δίκαιη πρόθεση ώστε να στοχεύουν στην προαγωγή του 
καλού... Διότι μπορεί να συμβεί να κηρυχτεί πόλεμος από 
μια νόμιμη εξουσία και για ένα δίκαιο σκοπό και παρ’ όλα 
αυτά να καταστεί παράνομος λόγω κακής πρόθεσης».3

Ο Ακινάτης παρέθεσε, επιδοκιμάζοντάς τον, τον κατάλογο των 
κακών προθέσεων που είχε συντάξει ο Ιερός Αυγουστίνος, και 
στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν η ανηλεής δίψα για εκδίκηση, 
ένα ταραγμένο και αμείλικτο πνεύμα, ο πυρετός της εξέγερσης 
και το πάθος για την εξουσία, ενώ υποστήριξε επίσης τη ρήση 
του Αυγουστίνου ότι κάνουμε πόλεμο για να μπορούμε να έχου
με ειρήνη.

Τα ιδανικά της εκκλησίας και εκείνα της αριστοκρατίας συγ
χωνεύτηκαν στο μεσαιωνικό πολιτισμό. Ο Michael Howard πε
ριγράφει τη διεργασία ως εξής:

«Το να φέρει κανείς όπλα, το να έχει ένα θυρεό στο κράνος του 
και σύμβολα στην ασπίδα του, άμεσα αναγνωρίσιμα μέσα στην 
έξαψη της μάχης, κατέστη στην ευρωπαϊκή κοινωνία, για χίλια 
περίπου χρόνια, ένα σύμβολο της αριστοκρατίας. Στο Μεσαίω
να ήταν το σύμβολο ενός λειτουργήματος το οποίο ήταν διαθέ
σιμο σε όλους όσοι επιτελούσαν αυτό το λειτούργημα. Η αρι
στοκρατία δεν ήταν ακόμη μια κλειστή κληρονομική κάστα· ο 
πόλεμος εξακολουθούσε να είναι μια σταδιοδρομία ανοιχτή σε 
όλα τα ταλέντα. Έχοντας όμως αποκτήσει την ευγενική κατα
γωγή μέσω της στρατιωτικής ανδρείας, ο στρατιώτης όφειλε να 
συμπεριφέρεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπε
ριφοράς. .. Η ίδια η έννοια της ιπποσύνης, που στην ουσία ήταν 
απλώς η συμπεριφορά των ιππέων (chevaliers) ή ιπποτών... ε

3. Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης, Summa Theologica, 2-2, question 40. Βλ. επίσης 
A. Holmes (ed.), St Thomas Aquinas: War and Christian Ethics.
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ξυμνούσε τις αρετές, όχι μόνο του θάρρους, αλλά και της τιμής, 
της καλοσύνης, της ευγένειας και γενικά της αγνότητας. Ο ιπ
πότης έπρεπε να είναι, όχι μόνο ατρόμητος (sans peur), αλλά 
και άμεμπτος (sans reproche). Η ιπποσύνη ήταν ένας τρόπος 
ζωής, που επικυρώθηκε και βελτιώθηκε από τις τελετές της εκ
κλησίας, μέχρι που κατέστη σχεδόν αδύνατη η διάκριση ανάμε
σα σε αυτή και στα εκκλησιαστικά τάγματα των μοναστηριών. 
Πράγματι, το 12ο αιώνα ιδρύθηκαν στρατιωτικά τάγματα -οι 
Ναΐτες, οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη, οι Τεύτονες Ιππότες- τα 
οποία μιμούνταν συνειδητά τα μοναστικά ιδρύματα. Το ξίφος 
και τα σπιρούνια ξεχώριζαν τον ιππότη, όπως ακριβώς η κουρά 
ξεχώριζε το μοναχό και τον ιερέα. Στα μυθικά πρόσωπα του Πάρ- 
σιφαλ και του Γκάλαχαντ ιερέας και ιππότης έγιναν ένα, εξίσου 
αφοσιωμένοι, εξίσου ιεροί, το ιδεώδες στο οποίο απέβλεπε η 
μεσαιωνική Χριστιανοσύνη. Αυτό το ασυνήθιστο μείγμα Γερ
μανού πολεμιστή και Λατίνου ιερωμένου (sacerdos) βρισκόταν 
στη βάση της μεσαιωνικής κουλτούρας».4

Ένας ιερός πόλεμος εναντίον απίστων εκτός των ορίων της Χρι
στιανοσύνης ήταν ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα από τις συ
γκρούσεις μεταξύ χριστιανών. Η εκκλησία ιδιαίτερα εξακολουθού
σε να θυμάται έντονα τους μακροχρόνιους αγώνες που διεξήγαγε 
η Χριστιανοσύνη προκειμένου να αντισταθεί στις επιθέσεις των 
μη χριστιανών Σαρακηνών, των Βίκινγκς και των λαών που κατά
γονταν από τις στέπες. Υποστήριζε ότι όταν ο Γολιάθ και οι Φιλι- 
σταίοι του κινήθηκαν από τις πεδιάδες κατά της Ιερουσαλήμ, ήταν 
δίκαιο που ο Δαβίδ τον σκότωσε προκειμένου να υπερασπιστεί 
εκείνο που δικαιωματικά ανήκε στον Κύριο. Επομένως, κατ’ επέ
κταση, οι πόλεμοι εναντίον των μουσουλμάνων και των ειδωλο

4. Michael Howard, War in European History, Oxford, Oxford University 
Press, 1976, pp. 4-5. Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ποιότητα, 
Michael Howard, Ορόλος του πολέμου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σ. 20-21.
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λατρών προκειμένου να σωθούν οι (Λατίνοι) χριστιανοί σε κατα- 
κτημένα εδάφη, όπως η Ισπανία, ή για την απελευθέρωση των Α 
γίων Τόπων, ήταν ιεροί πόλεμοι ή σταυροφορίες. Μια σταυροφο
ρία ήταν ένα εγχείρημα ολόκληρης της Χριστιανοσύνης και έπρε
πε να την κηρύξει ο πάπας, να την υποστηρίξει και να την οργανώ
σει ο κλήρος, καθώς και οι κοσμικοί ηγεμόνες, και ήταν ανοιχτή 
σε όλους τους χριστιανούς. Δεν ήταν ένα ζήτημα μονομερούς από
φασης ενός κοσμικού ηγεμόνα για την εξυπηρέτηση των συμφε
ρόντων του. Οι μουσουλμάνοι είχαν παρόμοιες αντιλήψεις σχετι
κά με τη διάκριση μεταξύ ιερών πολέμων κατά απίστων και πολέ
μων μεταξύ μουσουλμάνων ηγεμόνων.

Φυσικά, οι ηγεμόνες και οι άλλοι άνθρωποι συμμετείχαν στον 
πόλεμο για κάθε είδους λόγους. Ωστόσο, στο Μεσαίωνα δεν μπο
ρούσαν στην πράξη να παραδεχτούν ότι προσέφευγαν στον πόλε
μο για λόγους σκοπιμότητας ή για να επιβάλουν την εξουσία τους, 
όπως μπορούσαν να κάνουν σε μεταγενέστερες εποχές. Ο πόλεμος 
εναντίον άλλων χριστιανών απαιτούσε προσεκτική αιτιολόγηση. 
Το επιχείρημα ήταν συνήθως νομικό, και αφορούσε το ποιος ήταν 
ο νόμιμος ηγεμόνας μιας περιοχής ή το εάν είχε εκπέσει αυτού του 
δικαιώματος. Η μεσαιωνική Χριστιανοσύνη, όπως και ο αραβικός 
κόσμος, κληρονόμησε το έντονο ενδιαφέρον για το δίκαιο και τη 
δικαιοσύνη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας· και η απονομή της δι
καιοσύνης στο εσωτερικό ήταν το ιδιαίτερο καθήκον του βασιλιά 
ή του ηγεμόνα. Επομένως, η δικαιοσύνη και τα νομικά επιχειρή
ματα υπήρχαν έντονα στο μυαλό των ηγεμόνων του Μεσαίωνα 
στις μεταξύ τους διαφορές. Η δικαιοσύνη το Μεσαίωνα δεν ήταν 
μια αφηρημένη ηθική έννοια, ούτε στηριζόταν στην ισότητα: Κά
θε άτομο είχε ορισμένα δικαιώματα ανάλογα με την κοινωνική 
του θέση, αλλά και ως προσωπικότητα, και δικαιοσύνη σήμαινε 
διασφάλιση για τον καθένα αυτού που δικαιωματικά και νόμιμα 
ήταν δικό του ή δικό της. Στα γαλλικά η λέξη «droit» εξακολουθεί 
να σημαίνει και δικαίωμα και δίκαιο.

Αυτός ο συσχετισμός του πολέμου με τις έννοιες της νομιμο
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ποίησης και της δικαιοσύνης συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο 
σκέψης μας αναφορικά με το θέμα αυτό, και κάνει να φαίνονται τα 
επιχειρήματα του Θωμά του Ακινάτη εκπληκτικά σύγχρονα. Σε 
ένα πιο εγκόσμιο επίπεδο ο στόχος της μεσαιωνικής εκκλησίας και 
των ιθυνόντων κοσμικών ηγεμόνων επίσης ήταν να θέσουν τη χρή
ση της βίας στην υπηρεσία της τάξης. Οι κανόνες του Ακινάτη για 
το δίκαιο πόλεμο μεταξύ χριστιανών είχαν σκοπό να ενισχύσουν 
την ασφάλεια της νόμιμης ιδιοκτησίας. Το καθήκον του ιππότη 
ήταν να προασπίζεται τους δίκαιους σκοπούς εναντίον των παρά
νομων δυναστών. Η κήρυξη των σταυροφοριών από την εκκλησία 
προέκυψε από την ανάγκη για ανάληψη συλλογικής δράσης προ- 
κειμενου να καταστεί πιο ασφαλής ολόκληρη η Χριστιανοσύνη. Η 
ρήση του Ιερού Αυγουστίνου ότι κάνουμε πόλεμο προκειμένου να  
μπορούμε να έχουμε ειρήνη, καταδεικνύει ότι υπήρχε επίγνωση 
της ανάγκης να διατηρηθεί η τάξη, ανάλογη με τη σύγχρονη ιδέα 
των ειρηνευτικών δυνάμεων. Σε μια εποχή που η κοσμική εξουσία 
ήταν υπερβολικά κατακερματισμένη και η εξουσία της εκκλησίας 
δεν είχε καμία δύναμη υπό τις διαταγές της, όλες αυτές οι επιδιώ
ξεις αντανακλούσαν την επιθυμία να επιτευχθούν τα πλεονεκτή
ματα της ειρήνης, της τάξης και της ασφάλειας, τα οποία στα αρ
χαία συστήματα συνδέονταν με το αυτοκρατορικό μισό του φά
σματός μας. Δεν είναι παράξενο που η εκκλησία, η οποία διατήρη
σε την ανάμνηση της Ρωμαϊκής οικουμενικής αυτοκρατορίας και 
των πλεονεκτημάτων της, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την τάξη. 
Όμως, ούτε η εκκλησία, η οποία θεωρούσε απαραίτητη την ανε
ξαρτησία της από την κοσμική εξουσία, ούτε οι πιο υπεύθυνοι από 
τους κοσμικούς ηγεμόνες αμφισβητούσαν τη νομιμοποίηση της 
κατακερματισμένης φεουδαρχικής ισχύος. Μόνο αστοί που αντι
τάσσονταν στην εκκλησία και οι άμεσοι υποστηρικτές των ισχυ
ρών μοναρχών προσέβλεπαν σε έναν imperator ολόκληρης της Χρι
στιανοσύνης, ο οποίος θα είχε πραγματική και οικουμενική ισχύ: 
Το ιδανικό που περιγράφει ο Δάντης στο De Monorchia.

Το Μεσαίωνα, όταν η εξουσία ενός βασιλιά ή της εκκλησίας
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δεν ήταν αρκετά ισχυρή για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με 
μια απόφαση, υπήρχαν δύο βασικοί τρόποι επίλυσης διαφορών 
που αφορούσαν δικαιώματα. Και οι δύο είναι σημαντικοί για τη 
σημερινή διεθνή μας κοινωνία, όπου δεν υπάρχει επίσης καμία 
υπερκαλύπτουσα εξουσία. Ο ένας τρόπος ήταν η δίκη και η ετυ
μηγορία κάποιου από τους ομοίους του: Όχι από οποιουσδήποτε 
δώδεκα ανθρώπους, αλλά από εκείνους που είχαν παρόμοια κοι
νωνική θέση με τους ερίζοντες. Σήμερα, οι αποφάσεις σχετικά 
με τη δράση ενός κράτους ή τις διαφορές μεταξύ κρατών εκδίδο- 
νται από άλλα κράτη. Για παράδειγμα, στο Συμβούλιο Ασφαλεί
ας των Ηνωμένων Εθνών ή από δικαστές που στην πράξη ακο
λουθούν τις πολιτικές των κρατών τους στο Διεθνές Δικαστήριο. 
Αυτός ο τρόπος λήψης αποφάσεων, όπως και το σύστημα ενόρ
κων στο εσωτερικό δίκαιο, έχουν τις ρίζες τους στη μεσαιωνική 
πρακτική.

Ο άλλος τρόπος επίλυσης των διαφορών, ιδιαίτερα μεταξύ των 
αριστοκρατών, ήταν η μονομαχία. Πολλοί μεσαιωνικοί «πόλε
μοι» ήταν επέκταση μιας μονομαχίας μεταξύ δύο αρχόντων και 
των ακολούθων τους για κάποια νομική απαίτηση. Η ιδέα του 
πολέμου ως μονομαχίας είναι πολύ παλιά και εξακολουθεί να παί
ζει κάποιο ρόλο στις διεθνείς σχέσεις. Το Μεσαίωνα επικρατού
σε γενικά η άποψη ότι ο άνθρωπος που ο σκοπός του ήταν δί
καιος, εκείνος που η καρδιά του ήταν αγνή (ως προς το σκοπό) 
θα είχε τη δύναμη δέκα ανθρώπων, και ότι στη μάχη ο Θεός θα 
υποστήριζε το δίκαιο. Η πεποίθηση ότι ο δίκαιος σκοπός συνή
θως νικούσε, μπορεί να έχει κάποια βάση στην πραγματικότη
τα.5 Σίγουρα συνιστούσε μια προσπάθεια να περιβάλλουν ακό
μη και τη μονομαχία με μια επίφαση τάξης και νόμιμης κατοχής.

5. Οι ορνιθολόγοι αναφέρουν ότι αυτό συμβαίνει στις συμπλοκές μεταξύ 
πουλιών για τον καθορισμό της περιοχής τους.
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13.4. Η επέκταση της Ευρώπης

Καμία πλευρά της μεσαιωνικής κοινωνίας δεν είναι πιο σημαντι
κή για αυτή τη μελέτη από ό,τι οι απαρχές της μακράς πορείας 
της επέκτασης. Η επέκταση της Ευρώπης μετέφερε τον ευρωπαϊ
κό πολιτισμό σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο και την πραγμα
τική ευρωπαϊκή κυριαρχία στο μεγαλύτερο τμήμα του. Η ευρω
παϊκή ισχύς και επιρροή έφτασαν στο απόγειό τους το 19ο αιώ
να, αλλά εξακολούθησαν να εξαπλώνονται σε ορισμένες περιο
χές και κατά το πρώτο μισό του 20ού. Οι συνέπειες αυτής της 
παγκόσμιας επέκτασης και η παρακμή της στην εποχή μας απο- 
τελούν μία από τις σημαντικότερες πλευρές της σύγχρονης διε
θνούς κοινωνίας. Πρέπει επομένως να παρακολουθήσουμε το πώς 
άρχισε και να  παρατηρήσουμε την πρόοδό της σε κάθε στάδιο 
της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος.

Μέχρι το έτος 1000, η Σκανδιναβία, η Πολωνία και η Ουγγα
ρία είχαν περιέλθει στους κόλπους του λατινικού χριστιανικού 
πολιτισμού. Η μεσαιωνική Ευρώπη ήταν τότε αρκετά ισχυρή και 
δυναμική ώστε να επεκταθεί προς τρεις κατευθύνσεις. Η πιο μα
κροχρόνια επέκτασή της ήταν προς τα νότια και τα νοτιανατολι- 
κά για να εκδιώξει τους Σαρακηνούς και τους Μαυριτανούς από 
την Ιταλία και την Ισπανία και για να επανακτήσει εδάφη, στα 
οποία εξακολουθούσε να κυριαρχεί το λατινικό και καθολικό στοι
χείο στον πληθυσμό, αλλά τα οποία κυβερνούσαν και είχαν εποι
κίσει σε μεγάλο βαθμό οι Άραβες και οι Μαυριτανοί. Καθώς α- 
νακτήθηκε η μεγάλη σε έκταση ιβηρική χερσόνησος, ο ισλαμι- 
κός πληθυσμός σταδιακά εκδιώχθηκε και τη θέση του κατέλαβαν 
μετανάστες όλων των τάξεων από τη Γαλλία και από άλλα μέρη 
της Χριστιανοσύνης. Ο γηγενής καθολικός πληθυσμός είχε διδα
χτεί πολλά από τον πιο προηγμένο ισλαμικό πολιτισμό, από τε
χνικές αγροκαλλιέργειας έως τις ιδέες του Αριστοτέλη· και οι χρι
στιανικές μοναρχίες που αντικατέστησαν τα αραβικά εμιράτα συ
νέχισαν να διδάσκονται από το Sabio Moro, το σοφό Μαυριτανό
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και από τις μεγάλες και εξελιγμένες εβραϊκές κοινότητες, η προ
έλευση των οποίων αναγόταν στις καρχηδονιακές αποικίες. Η 
αντίστοιχη ανάκτηση της νότιας Ιταλίας και της Σικελίας πραγ- 
ματοποιήθηκε από Νορμανδούς τυχοδιώκτες που ήρθαν από τη 
βόρεια Γαλλία. Οι τεχνικές που διδάχτηκαν από τους μουσουλ
μάνους, οι οποίες ήταν συναφείς με τις συνθήκες που επικρατού
σαν βορειότερα, γρήγορα διαδόθηκαν σε ολόκληρη τη Χριστια
νοσύνη. Μεταξύ των πιο σημαντικών ήταν η επανεισαγωγή της 
ελληνικής φιλοσοφίας στη Χριστιανοσύνη, που φώτισε και με
ταμόρφωσε τη λατινική Εκκλησία στους τομείς της θρησκείας 
και της επιστήμης, με αποτέλεσμα ο Αριστοτέλης να καταστεί 
μια αυθεντία, σαν τους Εβραίους προφήτες και τους πατέρες της 
εκκλησίας.

Η δεύτερη κατεύθυνση που ακολούθησε η ευρωπαϊκή επέκτα
ση ήταν προς τα νοτιανατολικά, πέρα από τη Μεσόγειο, για την 
ανάκτηση υπέρ της Χριστιανοσύνης των Αγίων Τόπων της Παλαι
στίνης και για την εγκαθίδρυση χριστιανικών λατινικών βασιλεί
ων και αρχοντιών στην ευρύτερη περιοχή του Αεβάντε. Αυτές οι 
σταυροφορικές εισβολές στην καρδιά του Ισλάμ στέφθηκαν εν μέ- 
ρει με επιτυχία. Οι «υπερπόντιες» (outremer) αποικίες -όπως ονο
μάζονταν οι φραγκικές, δηλαδή οι δυτικοευρωπαϊκές αποικίες στην 
ανατολική Μ εσόγειο- διατηρήθηκαν αντιμετωπίζοντας πολλούς 
κινδύνους για αρκετούς αιώνες. Εγκαθιδρύθηκαν σε μεγάλο βαθ
μό χάρη στο πολεμικό σθένος των Γάλλων και των Νορμανδών, 
αλλά τελικά καταλύθηκαν με τη στρατολόγηση των εξαιρετικά φι
λοπόλεμων Τούρκων στο Ισλάμ. Την ίδια εποχή, το εμπόριο ανά
μεσα στη Χριστιανοσύνη και τον Αεβάντε άκμασε και επεκτάθη- 
κε. Το οργάνωναν Ευρωπαίοι και διεξαγόταν με ευρωπαϊκά πλοία· 
και χάρη σε αυτό πλούτισαν πολύ οι ιταλικές εμπορικές πόλεις, 
ιδιαίτερα η Βενετία, που χάρη στη γεωγραφική της θέση μπορού
σε να διοχετεύει τα προϊόντα της Ανατολής στην κεντρική Ευρώ
πη και να παρέχει ένα δίαυλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών προ
ϊόντων στις αγορές του μουσουλμανικού κόσμου. Με αυτούς τους
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ποικίλους τρόπους αναπτύχθηκε εκεί μια στρατηγική και οικονο
μική ανάμειξη της λατινικής Δύσης με το τουρκοκρατούμενο Ι
σλάμ, καθώς και κανόνες και θεσμοί για τη ρύθμιση αυτής της 
ανάμειξης, που επίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 
ευρωπαϊκού συστήματος κρατών.

Η τρίτη κατεύθυνση της ευρωπαϊκής επέκτασης ήταν προς τα 
ανατολικά, στις ειδωλολατρικές ή βάρβαρες χώρες γύρω από τη 
Βαλτική, ανάμεσα στη δυτική Χριστιανοσύνη και τον κατακερμα
τισμένο εκβυζαντινισμένο κόσμο της Ρωσίας. Οι ανατολικές σταυ
ροφορίες ήταν εν μέρει μια αποστολή εκχριστιανισμού, μια συνέ
χεια της καρολίγγειας κατάκτησης της Γερμανίας. Οι Πολωνοί, οι 
Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί προώθησαν τα σύνορα της Χριστια
νοσύνης προς το δυτικό άκρο των ρωσικών εγκαταστάσεων, προ
σηλυτίζοντας τους ντόπιους λαούς στη λατινική Εκκλησία (στις 
προτεσταντικές και καθολικές παραδόσεις της οποίας συνεχίζουν 
να ανήκουν) και μεταφέροντας στην περιοχή αριστοκράτες και κλη
ρικούς από τη Δύση και ιδιαίτερα κατοίκους πόλεων και βιοτέ- 
χνες. Οι συνέπειες αυτής της επέκτασης προς τα ανατολικά για τη 
Ρωσία, για το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών και για την επέκταση 
της Ευρώπης θα αποδεικνύονταν εξίσου σημαντικές.

Και οι τρεις ώσεις της μεσαιωνικής επέκτασης ήταν κατ’ αρ- 
χάς θρησκευτικές ως προς την έμπνευση, και ήταν ο Σταυρός 
που τους παρείχε νομιμοποίηση και έγκριση στα μάτια των αν
θρώπων του Μεσαίωνα. Υπήρχε όμως επίσης και επιτακτική α
νάγκη για γη και η επιθυμία των ανήσυχων αριστοκρατών για 
δόξα και αρχοντιά, αλλά και των βιοτεχνών και των εμπόρων για 
νέες αγορές. Όλα τα στοιχεία που σε διαφορετικές αναλογίες α- 
ποτέλεσαν το αμάλγαμα των κινήτρων για την ευρωπαϊκή επέ
κταση ήταν παρόντα. Ωστόσο, η θρησκεία το Μεσαίωνα -ό χ ι ο 
φανατισμός, αλλά η αποδοχή μιας υποχρέωσης- φαίνεται να έ
παιξε μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι στη συνέχεια. Είναι αναχρονι
σμός να αποδίδουμε στο Μεσαίωνα τον πιο σημαντικό ρόλο που 
έπαιξαν τα άλλα κίνητρα στους επόμενους αιώνες.
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Ο Μεσαίωνας παρείχε στους μεταγενέστερους Ευρωπαίους 
έναν πιο δυναμικό, αναπτυσσόμενο και επεκτεινόμενο πολιτισμό. 
Τους άφησε επίσης μια πολύ ιδιαίτερη κληρονομιά, που φυσικά 
μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τη μελέτη μας, δηλαδή τη διαχείρι
ση στενά εμπλεκόμενων κοινοτήτων. Η εξουσία και η διοίκηση 
ήταν διαιρεμένες και διάχυτες, ενώ τα ηθικά πρότυπα και υποθέ
σεις ανέπτυξαν νέες ιδέες. Η μακρά σχετική συνέχεια της αυτο- 
κρατορικής παράδοσης στον αρχαίο κόσμο, από την Ασσυρία 
έως το χαλιφάτο, διακόπηκε απότομα, παρά την οργάνωση της 
εκκλησίας και την ανάμνηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η μετέπειτα ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διεθνούς κοινωνίας 
κρατών επηρεάστηκε από τη μεσαιωνική της καταγωγή. Η αφη- 
ρημένη σκέψη και οι πρόσφοροι τρόποι αντιμετώπισης νέων προ
βλημάτων έπαιξαν το ρόλο τους, όπως και η αναβίωση της κλα
σικής παράδοσης. Ωστόσο, η ξεχωριστή μεσαιωνική κληρονο
μιά ήταν εξίσου σημαντική. Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν αρ
γότερα στην Ευρώπη διαμορφώθηκαν από τη συνεχή αλληλεπί
δραση της λογικής και της εμπειρίας με τις προσπάθειες των αν
θρώπων να υπερασπιστούν ή να αλλάξουν τις ιδέες και τους θε
σμούς του Μεσαίωνα. Η ίδια η παγκόσμια επέκταση του ευρω
παϊκού διεθνούς συστήματος ήταν μια συνέχιση της επέκτασης 
της μεσαιωνικής Χριστιανοσύνης και διέδωσε σε ολόκληρο τον 
κόσμο τους κανόνες, τους θεσμούς και τις αξίες που αναπτύχθη
καν στην Ευρώπη. Η σημερινή παγκόσμια κοινωνία κρατών, η 
οποία προέρχεται από το ευρωπαϊκό σύστημα, περιλαμβάνει πολ
λά στοιχεία τα οποία γίνονται κατανοητά μόνο υπό το φως της 
μεσαιωνικής κληρονομιάς και της εναντίον της αντίδρασης.6

6. Θα ήθελα να συμπεριλάβω αυτή την εκπληκτικά δημιουργική περίοδο, 
τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στη λίστα των συστημάτων, ακόμη και σε 
εκείνη των κοινωνιών κρατών. Οι μεσαιωνικές αρχές -ο  εκλεγμένος πάπας και 
οι διορισμένοι επίσκοποί του, ο εκλεγμένος αυτοκράτορας στο ανατολικό μισό



της Χριστιανοσύνης, οι κληρονομικοί βασιλείς και άλλοι αριστοκράτες και οι 
ελεύθερες π ό λ ε ις - διέθεταν όλοι νομιμοποίηση στην περίπλοκη και 
επικαλυπτόμενη διακυβέρνησή τους και μετείχαν σε συνεργασίες και 
συγκρούσεις στο εσωτερικό της ίδιας πολιτιστικής μήτρας, με αναγνωρισμένους 
κανόνες, θεσμούς, κώδικες συμπεριφοράς και αξίες. Όσο όμως μελετούσα το 
θέμα, τόσο πιο πολύ βεβαιωνόμουν ότι η μεσαιωνική διακυβέρνηση ήταν 
υπερβολικά διάχυτη και κυρίως υπερβολικά τοπική για να θεωρήσουμε ότι 
διαιρούνταν σε ξεχωριστά κράτη. Για παράδειγμα, ούτε το βασίλειο της Γ αλλίας, 
ούτε τα εδάφη των Πλανταγενετών που περιλάμβαναν μεγάλο τμήμα της, 
συνιστούσαν αυτό που εννοούμε με τον όρο «κράτος». Ούτε οι κοινότητες της 
χριστιανοσύνης συγκροτούσαν ένα σύστημα όπως το ορίσαμε αυτό στο κεφ. 1, 
ακόμη και στο βαθμό που αυτό ίσχυε για το «ύφασμα χωρίς ραφές» του Ισλάμ- 
και οι κανόνες και οι θεσμοί της Χριστιανοσύνης δεν εκπονούνταν για τη 
διαχείριση των πιέσεων ενός συστήματος, που είναι ο ορισμός που δώσαμε σε 
μια κοινωνία κρατών. Προς τα τέλη της περιόδου η κεντρική διοίκηση εδαφικά 
καθορισμένων βασιλείων άρχισε σταδιακά να αποκρυσταλλώνεται· ωστόσο, η 
κάθετη διαίρεση της Ευρώπης σηματοδοτεί τη διάλυση του μεσαιωνικού 
μοντέλου.
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TO SW O*

Η περίοδος της Αναγέννησης είναι σημαντική, τόσο γενικά, ό
σο και πολιτισμικά για την ιστορία της Ευρώπης, αλλά και 

για την παγκόσμια ιστορία, καθώς και ιδιαίτερα για την εξέλιξη 
της έννοιας του κράτους και των σχέσεων μετα®Τ£&ατών. Η Α-

jναγέννηση ήταν κυρίως ένα ιταλικό φαινόμενά
Η σπερματική συνεισφορά της ιταλικής Αναγέννησης στο σύ

στημα κρατών πραγματοποιήθηκε τον αιώνα από το 1420 έως το 
J J 2 X  Φυσικά όμως, οι απαρχές της ανάγονται στο Μεσαίωνα 
και την κλασική αρχαιότητα, και εκτό^^ξ-ίταλίας συνέχισε για 
αρκετό καιρό. T(^f420p& πάπα<Μ?χρτίνος Ε', Ρωΐιαίος αριστο
κράτης και Ο ίδιος, κητέφτπ.σ^κτη Ρώ|ΐη-*τϊι pflf.rtp. τέλος στο 
σχι σ μ ο ύ ς  Δύσης και στους πάπες και αντίπαπες της Αβινιόν. 
Τ^Ι453< οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν την Κάη«3γαντινού- 
πολη, οδηγώντας πολλούς Έλληνες λογίους σε φυγή «/ιδιαίτερα 
προς την Ιταλίςτ οι λόγιοι αυτο^βίήθησαν έτσι στην αναβίωση 
της κλασικής ελληνικής π α ιδ ε ία ν /οποία αποτελούσε ενα βασι- 
κσ^ ρ α κ ϊ οριστικδ της Αναγέννησης. Το 1492, ο Κολόμβος, έ
νας Ιταλός από τη Γένοβα στην υπηρεσία τηςΚαστίλης, διέσχισε 
τον ωκεανό και ανακάλυψε το Νέο Κόσμο, και το 1498 ο Πορτο
γάλος Βάσκο ντα Γκάμα ανακάλυψε την ωκεάνια οδό προς την 
Ινδία παρακάμπτοντας τη Μεσόγειο. Αυτές οι ανακαλύψεις εί-

* Βλέπε σ. 280 τον ορισμό του συγγραφέα για το «stato».
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χαν τεριαςϊίΐες συνέπειες για την Ευρώπη και τις σχέσεις μεταξύ 
των κοινοτήτων της. Ένα αποτέλεσμα ήταν ότι η Ιταλία έπαψε 
να αποτελεί το επίκεντρο της Λατινικής Χριστιανοσύνης. Όμως 
r ιταλική Αναγέννηση τελείωσε προτού οι άνθρωποι το συνειδη- 
τ ̂ ποιήσουν αυτό. Η λεηλασία της Ρώατκ από το στρατό του αυ-

ρά κυριαρχία των Αψβούργων και των Γ άλλων στην Ιταλία που
διήρκεσε μέχρι το 19ο αιώνα.

Έτυχε τον αιώνα μετά το 1420 οι άλλοι ισγυροί ηγεμόνες της 
φυτικής Ευρώπης να είναι απορροφημένοι με τις δικές τους υπο
δέσεις. Υπήρχε μια εκατονταετής ανάπαυλα στις τακτικές γαλλι
κές και αυτοκρατορικές,παρεμβάσεις στην  Ιταλία, οι οποίες εί- 
5 α'νσημαδέψει τους προηγούμενους αιώνες και οι οποίες επανα- 
ήφθηκαν κατά το τέλος της περιόδου. Κατά τη διάρκεια αυτού

- ου αιώνα επίσης, οι Οθωμανοί Τούρκοι ενίσνυαν ανησυχητικά
- η δύναμή τους στην Ανατολή, αλλά δεν ήταν ακόμη αρκετά δυ- 
'ατοί ώστε να απειλήσουν την Ιταλία. Η χερσόνησος παοέηεινε 
ε μεγάλο Βαθαό ανεπη οέαστη από εζω τερ ικέ^ ^&Μ^άσεις. ,. .

Η ουσία της Αναγέννησης ήταν ο ουμανισμ&ςΓ5̂ σ η μ α σ ία
της λέξης άλλαξε με την πάροδο του χρόνου, όπως συνέβη και με 
τόσες .-άλλες λέξεις. Στην Αναγέννηση σήμαινε να μη θεωρείται 
πλέον ρ Θεός ως το μέτρο όλων των πραγμάτων, αλλά η ngoao^ 

^ " ν α  επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στα ενδεχόμενα επιτεύγ- 
ματά του. Μας ενδιαφερουν δύο πλευρές του ουμανισμου της 
Αναγέννησης. Η μία ήταν η άμεση πρόσβαση στην κλασική και 
ιδιαίτερα στην ελληνική εμπειρία, η οποία είχε καταστεί προσιτή 
μόνο σε μερικούς Δυτικοευρωπαίους και μόνο με χριστιανικό πε
ρίβλημα. Η άλλη πλευρά ήταν η διάδοση ενός φιλελεύθερου πνεύ
ματος συστηματικής έρευνας, και μιας αντίληψης ότι οι άνθρω
ποι θα μπορούσαν και θα έπρεπε να εξετάσουν τα πάντα εκ νέου.

Ξαφνικά στην Ιταλία αυτό τον αιώνα ένας μεγάλος αριθμός 
ανδρών και μερικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους, 
τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στις τέχνες. Διατυπώθηκαν εντυ
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πωσιακές θεωρίες σχετικά με την πραγματική φύση του κόσμου 
και με το σκοπό του ανθρώπου μέσα σε αυτόν, απολύτως απαλ
λαγμένες από τις διδασκαλίες του χριστιανισμού, ο οποίος μέχρι 
τότε είχε εμπνεύσει και είχε περιορίσει αυτές τις θεωρίες. Ομοίως, 
υπήρχε μια χωρίς αναστολές αναζήτηση για ομορφιά, για νέες φόρ
μες οι οποίες είχαν ανακτηθεί σκαλίζοντας τα απομεινάρια του ρω
μαϊκού και του ελληνικού πολιτισμού που ήταν τότε πάμπολλα σε 
ολόκληρη την Ιταλία. Επειδή τώρα ο άνθρωπος ήταν το μέτρο των 
πραγμάτων, η ομορφιά και η αλήθεια συνδέονταν ιδιαίτερα με τις 
αναλογίες του ανθρώπινου σώματος και του ανθρώπινου πνεύμα
τος, όπως συνέβαινε στην κλασική Ελλάδα. Οι ουμανιστές δεν εν- 
διαφέρονταν για το εάν η μορφή ενός σώματος και οι ιδέες του 
πνεύματος, τις οποίες έβλεπαν και αντέγραφαν, ήταν ανήθικες ή 
ανάρμοστες κατά τα χριστιανικά πρότυπα. Το Μεσαίωνα το ερώ- 
τημα ήταν εάν κάτι ήταν σωστό ή λάθος: Τώρα το ερώτημα που 
ετίθετο ήταν εάν ήταν αληθινό ή ψευδές, ̂ £ι>ρατσ~ή-«&χη μο, αποτε- 
λεσματικό ή μάταιο. Ένα νέο πνεύμα^ηινου ρεαλισμό^ και νεες 
επιστημονικές φόρμουλες εφαρμόστηκαν"στη ςωγράφΐκή και στην 
πολιτική, στον πόλεμο και στην άσκηση της πολιτικής.

Όμως οι ουμανιστές της Αναγέννησης, απορρίπτοντας τη με
σαιωνική Χριστιανοσύνη, ερωτεύτηκαν την αρχαία Ελλάδα και 
τη Ρώμη. Οι άνθρωποι όμως δεν βλέπουν πάντα με αντικειμενι
κό ρεαλισμό αυτό που ερωτεύονται. Έτσι και οι ουμανιστές, αν 
και ρεαλιστές σε άλλους τομείς, δεν ήταν καθόλου ρεαλιστέο ό- 
σον αφορά τη σοφία των αρχαίων. Τους φαινόταν κάτι το τόσο 
νεο, το τοσο όμορφο, το τόσο βαθύ που ορισμένοι μέθυσαν από 
αυτή. Πολιτικά, οι Ιταλοί ουμανιστές γοητεύονταν περισσότερο 
από τη μεμονωμένη πόλη-κράτος της δημοκρατικής Ρώμης παρά 
από την ανάμνηση της οικουμενικής εξουσίας και ασφάλειας της 
αυτοκρατορίας που διατηρού)ί^ν_ξπ7ντ^α'ή κατά το Μεσαίωνα. 
Όσον αφορά την Ελλάδα, oi ουμανιστέςΛχγαπούσαν τα ιδανικά, 
τη διδασκαλία και τις τένν^τΗβ-πεοΐοδου της πόλης-κράτους.
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κεια αυτού του αιώνα έμοιαζε, στην πραγματικότητα, εκπληκτι- 
κί^μϊΓτηΤ ^
^Τ Γ αϊσίοδοξία~ί^ζ^άνια^ η έξαψη της ανακάλυψης της ιταλι
κής Αναγέννησης είχαν κάποιο τίμημα. Το αίσθημα της απελευθέ
ρωσης, η αναζήτηση του ρεαλισμού, της ομορφιάς, του κλασικού 
κόσμου ήταν υπόθεση μιας μικρής μορφωμένης ελίτ. Το Μεσαίωνα 

/ολοι, από τους ηγεμόνες μέχρι τους χωρικούς, όσο διαφορετικός και 
„ \  M m  ήταν ο τρόπος ζωής τους, είχαν ένα κοινό σύνολο πεποιθήσεων. 
^  ' Σε ένα μεσαιωνικό καθεδρικό ναό, όπως εκείνον της Σαρτρ, η λάμ

ψη των χρωμάτων, το αίσθημα δέους και οι ιστορίες της Βίβλου που 
διηγούνταν οι εικόνες, εντυπώσιαζαν όλους τους ανθρώπους με τον 
ίδιο τρόπο και έμοιαζαν να αποτελούν μια πρόγευση του παραδεί- 

ου. Η Αναγέννηση δημιούργησε μια νέα τάξη μορφωμένων αν- 
ρώπων που είχαν διαφορετικές αξίες από τον υπόλοιπο λαό. Δη- 
,ιούργησε όμως στο εσωτερικό αυτής της ελίτ μια νέα ενότητα ό

σον αφορά την κουλτούρα, τους σκοπούς και τις τεχνικές· και κα
θώς εξαπλώθηκε πέρα από τις Άλπεις στη Γαλλία και την Αγγλία, 
στη Γερμανία και την Ισπανία, μετέφερε αυτή την ενότητα της ελίτ 
μαζί της. Ο ζωγράφος, ο φιλόσοφος, ο ποιητής, ο τυχοδιώκτης δεν 
βρίσκονταν σε εξέγερση κατά της κοινωνίας, ούτε αφήνονταν να 
πεθάνουν από την πείνα ούτε εξορίζονταν, όπως συνέβαινε τακτικά 
σε μεταγενέστερες εποχές. Ο κόσμος της Αναγέννησης ήταν ένας 
πριγκιπικός κόσμος, και πολλοί ανεξάρτητοι και ημι-ανεξάρτητοι 
ηγεμόνες της Ιταλίας λειτουργούσαν ως προστάτες των καλλιτεχνών 
και των διανοουμένων, των επιστημόνων και των στρατιωτών. Ί
δρυαν κέντρα εκπαίδευσης για τη μελέτη, όχι του χριστιανικού δόγ
ματος, όπως ήταν τα μεσαιωνικά πανεπιστήμια που χρηματοδοτού
σε η Εκκλησία, αλλά της κλασικής παιδείας και της ουμανιστικής 
προσέγγισης. Και καθώς ήταν ηγεμόνες, ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα 
για τη διακυβέρνηση και τις μεταξύ τους σχέσεις.
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Η Ιταλία εκείνη την εποχή ηταν ένα συνονθύλευμα πόλεων και 
ηγεμονιών, μεγάλης ή ήσσονος σημασίας. Οι πέντε κύ(ΤΕζν3υνά- 
μεις που ij^ p ta v  σε αυτή ήταν το Βασίλειο της Ν ά π ο Ιη ^ Ιο  νό
το· η Ρώμη και/ρα εδ^φφψ υ έλεγχαν οι πάπες στο μέσο· η εμπορι
κή πόλη της Φ λρρ^τίαςστα βόρεια της Ρώμης· η μ^αλη πόλη 
του Μιλάνου στη ^ ρ εια  Ιταλία· και η Βενετία, μια πόλη^τ/σμένη 
σε μια ομάδα νησίδων στη βόρεια Αδριατική. Διασκορπισμένες 
μεταξύ αυτών των δυνάμεων υπήρχαν πολλές μικρότερες εδαφι
κές επικράτειες, ορισμένες ανεξάρτητες, ωστόσο η πλειονότητά 
τους εξαρτιόταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από κάποιον πιο 
ισχυρό γείτονα, ενώ απολάμβανε εκτεταμένη τοπική αυτονομία.

Το επίκεντρο της ιταλικής Αναγέννησης ήταν η πόλη της Φλω
ρεντίας και οι Φλωρεντινοί ήταν οι πνευματικοί και οι καλλιτεχνι
κοί ηγέτες της, όπως ήταν οι ΑθηνάιοΓκατά_χην κλασική εποχή. 
Χτη“Φλωρεντία επικράτησε - όχι συνταγματικά, αλλά στην πράίτη.

0
μάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί έξυπνα. Το πιο διάσημο μέλος 
αυτής τής οικογένειας ήταν ο Λορέντζο ο Μεγαλοπρεπής, ένας 
θαυμάσιος και πλούσιος προστάτης όλων των τεχνών, ο οποίος 
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στον εξωραϊσμό της Φλωρεντίας. Μο- 
ντέλο για την Αφροδίτη του Μποτιτσέλι, τη γυμνή παγανιστική 
θεότητα που αποτελεί σύιιβολο της Αναγέννησης. θεωρείιαι >̂τι 
ήταν μια ερωμένη του ΑορέντΕο. Ήταν όμως επίσης και ο πιο δαι
μόνιος από τους κορυφαίους Ιταλούς πολιτικούς: Ενδιαφερόταν 
να ελέγξει, όχι μόνο τη δύσκολη και φατριαστική π όλη τη τ^ λω- 
ρεντίας, αλλά και ολόκληρη την ιταλική πολιτική σκηνή προκει
μένου να αποτρέψει τους κινδύνους που απειλούσαν τη Φλωρε
ντία και την τράπεζα των Μεδίκων από το εξωτερικό.

Από πολιτική άποψη, η πιο σημαντική πόλη στην Ιταλία ήταν

και αυτο ειχε σημασία κατα^ 
γένεια των Μεδίκων. 
κλίμακα- και η ισχύς του

Αναγέννηση στην Ιταλία- η οικο- 
αν τραπεζίτες σε ευρωπαϊκή

σε μεγάλο μέρος η
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για άλλη μια φορά η Ρώμη. Η εκτεταμένη περιοχή που βρισκόταν 
υπό παπική διακυβέρνηση κατείχε γεωγραφικά μια κεντρική θέ- 
ση, και η Ρώμη υπερείχεκαθώς κατείχε την αναγνωρισμένη εξου- 
σία. Πολλοί πάπες στην Αναγέννηση έπαψαν να θεωρούν τους ε_- 
αυτούς τους ως πνευματικθύξ~κυρίώς~ηγέτες της εκκλησίας σε ο
λόκληρη τη Χριστιανοσύνη και έγιναν αντ’ αυτού τοπικοί Ιταλοί 
ηγεμόνες, μεγάλοι προστάτες της ειδωλολατρικής κΧασικήςΊιαι- 
δείας και των τεχνών. Ο πραγματικός τους στόχος ήταν^ναάπο- 
σπάσουν κάποια περιοχή στην κεντρική Ιταλία την οποία θα μπο
ρούσαν να εξουσι^ζο^νΜ ^τοϊΈ^ To mo χα
ρακτηριστικό παράδειγμα ήταν «  Αλέξανδρος Βοργίαη ένας Κα- 
τα^Λώ%^πίθΚθπος, ο οποίος έγινε^ντξ-κ^μΙΚόςΐτπλδς ηγεμόνας 
και σκανδάλισε τους ευσεβείς χριστιανούς με την κοσμική και κυ- 
νική προσέγγισή του στο αξίωμα του πάπα. (Η εκμετάλλευση εκ 
μέρους του του παπικού αξιώματος για δυναστικούς σκοπούς φαί
νεται ολοκάθαρα στην πρακτική του να αναθέτει στην κόρη του, 
Λουκρητία, την άσκηση των καθηκόντων του όταν αυτός απούσι
αζε από τη Ρώμη.) Ο γιος του, Καίσαρας Bopyioc ήταν κατά κά
ποιον τρόπο μια στρατιωτική και πολιτική ιδιοφυία, εντελώς ανή
θικος και εξαιρετικά αποτελεσματικός. Ήτπν η ήρηιπς rrm Ηγεμό
να του Μαισαβέλι, και θα μπορούσε ίσως να είχε κατορθώσει να 
ενώσει το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας υπό τους Βοργίες, αν είγβ 
περισσότερη τύχη. Οι περισσότεροι πάπες της Αναγέννησης ακο
λούθησαν, με κάποιες παραλλαγές, την πολιτική των Βοργίων.

Η τρίτη μεγάλη δύναιιη της Ιταλίας, και από πολλές απόψεις η 
πιο εντυπωσιακή από όλες, ήταν(η Βενετία) Η εκπληκτική εμπορι- 
κ~ή πολη7^  οποία ήταν χτισμένη πανοΓσε ν ησίδες στη βόοεΐοΓΑ- 
δριατική, ξεκίνησε αρχικά ως αποικία των Βυζαντινών και αποτε- 
λούσε τον κύριο εμπορικό σύνδεσμο μεταξύ του Λεβάντε και της 
βόρεια των ^πρ.ω ν Χ ρ ^  Όπως και οι Κορίνθιοι, και
όπως και οι Ολλανδοί αργότερα στο ευρωπαϊκό σύστημα, οι Βενε- 
τοί ήταν μια κοινότητα που ζούσε από το εμπόριο και τη ναυτιλία.
Μ έχρι το τέλος του Μ εσαίωνα εισήγαν το μεγαλύτερο^μεροςτων



τροφίμων τους, στη συνέχεια όμως άρχισαν να αποκτούν εδάφη 
στην ηπειρωτική χώρα, στην εύφορη κοιλάδα του Πάδου, ενώ δια
τηρούσαν υπό τον έλεγχό τους μια σειρά από νησιά και οχυρωμέ
νες βάσεις κατά μήκος της Αδριατικής και στην ανατολική Μεσό
γειο. Οι Ενετοί εξέλεγαν το δόγη ή ηγεμόνα τους και την πόλη 
έλεγχεένα δΐεΰθυντήριοή επιτροπή τηςΈρϊστοκρατίαςτωνεμπό- 
ρων που ονομαζόταν «signorία» (Μέγα Συμβούλιο). Ήταν επίσης 
γνωστοί για το μεγάλο σεβασμό που έδειχναν προς τους νόμους 
τους, ο οποίος ήταν ίσως ένας απόηγος tt|c κλασικής Ρώμης. Ενώ 
οΓάλλοι Ιταλοί ηγεμόνες μπορεί να προέβαιναν σε απρόβλεπτα 
διατάγματα και αποφάσεις, στα εδάφη της Βενετίας όλοι γνώριζαν 
τι ίσχυε ως προς το δίκαιο. Οι Βενετοί rtvp-n-nifov αρκετά αργότε- 
ρα από ό,τι η Φλωρεντία, την πιο λαμπρή και ίσως την ωραιότερη 
από όλες τις ευρωπαϊκές παραδόσεις στη ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ,  τη μουσική 
και τον εκλεπτυσμένο τρόπο ζωής.

Η εύφορη~κοιλάδα του ιίαόου ήταν η πιο πλούσια περιογή it)c 
Ιταλίας και το επίκεντρό της από τους ρωμαϊκούς γρόνουε ήταν η^- 
μεγάλη πόλη του Μιλάνου. Η επέκταση προς την ζηοά,οδήγησΕ I 
τους Βενετούς σε σύγκρουση με το Μιλάνο, όπου τ^Ρ 45$) ένας 
ικανός επαγγελματίας στρατηγός, ο Φραντ£έσκο Σωοοτσα αυτοα- 
νακηρύχθηκε δούκας με ουσιαστικό έλεγχο, αλλά χωρίς νόμιμη 

"εξουσία. Η πέμπτη μεγάλη δύναμη στην ΙτάλΐόΓ τίταν υ Νάπολυ 
στο νότο, ένα παλαιού τύπου ωεουδαργικό βασίλειο, αλλά με αμ
φισβητούμενη νομιμοποίηση. Το στέμμα της διεκδικούσαν οι βα- 
σιλικές οικογένειες της ApaY O v iac  και της Γ αλλίας. ενώ ούτε ο de 
facto  ηγεμόνας της,

14.2. To Stato

Η ιταλική Αναγέννηση προκάλεσε μια μεγάλη συγκέντρωση ισχύ
ος στα χέρια των ηγεμόνων. Αυτοί ήταν συχνά νέοι άνδρες, των 
οποίων η θέση εξαρτιόταν περισσότερο από τις δεξΐοτητες’και την 
ευφυΐα τους παρά από την κατοχή νόμιμης εξουσίας. Ορισμένες
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_Υ πλευρές της ισχύος και των π; 
ίταν παράνομες. Οχι μόνο οι

βερνήσεων 
αλλά και οι 

'εδαφικές κα-

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΪΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

^πάπεφ που ̂ Καναν κατάχρηση της εξουσίαι 
ταΚΐησεις, ι«ϊΓήΓΚϊψήπ|ΐκνηι γιπ γη Βένετοι και οι κυνικοί ηγεμό- 
νες της Νάπολης, όλοι επιθυμούσαν να μετατρέψουν την πραγμα- . 
τΙκηΤαλΜτϊσΰγκάλυπτη ισχύ που είχαν αποκτήσει de facto  σε κά- \ \  
τι πιο νόμιμο, σε μια εξουσία που θα την ασκούσαν δικαιωματικά, | |  
de jure, και στην οποία οι άνθρωποι θα υπάκουαν κανονικά, χωρίς |ί 
εξαναγκασμό. Η ισχύς (power) - i l  potere, le pouvoir, το να είναι 
κανείς ικανός να κάνει κάτι- ήταν πάντα το κεντρικό θέμα της 
πολιτικής σε μια πολιτική κοινωνία, σε αντίθεση με μια κοινωνία 
τόσο ρυθμισμένη από την παράδοση και το έθιμο που να είναι 
καθορισμένη κάθε άσκηση εξουσίας. Η συμβολή της ιταλικής Α-

και η επέκτασή της πέρααπό αυτή την περιοχή. Η ασυγκρ^πτη^ 
εξουσία που ασκούσε ένας Ιταλός ηγεμόνας ονομαζρταχ/s ta to » ^  
Η λέξη τότε σήμαινε μια θέση ή κατάσταση, κατά την έννδΐα-πΟυ 
χρησιμοποιούμε τον όρο «status quo». Ύστερα από αρκετές μετα- 
πλάσεις έγινε η σημερινή λέξη «κράτος» υπό την έννοια μιας κυ
βερνητικής εξουσίας ή της πολιτικής μορφής ενός έθνους. Το κε- 
ντρικό πολιτικό πρόβλημα των ηγεμόνων της ιταλικής Αναγέννη
σης που είχαν εγκαθιδρύσει την ασυγκάλυπτη εξουσία του stato 
ήταν πώς να προσδώσουν το κύρος της νομιμοποίησης σε αυτό.

Με την περιγραφή του Καίσαρα Βοργία ο Μακιαβέλι παρου
σιάζει πολύ παραστατικά το αυταρχικό αναγεννησιακό stato. το 
οποίο αύξανε την ισχύ του στο εσωτερικό του και επεκτεινόταν 
όσο ήταν δυνατόν εις βάρος των γειτόνων του. Ο Μακιαβέλι ηλ- 
πιζε ένας ισχυρός άντρας να ενωσΐΓτήνΤταλία και να κρατήσει 
μακριά τους ξένους. Τον έστειλαν οι αρχές της Φλωρεντίας για 
να παρακολουθήσει και να αναφέρει τις κατακτήσεις του Καίσα
ρα, οι οποίες πλησίαζαν επικίνδυνα σε εδάφη της Φλωρεντίας, 
και ο Μακιαβέλι είχε εντυπωσιαστεί πολύ:
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«Θα δώσω δύο παραδείγματα που συνέβησαν στις μέρες μας 
και τα θυμόμαστε ακόμα, εκείνο του Φραντζέσκο Σφόρτσα και 
εκείνο του Καίσαρα Βοργία. Ο Φραντζέσκο, με τα κατάλληλα 
μέσα και με τη μεγάλη του αξία, από ιδιώτης έγινε δούκας του 
Μιλάνου, και εκείνο που με χίλιους κόπους είχε αποκτήσει, με 
λίγη προσπάθεια το διατήρησε. Αντίθετα, ο Καίσαρας Βοργίας 
απέκτησε τη θέση του χάρη στην επιρροή του πατέρα του και 
την έχασε όταν αυτή η επιρροή έπαψε, παρ’ όλο που χρησιμο
ποίησε κάθε μέσο και έκανε όλα εκείνα που έπρεπε να κάνει 
ένας συνετός και ικανός άνδρας για να εδραιωθεί σε εκείνα τα 
εδάφη που τα όπλα και οι εκδουλεύσεις άλλων του είχαν παρα
χωρήσει. Δεν ξέρω ποια άλλα καλύτερα διδάγματα να δώσω σε 
έναν καινούριο ηγεμόνα από το παράδειγμα του Καίσαρα Βορ
γία· και αν οι χειρισμοί του δεν στέφθηκαν με επιτυχία, αυτό 
δεν οφειλόταν σε δικό του λάθος, αλλά σε μια εξαιρετική και 
υπερβολική κακοτυχία».

Αφού περιγράφει διάφορα στρατηγήματα που εφάρμοσαν οι 
Βοργίες για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους διάφορα μέρη της 
κεντρικής Ιταλίας, ο Μακιαβέλι συνεχίζει:

«Αφού λοιπόν εξουδετέρωσε τους αρχηγούς και έκανε τους ο
παδούς τους φίλους του, ο δούκας είχε πια βάλει αρκετά καλά 
θεμέλια για την εξουσία του, έχοντας ολόκληρη τη Ρομάνια και 
το δουκάτο του Ουρμπίνο και έχοντας κυρίως κερδίσει την υπο
στήριξη των κατοίκων, οι οποίοι είχαν αρχίσει να απολαμβά
νουν τα οφέλη της διακυβέρνησής του. Αφού κατέλαβε τη Ρο
μάνια, την οποία προηγουμένως κυβερνούσαν ανίσχυροι άρχο
ντες, οι οποίοι ενδιαφέρονταν περισσότερο να ληστεύουν τους 
υπηκόους τους παρά να τους κυβερνούν και να τους δίνουν πε
ρισσότερο λόγους για διχόνοια παρά για ομόνοια, έτσι που αυτή 
η επαρχία μαστιζόταν από ληστείες, ταραχές και κάθε είδους 
ανωμαλίες, έκρινε ότι ήταν απαραίτητο να της δώσει μια καλή 
διακυβέρνηση προκειμένου να αποκαταστήσει την ειρήνη και 
να την καταστήσει υπάκουη στην εξουσία του. Διόρισε λοιπόν 
εκεί τον άρχοντα Ρεμίρο ντε Όρκο, άνθρωπο σκληρό και δρα-
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στήριο, στον οποίο εκχώρησε ευρύτατες εξουσίες. Αυτός σε σύ
ντομο διάστημα επέφερε ειρήνη και ομόνοια· κατόπιν τούτου, ο 
δούκας έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη τόσο μεγάλη αυστηρό
τητα. .. και αποφάσισε να δείξει ότι, αν υπήρξε σκληρότητα, 
δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από την τραχιά φύση του αντι
προσώπου του. Ένα πρωί λοιπόν, έβαλε να τον εκθέσουν κομ
μένο σε δύο κομμάτια στην πλατεία της Τσεζένα. Η αγριότητα 
αυτού του θεάματος άφησε το λαό ικανοποιημένο και ταυτό
χρονα έκπληκτο.

Για το μέλλον, αμφέβαλλε (ο Καίσαρας) ότι ο νέος διάδο
χος της εκκλησίας θα ήταν φιλικός προς αυτόν και φοβόταν ότι 
θα προσπαθούσε να του αποσπάσει ό,τι του είχε δώσει ο Αλέ
ξανδρος. Σκέφτηκε να διασφαλιστεί έναντι αυτού του ενδεχο
μένου με τέσσερις τρόπους: πρώτον, σκοτώνοντας όλους τους 
συγγενείς εκείνων των ηγεμόνων που είχε ληστέψει· δεύτερον, 
παίρνοντας με το μέρος του όλους τους ευγενείς της Ρώμης, ώ
στε να τον βοηθήσουν να ελέγχει τον πάπα· τρίτον, αυξάνοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερο την επιρροή του στο Κολέγιο των 
καρδιναλίων· και τέταρτον, αποκτώντας αρκετή ισχύ («impe- 
rio» είναι η ενδιαφέρουσα λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Μα- 
κιαβέλι) πριν πεθάνει ο πάπας, ώστε να αντέξει σε μια πρώτη 
επίθεση. Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος είχε κατορθώσει τα τρία 
από αυτά τα τέσσερα πράγματα, ενώ το τέταρτο το είχε σχεδόν 
επιτύχει... Αν, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, δεν ήταν άρρωστος, 
τα πράγματα θα ήταν εύκολα για αυτόν.

Εξετάζοντας λοιπόν τις πράξεις του δούκα, δεν μπορώ να 
τον κατακρίνω για τίποτα. Μου φαίνεται ότι θα μπορούσα να 
τον προτείνω, όπως το έκανα, ως παράδειγμα προς μίμηση σε 
όλους εκείνους που ανέβηκαν στην εξουσία με την τύχη και τα 
όπλα άλλων. Γιατί εκείνος με το υψηλό φρόνημά του και τις 
υψηλές προθέσεις του δεν θα μπορούσε να έχει κυβερνήσει δια
φορετικά και αντιτάχθηκε στα σχέδιά του μόνο η βραχύτητα 
της ζωής του Αλέξανδρου και η δική του αρρώστια. Εκείνος 
λοιπόν ο νέος ηγεμόνας που κρίνει απαραίτητο να προστατευτεί 
κατά των εχθρών του, να αποκτήσει φίλους, να κατακτήσει είτε
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με τη βία είτε με δόλο, να κάνει τους λαούς να τον αγαπούν και 
να τον φοβούνται και τους μισθοφόρους να τον ακολουθούν και 
να τον σέβονται, να εξοντώσει εκείνους που θα μπορούσαν ί
σως να τον βλάψουν, να ανανεώσει τις παλαιές παραδόσεις, να 
είναι αυστηρός και ταυτόχρονα ευγενής, μεγαλόψυχος και φι
λελεύθερος, να εξοντώσει μια άπιστη φρουρά και να δημιουρ
γήσει καινούρια και να διατηρήσει τη φιλία βασιλιάδων και η
γεμόνων με τέτοιο τρόπο που να είναι πρόθυμοι να τον συνδρά
μουν και να διστάζουν να τον βλάψουν, δεν μπορεί να βρει πιο 
ζωντανά παραδείγματα από τις πράξεις αυτού του άνδρα».1

Αναγνωρίζοντας όλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της 
Ιταλίας της Αναγέννησης και της Ινδίας των Μαουρύα, OJivsuo- 
νας μας θυμίζει τη συμβουλή του Καουτίλια προς τον Τσάντρα 
Γκούπτα. Ο Μακιαβέλι εξέταζε ψό^βρΐμ». τηγ πόΧΐτϊκηΤτόσο την 
εσωτερική, όσο και την εξωτερική, και περιέγραφε την άσκηση 
της πολιτικής όπως την έβλεπε, εξηγώντας πώς ένας ηγεμόνας 
μπορούσε να καταλάβει την εξουσία και να κατακτήσει μια εδα
φική επικράτεια, και χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα και τα κλα
σικά μοντέλα για να καταλήξει στο τι ήταν λυσιτελές. Ο Ηγεμό
νας του Μακιαβέλι είναι για την πολιτική ό,τι είναι η Αφροδίτη 
του συντοπίτη του Φλωρεντινού Μποτιτσέλι για τη ζωγραφική:

J— Ρ'Ι" Ί Τ̂ -ΠΓ—  .........
Μ ια  δήλωση σχετικά με το πώς* φαίνεται γυμνά το ανθρώπινο 
/σ(ΐ̂ ίΓη~η~~άνθρώπΐνη συμπεριφορά όταν απογυμνωθεί από τις 
[χριστιανικές αναστολές και την ηθική ευπρέπεια!

14.3. Μισθοφορικά στρατεύματα

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ήταν στην Αναγέννηση ένα θέμα 
ρεαλισμού και όχι δικαιωμάτων, όπως συνέβαινε κατά το Με
σαίωνα. Το ρητό των Πλανταγενετών βασιλιάδων ήταν «Dieu et 
mon droit» (Ο Θεός και το δικαίωμά μου): Οι Ιταλοί της Αναγέν

1. Μακιαβέλι, Ο Ηγεμόνας, κεφ. VII.
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νησης δεν πολεμούσαν ούτε γ^χ τον 0J0  ούτε γ ια ^ ο δικαίωμά 
αλλάγι^ρΒ^Π^π^ονέ^τ^ια. Οιβασιλιάδες^'εΐα^ονταν^ζρή^ΐα- 
τα για να διεξάγουν πόλεμοΊιριν από την Αναγέννηση. Στην Α 
ναγέννηση κατέστη σαφές ότι τα χρήματα ήταν τα εφόδια του 
%ολέμου, και ότι η στρατιωτική, ισνύο ήταν ένας παραγοντας της 
οικονομικής ισχύος. Στοι^^όγου^που ωθούν τους ηγεμόνες να  
διεξάγουν πόλεμο και τουςανθρωπους να πολεμούν, σε διαφο
ρετικές εποχές και σε διαφορετικά μέρη, συμπεριλαμβάνεται σχε
δόν πάντα το κέρδος, ακόαη και στουο θρησκευτικούς πολέμους- 
στην Ιταλία της Αναγέννησης το κέρδος έπαιζε έναν κυρίαρχο 
ρόλο στο μυαλό, τόσο των ηγεμόνων, όσο και των στρατευμά
των που αυτοί προσλάμβαναν.

Για κάποιον καιρό οι ιταλικές πόλεις είχαν ποοσλάβει μισθοφο
ρικά στρατεύματα για να πολεμούν για αυτές. Οι Μέδικοι και η rvp.- 

jw r\sign oria  κατανοούσαν πολύ καλά ότι στις ληστρικές και επι
κίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στην Ιταλία χρειάζονταν ένο
πλες δυνάμεις για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους· και ότι, αν 
είχαν ένοπλες δυνάμεις, θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφάλειά 
τους και την ισχύ τους μέσω της εδαφικής επέκτασης. Παρά την 
προθυμία και την ετοιμότητά τους να κάνουν ό,τι μπορούσαν για 
την πόλη τους, οι Μέδικοι και η signoria δεν ήταν έτοιιιοι ή ικανοί 
να ηγηθούν μιας στρατιωτικής εκστρατείας όπως ένας βασιλιάς^του 
^ σ α ίω ν β^τ^^ ^ τ ο ^ ροσΑαμβάνανέναν επαγγελματία στρατιω
τικό διοικητή . και τουέδΐναν ι^ κ ^ ^ ^ ο^^^οΓσομβόλαιο για να

ι. ΤΕΓνας κοντοτιέρος
(condottiere) ήτ^π^άτι^8ρισΐ^τβρο^ί«ά^αγγελματίας στρατηγός- 
ήταν ένας στρατιωτικός εργολάβος, έτοιμος να υπη^ετη^ΓένΚνΈρ- 
γοδότη και έπειτα κάποιον άλλο, ελπίζοντας να ανακύψει η ευκαιρί
α να αποκτήσει ένα βασίλειο ή stato για τον εαυτό του. Οι άνδρες 
που διοικούσε πολεμούσαν επίσης επαγνελιιατικά για γρή ιιατα. Δεν 
ήταν πολίτη πολειιιστές όπως οι βάσει κληοονοαικου δικαιώματος 
κναπλοι ιδιοκτήτες των ελληνικών πόλεων-κρ^ ώ ν  ή τωνίφώτων 
χρόνων της Ρώμης, αλλά στρατιώτες («soldiers» στα αγγλικά, μια
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λέξη που προέρχεται από την ιταλική λέξη «soldi» που σημαίνει 
γρήματα η αμοιβή ι KOtt ήταν αποφασισμένοι votUTi σκοτωθούν, αν 
μπορούσαν να το αποφύνουν.

Η μίσθωση στρατευμάτων δεν ήταν κάτι το καινούριο. Την επο
χή των ελληνικών πόλεων-κρατών υπήρχαν κοντοτιέροι και μισθο
φόροι στρατιώτες, όπως ο Ξενοφώντας και οι μύριοί του, τους οποί
ους είχε μισθώσει ένας Βΐεκόικητής^ΐόΤΓπερσΐκου^ρόνου, και οι 
Έ λλΙ^ ^ μ ισ θ ο φ ό ρ ο ϊ^ ϊ^ Ρ Π ^ ί^ ^ δ ^ ^ ^ ϊ^ ^ ρ δ Ρ η Τ εμ δ νες  της 
^χρχηδόνάςΓίης ιδιαίτερες συνθήκες της μεσαωηακήζ^σπανίας ο 
Σιντ ήταν ένας κοντοτιέρος, ο οποίος πολέμησε για χριστιανούς και 
μουσουλμάνους ηγεμόνες και τελικά απέκτησε ένα βασίλειο, όπως 
οι επιτυχημένοι Ιταλοί κοντοτιέροι. Στο μακεδονικό σύστημα οι μι
σθοφορικοί στρατοί έγιναν ο κανόνας, και ο πόλεμος διεξαγόταν σε 
μεγάλο βαθμό με αυτούς από ηγεμόνες που αποσπούσαν statos και 
στη συνέχεια τα νομιμοποιούσαν. Το ίδιο ίσχυε και κατά την ιταλική 
Αναγέννηση. Σε τέτοιες συνθήκες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τεί
νουν να καθίστανται επίδειξη δύναμης και αποφασιστικότητας, να  
είναι υπολογιστικές και χωρίς φανατισμό, ενώ διεξάγονται με τέ
τοιον τρόπο ώστε να προκαλούν τις λιγότερες ζημιές που απαιτεί η 
επιτυχής εκτέλεση του συμβολαίου.

14.4. Μόνιμες διπλωματικές αποστολές

Οι ηγεμόνες της ιταλικής Αναγέννησης συνεισέφεραν επίσης 
σπερματικά στην ανάπτυ£η του διπλωματικού διαλόγου, ενός α
πό τους κύριους ενοποιητικούς μηχανισμούς του ευρωπαϊκού συ
στήματος. Από την εποχή των Ασσυριών, οι επιτυχημένοι ηγε
μόνες κατανοούσαν πόσο σημαντικό ήταν να είναι καλά πληρο- 
φορημένοι σχετικά με τους γείτονές τους. Στον επικίνδυνο κό
σμο της ιταλικής Αναγέννησης μια σταθερή ροή αξιόπιστων πλη
ροφοριών σχετικά με στρατηγικές και οικονομικές απειλές και 
ευκαιρίες ήταν ιδιαίτερα αναγκαία. Στη μεσαιωνική Ευρώπη δεν 
υπήρχε κάποιο τακτικό σύστημα ενημέρωσης και οι άνθρωποι
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ζούσαν με τις διαδόσεις και τις φήμες που μετέφεραν οι ταξιδιώ
τες. Όμως δύο δυνάμεις στην Ιταλία είχαν πράκτορες σε ολόκλη
ρη την Ευρώπη, οι οποίοι ανέφεραν με ακρίβεια τι συνέβαινε. Το 
παπικό κράτος είχε κληρικούς απεσταλμένους και νούντσιους σε 
ιαχΗε7 ρ ϊσ τ ί^ ^ ±£ω λη και βασίλειο, οι οποίοι διατηρούσαν στΊ> 
νές επαφές με τον τοπικό κλήρο έτσι ώστε μια μεγάλη ροή πλη
ροφοριών σχετικά με την υπόλοιπη Ευρώπη να εισρέει στη Ρώ
μη. Πολλά από αυτά τα αρχεία διασώζονται έως σήμερα. Αναφο
ρές επίσης έφταναν από ολόκληρη την Ευρώπη και τον Αεβάντε 
στους είΐπόοους-τινειιόνες της Βενετίας^Τα μέλη της ενετικής 
signoria ήταν τα πλέον ενημερωμένα στην Ευρώπη· και τα έγ
γραφα που λάμβαναν εξακολουθούν να είναι πολύτιμα για την 
ανασύνθεση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Κατά την Αναγέννηση μια 
τρίτη σειρά αναφορών άρχισε να καθίσταται σημαντική· επ£0- 
κειτο για τις αναφορές που λάμβαναν οι Μέδικοι από ταυςϋιευ- 

Εενώ^καοαρτηαάτων.-ΐω^χπί'/ε^ύσ ε.ών τους.
Ό( (^ντάκτες αυ^ών των αναφορών δεν ήταν ευγενείς: Ήταν 

σΐ)νήθως~άνθΰωπσΤταπεινής κ^άΫωγής. έμπειροι υπάλληλοι των 
εργοδοτών τους, οι οποίοι γνώριζαν πώς να <εκμαίεύσουν αξιόπι- 
στες πληροφορίες και να τις μεταδώσουν έξυπνα, κυνικά και φυ
σικά με μυστικότητα. Οι πάπες, η signoria και οι Μέδικοι τους 
χρησιμοποιούσαν ολοένα και περισσότερο για να μιλήσουν σε 
βασιλιάδες και ηγεμόνες, ακόμη και στο σουλτάνο των Οθωμα- 

. νών, επειδή κατανοούσαν την υπόθεση που ο εργοδότης τους τους 
είχε αναθέσει να χειριστούν. Οι βασιλιάδες και οι ηγεμόνες ήθε
λαν να λαμβάνουν εμπιστευτικά μηνύματα από τους μεγάλους 
Ιταλούς ηγεμόνες και να στέλνουν μια εμπιστευτική απάντηση 
σε αυτούς. Αυτοί οι ταπεινής καταγωγής πράκτορες, οι οποίοι 
διέμεναν στο εξωτερικό, ήταν η αφετηρία τοΰ όικτύδΰ”των πρέ- 

^^^,ών^και του διπλωματικού διαλόγου της εποχής"μαςΓ" 
^ ^ νΑ υτή  ήταν η αρχή ενός νέου είδους διπλώματΐάς: Κανένα κρά

τος από αυτά που εξετασάμε στο πρώτο μέρος του βιβλίου, δεν 
έστελνε ρόνψους, αντιπροσώπους σε άλλα ανεξάρτητα κράτη,
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αν και οι Πέρσες σατράπες και οι ισοδύναμοί τους εκπλήρωναν 
ορισμένα από αυτά τα καθήκοντα στο διαφορετικό πλαίσιο της 
επικυριαρχίας που ασκούσαν σε άλλες κοινότητες. Μία από τις 
σημαντικότερες τεχνικές επινοήσεις του ευρωπαϊκού συστήμα
τος διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ των ανεξάρτητων κοινοτή
των ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος μιας δύναμης, ο απεσταλμέ
νος που παρέμενε σε ένα σημείο.

Υπήρχαν όμως επίσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμη και 
στην Ιταλία, διπλωματικές αποστολές ενός άλλου πιο μεσαιωνι
κού είδους. Όταν, για παράδειγμα, ο βασιλιάς της Γ αλλίας επιθυ
μούσε να επικοινωνήσει με τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊ
κής Αυτοκρατορίας έστελνε μια μεγάλη προσωπικότητα, ίσως 
ένα μέλος της οικογένειάς του σε μια αποστολή τόσο πλούσια 
και με τέτοια στρατιωτική συνοδεία, η οποία αντανακλούσε επά
ξια τη μεγαλοπρέπεια του βασιλείου· και αν επρόκειτο για κά
ποιο γάμο η πριγκίπισσα και η ακολουθία της θα συμμετείχαν 
επίσης. Η μεγάλη έφιππη πομπή θα ρύθμιζε τις υποθέσεις της 
σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες και έθιμα, ήταν δηλαδή ένα 
αποσπασμένο κομμάτι της Γ αλλίας σε ένα άλλο βασίλειο. Λόγω 
όμως των οικογενειακών διενέξεων, αυτού του είδους οι απο
στολές δεν συνιστούσαν πάντα αποτελεσματικά όργανα στην υ
πηρεσία ενός βασιλιά. Σήμερα η φθίνουσα εθιμοτυπία και λάμ
ψη των πρεσβειών και ιδιαίτερα η έννοια της εξω-εδαφικότητας 
και της διπλωματικής ασυλίας προέρχονται από εκείνες τις έφιπ
πες πομπές ευγενών και όχι από τους χρήσιμους, αλλά ταπεινής 
καταγωγής πράκτορες των Ιταλών ηγεμόνων.

14.5. Η ισορροπία της ισχύος

Πολλοί ηγεμόνες των νέων ιταλικών states αδημονούσαν αφε
νός να επεκτείνουν την ισχύ τους στο εξωτερικό και αφετερου να  
τη\Γενϊσχύσοΰ^ και αντιίαμβανονταν όλοΓτην
ανάγκη για επαγρύπνηση εναντίον άλλων ηγεμόνων, η επέκταση
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των οποίων συνιστούσε απειλή για αυτούς. Μεγάλο μέρος του 
διπλωματικού διαλόγου μεταξύ των αμοιβαία καχυποπτών Ιτα
λών ηγεμόνων αφορούσε τέτοιου εί§οΰςΊ^ΰκάιρίες και απειλές, 
και σχέδια για κοινή δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυ
τές οι απειλές. Αυτή η αντι-ηγεμονική ανησυχία οδήγησε στην 
ανάπτυξη μιας νέας έννοιας, η οποία ήταν άγνωστη στον αρχαίο 
κόσμο, του ενσυνείδητου στόχου της ισορροπίας της ισχύος.

Ο Σφόρτσα, ο οποίος είχε καταλάβει την εξουσία στο Μιλά
νο με την υποστήριξη του Λορέντϋαη τίο\/.Μεδίκων^ άρχισε να  
ανησυχεί για την επέκταση της ισχύος της Βενετίας στη βόρεια 
Ιταλία προς την επικράτειά του. Η Βενετία θα μπορούσε ίσως να  
καταστεί τόσο ισχυρή ώστε να κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χερ
σόνησο. Γι’ αυτό ο Σφόρτσα κάλεσε τον Λορέντζο να συνταχθεί 
μαζί του ώστε να αντιμετωπίσουν τους Βενετούς. Επισήμανε ότι 
η signoria μπορούσε να μισθώσει τους καλύτερους κοντοτιέβους 
και ότι, όταν κατακτούσε μια εδαφική επικράτεια, μείωνε τους 
φόρους και τοιχοκολλούσε τους νόμους στις πλατείες για να δεί
ξει ότι η Βενετία ήταν υπέρ της κυριαρχίας του νόμου και όχι 
υπέρ των διαταγμάτων ενός ανθρώπου. Ο Σφόρτσα δεν ισχυρί- 
Γ τ τ η κ -ρ  ό τ ι  ο ι  R e v e t o !. ήταν κακοί: Αυτό δεν αποτελούσε ιδέα της 

^ ^νέννττσήΖΐΓμομφηπου διατυπω^ήτ^^τΠΐτ^^ ΰ^ νδυ-  
νοι επειδή ήταν υπερβολικόζεπιτυχημένδΐ>^Υν τα πράγματα συνέ
χιζαν κατά τον^δΓο τροπο, ανεφερε ο Χφορτσα, τότε οι Βενετοί 
ούντομα θα γίνονταν οι signori di tutta Italia (οι κύριοι ολόκλη- 
ρηςτης Ιταλίας). Ο Σφόρτσα δεν εννοούσε μια άμεση διοίκηση ή 
^ p m p -χί».. πλλϊΓμίά^ ε Έ ^ ^ Β ^ Β ά α , την ικανότητα να θέτουν 
το νόμο στους άλλους ηγεμόνες̂ .

Ο Λορεντζοήταν πιο έξυπνος από τον Σφόρτσα. Συμφωνού
σε ότι ήταν πράγματι απαραίτητο να αντΐτάχδ^νστις φιλοδοξί
ες των Βενετών. Αν όμως το Μιλάνο και η Φλωρεντία κατέστρε
φαν εντελώς τη δύναμη της Βενετίας, θα δέχονταν την απειλή 
του πάπα ή του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορί
ας, τους οποίους η Βενετία βοηθούσε να κρατούν υπό έλεγχο. Ο
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Λορέντζο επίσης σκεφτόταν ότι αν ο Σφόρτσα έλεγχε ολόκληρη 
την κοιλάδα του Πάδου, τότε και αυτός θα απειλούσε τη Φλωρε
ντία. Επομένως, το θέιια δεν ήταν κάποιος συγκεκριμένος εχθρός, 
αλλά η συνετή διασφάλιση ότι κανένας, ούτε ο πιο στενός σύμ1 
μαχος του, ο εν «α γινόταν υπερβολικά ισχυρός. Ετσι, απάντησε 

nytov Λφόρτσα με τη σπερματική ωοαση ότι οι. υποθέσεις της Ιτα- 
λίας έπρεπε να διατηρηθούν σε κάποιου είδους ισορροπία. Αυτή 
η τρδπεξικήέννοια ήταν εξαιρετικά αρμό^σαΓ Μ ϊασΰνειδητή  
ισορροπία ισχύος θα καθίστατο ένα από τα βασικά στοιχεία του 
ευρωπαϊκού συστήματος. Οι διορατικοί Φλωρεντινοί τραπεζίτες 
διέβλεψαν ότι το πρόβλημα δεν ήταν η Βενετία, αλλά η ίδια η 
ισχύς, και ότι ο τρόπος για να διαχειριστούν την ισχύ δεν ήταν 
καταστρέφοντάς την, αλλά εξισορροπώντας τη αε άλλη ισγύ.

Για να συνοψίσουμε, η πιο σημαντική συμβολή της ιταλικής 
Αναγέννησης στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών 
ήταν η εδαφική συγκέντρωση ανεξάρτητης ισχύος, de facto  και 
εν μέρει ή εντελώς παράνομης, η οποία ονομαζόταν το «stato 
ενός ηγεμόνα». Η Ιταλία της Αναγέννησης ήταν ένα επικίνδυνο 
μέρος, και ένας ηγεμόνας που ήθελε να διατηρήσει και να επε
κτείνει το stato  του και να αντιμετωπίσει άλλα παρόμοια states 
γύρω από το δικό του έπρεπε να κινείται, όχι με βάση το σωστό 
και το λάθος, αλλά με ψυχρό υπολογισμό τού τι ήταν σκόπιμο. 
Αυτός ο υπολογισμός ονομαζόταν «ragione di stato», (κρατική 
σκοπιμότητα — reason o f  state). Οι προσεκτικοί ηγεμόνες της Α 
ναγέννησης ανέπτυξαν ένα νέο τρόπο διεξαγωγής διαρκούς δια
λόγου μεταξύ τους μέσω των μόνιμων διπλωματικών αντιπρο
σώπων, οι οποίοι μπορούσαν να αναφέρουν επίσης με ακρίβεια 
τις συνθήκες που επικρατούσαν στις χώρες όπου διέμεναν. Οι 
ηγεμόνες έμαθαν να θεωρούν τη δύναμη ως τεχνική του stato, 
και ως κάτι που αγοραζόταν με χρήματα, ιδιαίτερα με τη μορφή 
των μισθοφόρων κοντοτιέρων, έτσι ώστε η οικονομική ισχύς να 
μεταφράζεται σε στρατιωτική ισχύ. Οι πιο διορατικοί από αυ
τούς αντιλαμβάνονταν επίσης ότι ο τρόπος για να αντιμετωπί



σουν ένα ισχυρό stato  δεν ήταν να το καταστρέψουν -γεγονός  
που θα απελευθέρωνε την ισχύ άλλων statos που διατηρούσε αυ
τό υπό έλεγχο— αλλά να  φέρουν όλες τις δυνά{Γίις του συστήμα
τος —σε αυτή την περίπτωση τηςΤΕταλίάς— σε μια σύνθετη και 
διαρκώς μεταβαλλόμενη ισορροπίάΓΑυτές οι μεγάλες καινότο- 
μΐες~άναπτύχθηκαν από τις πρακτικές των ηγεμόνων της Αναγέν
νησης υπό τις πιέσεις της εγκαθίδρυσης και της διατήρησης ενός 
stato. Η πρακτική προηγήθηκε της θεωρίας. Θεωρητικοί όπως ο 
Μακιαβέλι περιέγραψαν την πρακτική όπως αυτή διαμορφώθη
κε από τα γεγονότα, ορισμένες φορές με μεγάλη διορατικότητα. 
Οι σκληροί πολιτικοί της Αναγέννησης προσέβλεπαν στην ελλη
νική και τη ρωμαϊκή ιστορία για πρακτικά παραδείγματα, αλλά 
σπάνια καθοδηγούνταν από τη θεωρία στον υπολογισμό του 
ragione di sta to■ και όταν καθοδηγούνταν από αυτή, τα αποτελέ
σματα ήταν συνήθως ανεπιτυχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Η  Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η  ΣΤΗ Ν ΕΥΡΩ Π Η  
TO STATO  ΕΚΤΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Σ το σημείο αυτό πρέπει να εξετάσουμε την επίδραση που εί
χε η διάδοση της ιταλικής Αναγέννησης στην οργάνωση της 

υπόλοιπης Χριστιανοσύνης. Η Ευρώπη του ύστερου Μεσαίωνα 
μέχρι το 1460 περίπου εξακολουθούσε να είναι οργανωμένη ορι
ζόντια και να διατηρείται ενωμένη κυρίως από την οικουμενική 
εκκλησία. Σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτά που θα συνιστούσαν 
τα θέματα των διεθνών σχέσεων, δηλαδή οι σχέσεις των εδαφι
κών κοσμικών εξουσιών μεταξύ τους και οι διαμάχες μεταξύ η
γεμόνων και μεταξύ αυτών και της εκκλησίας, συνέχιζαν να θεω
ρούνται ότι υπάγονται σε ένα οικουμενικό σύστημα εθιμικού δι
καίου, το οποίο βασιζόταν σε προσωπικές και τοπικές κληρονο
μιές, δικαιώματα και καταστατικούς χάρτες.

Το δυτικό μισό της Χριστιανοσύνης αποτελούνταν από τα 
ανεξάρτητα βασίλεια των βασιλιάδων της και ενός ή δύο σχεδόν 
βασιλιάδων, όπως ήταν οι δούκες της Βουργουνδίας. Κάθε βασι
λιάς βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας διακυβέρνησης του 
βασιλείου του, είχε συμβολική εξουσία ενώ η πραγματική ισχύς 
του ήταν πιο ενισχυμένη από πριν, αν και εξακολουθούσε να πε
ριορίζεται σημαντικά από το έθιμο, την αυτονομία των υποτε
λών του και από τα τοπικά δικαιώματα των πόλεων και των άλ
λων κατόχων των φεουδαρχικών προνομίων που ενεργούσαν λί
γο πολύ όπως ήθελαν. Αυτά τα δυτικά βασίλεια, που εκτείνονταν 
κατά μήκος ενός μεγάλου τόξου από την Ιβηρία μέσω της Γαλλί
ας και της Βρετανίας έως τη Σκανδιναβία, ήταν ακόμη ομοσπον
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διακές δομές. Είχαν αδύναμες κεντρικές κυβερνήσεις και όλη η 
εξουσία μεταβιβαζόταν, όχι μόνο στις επαρχίες, αλλά και σε το
πικό επίπεδο, ενώ μια ολόκληρη γκάμα κοινωνικών και οικονο
μικών δραστηριοτήτων ελέγχονταν από κέντρα εκτός του βασι
λείου. Παρ’ όλα αυτά, ένα εθνικό αίσθημα άρχιζε να συνδέει τους 
πληθυσμούς κάθε βασιλείου.

Το ανατολικό μισό της Χριστιανοσύνης, από τη Βόρεια Θά
λασσα και τη Βαλτική έως τη Σικελία, επίσημα υπαγόταν ακόμη 
στο διττό οικουμενισμό της αυτοκρατορίας και του παπισμού. Ο 
αυτοκράτορας και ο πάπας ήταν εκλεγμένοι ηγεμόνες που εκ
προσωπούσαν αντίπαλες συμμαχίες ισχύος, τις δίδυμες κορυφές 
μιας σύνθετης ιεραρχίας. Κατά τη διάρκεια του αιώνα της ιταλι
κής Αναγέννησης, αυτή η διττή εξουσία στην πράξη αποκρυσταλ
λώθηκε σε ένα πλήθος εδαφικών statos, ιδιαίτερα στην Ιταλία, 
αλλά και στις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία. Πολλά από αυτά τα 
statos είχαν πραγματική τοπική ισχύ, αλλά πολύ λιγότερη νόμι
μη εξουσία από ό,τι τα δυτικά βασίλεια.

Το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα ο υπέροχος νέος κόσμος της 
ιταλικής Αναγέννησης άρχισε να γοητεύει την υπόλοιπη Ευρώ
πη. Οι τέχνες και οι επιστήμες, η αναβίωση της κλασικής παιδεί
ας, η αμοραλιστική και ρεαλιστική πνευματική στάση των Ιτα
λών διείσδυσαν στις βασιλικές αυλές, στα πανεπιστήμια και στην 
πιο μορφωμένη αριστοκρατία και αστική τάξη στην άλλη πλευ
ρά των Άλπεων. Από το stato  της Αναγέννησης αναπτύχθηκαν 
νέες σχέσεις μεταξύ ηγεμόνων, καθώς και η έννοια μιας Ευρώ
πης οργανωμένης ως συστήματος κυρίαρχων και ανεξάρτητων 
κρατών, τα οποία βρίσκονταν σε στενή σχέση μεταξύ τους, αλλά 
διαφύλασσαν με πάθος την κυριαρχία τους. Όταν οι τεχνικές που 
αναπτύχθηκαν στην Ιταλία διαδόθηκαν στην υπόλοιπη Χριστια
νοσύνη, εκείνοι που τις εισήγαν ήταν οι πρακτικοί ηγεμόνες και 
οι σύμβουλοί τους.

Οι δυτικοί βασιλιάδες, ιδιαίτερα, συνειδητοποίησαν τη σπου- 
δαιότητα του stato  και της πολύ μεγαλύτερης ισχύος που μπο



ρούσαν να συγκεντρώσουν οι Ιταλοί ηγεμόνες στα χέρια τους 
μέσα στην εδαφική επικράτεια που έλεγχαν. Είναι αλήθεια ότι οι 
πιο επιφανείς Ιταλοί, από τους Μεδίκους, τους Σφόρτσα και τους 
Βοργίες έως τους δεκάδες μικρότερους ηγεμόνες, είχαν ισχύ χω
ρίς νομιμοποίηση. Οι δυτικοί βασιλιάδες είχαν νομιμοποίηση χω
ρίς μεγάλη ουσιαστική ισχύ. Εκείνοι οι ηγεμόνες που κατανόη
σαν καλύτερα τα πολιτικά διδάγματα της ιταλικής Αναγέννησης 
άρχισαν να μετατρέπουν τη νόμιμη, αλλά σκιώδη μεσαιωνική 
επικυριαρχία των βασιλείων τους σε ένα εδαφικό stato μεγάλης 
κλίμακας, με τους ίδιους ως πραγματικούς και απόλυτους κυρί
ους εντός των συνόρων του βασιλείου τους. Ολόκληρη η μεσαιω
νική διάχυση της εξουσίας, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρ
τητης ισχύος της υποτελούς αριστοκρατίας και της εκκλησίας, 
των καταστατικών καρτών και fueros των πόλεων, των κοινο
βουλίων και των συνελεύσεων που εκπροσωπούσαν τις διάφο
ρες κτηματικές περιουσίες του βασιλείου, έπρεπε να παράγει 
πραγματική ισχύ που να φτάνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 
βασιλικό απολυταρχισμό, αν και θα ήταν ίσως σκόπιμο (η αγα
πημένη ιδέα της Αναγέννησης) να διατηρηθούν φαινομενικά αυ
τοί οι θεσμοί σε μεγάλο βαθμό.

Αυτές οι νέες ιδέες και βλέψεις διαδόθηκαν στην υπόλοιπη 
Ευρώπη πολύ ξαφνικά και γρήγορα. Οι ηγεμόνες που έλεγχαν το 
πολιτικό πεπρωμένο της δυτικής Χριστιανοσύνης άρχισαν να τη 
σκέφτονται ως διαιρεμένη κάθετα σε εδαφικά statos, καθένα από 
τα οποία ήταν ικανό να κάνει ό,τι ήθελε, ενώ υποβαλλόταν στις 
πιέσεις που μπορούσαν να του ασκήσουν άλλα statos. Όσο μεγά
λη και αν ήταν η συνέχεια στην Ευρώπη σε πολλούς άλλους το- 
μείς, η γρήγορη διάδοση των ιταλικών ιδεών σε άλλους ηγεμόνες 
σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για την εξέλιξη του ευρωπαϊ
κού συστήματος κρατών. Οι εισαγωγικές φράσεις του The Cam
bridge Modern History, που γράφτηκαν πριν από ένα σχεδόν αιώ
να, διατηρούν την εγκυρότητά τους. Η Αναγέννηση ήταν:
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«η περίοδος κατά την οποία τα προβλήματα που εξακολουθούν 
να μας απασχολούν αναγνωρίστηκαν συνειδητά και αντιμετω
πίστηκαν με τρόπους που γίνονται αντιληπτοί από εμάς ως πα
ρόμοιοι με τους δικούς μας. Είναι αυτό το αίσθημα του οικείου 
που μας οδηγεί να χαράξουμε μια γραμμή και να καθορίσουμε 
τις απαρχές της σύγχρονης ιστορίας... Όποιος μελετήσει τα αρ
χεία του 15ου και του 16ου αιώνα συνειδητοποιεί ότι συντελέ- 
στηκε μια εκπληκτική μεταβολή στην πνευματική στάση των 
ανθρώπων, η οποία διακρίνεται παντού... (Το Μεσαίωνα) είχε 
διαδοθεί μια σαφής ιδέα για μια ευρωπαϊκή κοινοπολιτεία, η 
λειτουργία της οποίας θα ρυθμιζόταν από αυστηρές αρχές· και 
αυτή η ιδέα διατηρούνταν ενδόμυχα, όσο και αν την αγνοούσαν 
ίσως στην πράξη... Η ιδέα ενός τέτοιου συστήματος έσβησε 
σταδιακά και αντικαταστάθηκε από τον ολοφάνερο ανταγωνι
σμό μεταξύ των εθνών, που είναι η αφετηρία της σύγχρονης 
ιστορίας».1

Η διεργασία ήταν πράγματι σταδιακή. Στις αρχές του 16ου 
αιώνα δεν υπήρχε ακόμη ανταγωνισμός μεταξύ των εθνών, ή έ
στω μεταξύ κρατών κατά τη σύγχρονη έννοια του όρου, αλλά 
μάλλον μεταξύ statos, τα οποία εξούσιαζαν μονάρχες αποφασι
σμένοι να  επιβάλουν την κυριαρχία τους, τόσο στο εσωτερικό 
επί των υπηκόων τους, όσο και στο εξωτερικό κατά της κοινοπο
λιτείας της Ευρώπης ή της Χριστιανοσύνης.

Ο ηγεμόνας που διδάχτηκε περισσότερο τους ιταλικούς τρό
πους, καθώς έζησε στην Ιταλία μέχρι που έμοιαζε σχεδόν με Ιτα
λό, ήταν ο βασιλιάς του μεγαλύτερου και του πλουσιότερου βα
σιλείου στη Δύση, ο Λουδοβίκος ΙΑ' της Γ αλλίας. Κατά τα είκο
σι χρόνια μετά την άνοδό του στο θρόνο, το 1461, μείωσε συστη
ματικά την εξουσία των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών, 
της εκκλησίας και των κοινοβουλίων του βασιλείου του με την
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άσκηση βίας και με δόλο, ακολουθώντας τα διδάγματα του Μα- 
κιαβέλι. Εγκαθίδρυσε ένα ιταλικό stato  στη Γαλλία, γεγονός που 
υποδέχτηκαν θετικά πολλοί από τους υπηκόους του, ιδιαίτερα οι 
κάτοικοι των πόλεων, παρά την αυταρχική του συμπεριφορά. Στο 
νότο, στην Ιβηρία, ο Φερδινάνδος της Αραγονίας και η Ισαβέλλα 
της Καστίλης, από το γάμο των οποίων δημιουργήθηκε το ενω
μένο βασίλειο της Ισπανίας, έκαναν το ίδιο από το 1480 και με
τά. Ο Φερδινάνδος παρείχε την πονηριά και ένα νέο ιταλικό στιλ 
στην εξωτερική πολιτική και η Ισαβέλλα την ευσέβεια και τις 
ηθικές αξίες που εκτιμούσαν τόσο οι Ισπανοί· όμως, και οι δύο 
ήταν εξίσου αποφασισμένοι να μετατρέψουν τα βασίλειά τους 
σε ένα stato , το οποίο θα κυβερνούσε η προσωπική βούληση των 
«καθολικών βασιλιάδων». Την ίδια εποχή, ο Ερρίκος Τυδόρ έθε
σε τέλος στην παρατεταμένη στασιμότητα που είχε προκαλέσει 
ο πόλεμος των Δύο Ρόδων στην Αγγλία και εγκαθίδρυσε μια ι- 
σχυρή μοναρχία. Όμως η Βουργουνδία και οι Κάτω Χώρες δεν 
ενώθηκαν σε ένα πραγματικό stato, εν μέρει επειδή ορισμένες 
από τις διασκορπισμένες ιδιοκτησίες του δούκα βρίσκονταν στην 
Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άλλες στη Γαλλία, με πληθυ
σμούς που δεν είχαν αναπτυγμένο το αίσθημα ότι ανήκουν μαζί 
παρά την πίστη τους στον ίδιο πριγκιπικό οίκο.

Στην αυτοκρατορία και στην Ιταλία δεν υπήρχαν ανεξάρτη
τοι βασιλείς. Το Βασίλειο της Νάπολης κατείχε η βασιλική οικο
γένεια της Ισπανίας, αν και το διεκδικούσε επίσης και η βασιλική 
οικογένεια της Γαλλίας· και ως τα τέλη του 15ου αιώνα τα βασί
λεια της Βοημίας και της Ουγγαρίας ανήκαν στη μοναρχία των 
Αψβούργων. Αν και το κολέγιο των ηγεμόνων και καρδιναλίων 
εκλεκτόρων επέλεγε κάποιον από την ομάδα τους για να γίνει 
αυτοκράτορας και βασιλιάς της Γερμανίας κατά τον ίδιο τρόπο 
που οι καρδινάλιοι επέλεγαν κάποιον από αυτούς για να γίνει 
πάπας, το αυτοκρατορικό στέμμα δεν είχε άμεση επικράτεια ή 
εισόδημα προσαρτημένο σε αυτό, και ο αυτοκράτορας δεν κυ
βερνούσε τα εδάφη άλλων ηγεμόνων, αλλά μόνο τα δικά του. Η
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εξουσία του μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του βασιλιά των Σου
μερίων: Ήταν μία δια βίου ηγεμονία και, όπως η σουμεριακή, 
εξαρτιόταν εν μέρει από την εξουσία του αξιώματος, η οποία θα 
μπορούσε να μετατοπιστεί στην επόμενη εκλογή, και εν μέρει 
από τη δική του ισχύ. Κατά συνέπεια, για να γίνει οτιδήποτε στην 
αυτοκρατορία απαιτούνταν παρατεταμένες και πολλαπλές δια
πραγματεύσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι ηγεμόνες-εκλέκτορες εξακο
λουθούσαν να είναι αυτόνομοι φεουδαρχικοί άρχοντες, ενώ δεν 
ήταν ακόμη κυρίαρχοι ηγεμόνες· και οι μικρότεροι άρχοντες α
κόμη λιγότερο.

Οι ιδέες της Αναγέννησης διαδόθηκαν βόρεια των Άλπεων 
σε μια εποχή που η αυτοκρατορική εξουσία εξασθενούσε στο 
εσωτερικό και συρρικνωνόταν επίσης στις παρυφές της, έτσι ώ
στε η περιοχή όπου έπρεπε να εδραιωθεί κατέστη πιο αμιγώς γερ
μανική. Έχοντας υπόψη τους τα παραδείγματα της Ιταλίας και 
της Γαλλίας, ορισμένοι πολύ ισχυροί και πλούσιοι Γερμανοί θέ
λησαν να  εδραιώσουν μια ενιαία εξουσία στη Γερμανία και να  
μετατρέψουν ολόκληρη την αυτοκρατορία σε stato. Ο αυτοκρα- 
τορικός μηχανισμός διακυβέρνησης ήταν θλιβερά ανεπαρκής για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού. Οι τρεις αρχιεπίσκοποι-εκλέ- 
κτορες από τη Ρηνανία είχαν ένα πιο πολιτικό όραμα σχετικά με 
το πώς να την αναμορφώσουν από ό,τι οι κοσμικοί ηγεμόνες. Ο 
Μπέρτχολντ του Μάιντς ανέλαβε να ηγηθεί της προσπάθειας για 
την εγκαθίδρυση μιας πιο αποτελεσματικής κεντρικής γερμανι
κής κυβέρνησης, η οποία θα ήταν σε θέση να διατηρήσει την 
τάξη και να αυξήσει τα έσοδα και τον αριθμό των ένοπλων δυνά
μεων, όπως είχαν κάνει ο Λουδοβίκος ΙΑ' και οι Τυδόρ. Όμως οι 
ηγεμόνες και οι πόλεις της αυτοκρατορίας ήταν ήδη πιο αυτόνο
μοι από ό,τι η αγγλική ή η γαλλική αριστοκρατία, και ο Μπέρτ
χολντ και οι ηγεμονικοί υποστηρικτές του ήθελαν την εξουσία 
του ηγεμόνα να  περιορίζει ένα ενεργό Reichsrat ή αυτοκρατορι
κό συμβούλιο, με τον ίδιο ως καγκελάριο. Ένα αναγεννησιακό 
stato  μπορούσε να σφυρηλατηθεί μόνο με την ελεύθερη βούλη
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ση ενός ηγεμόνα, και τέτοιος ηγεμόνας δεν υπήρχε σε ολόκληρη 
τη Γερμανία. Κατά συνέπεια, η αυτοκρατορία κατέστη ένα πλή
θος statos αντί για ένα ενιαίο stato, γεγονός που είχε σημαντικές 
επιπτώσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών.

Ο πιο ισχυρός ηγεμόνας στην αυτοκρατορία, στα τέλη του 
15ου αιώνα, ήταν ο Μαξιμιλιανός των Αψβούργων, ένας γοη
τευτικός, φιλόδοξος, ικανός ηγεμόνας της Αναγέννησης. Για πε
νήντα χρόνια η διαδοχή της αυτοκρατορίας ανήκε στους Αψβούρ- 
γους· όμως σύντομα ο Μαξιμιλιανός αντιλήφθηκε ότι δεν θα μπο
ρούσε να μετατρέψει ολόκληρη την αυτοκρατορία σε ένα ιταλι
κού τύπου stato  υπό την άμεση εξουσία του και ότι ο Μπέρτχολ- 
ντ και οι σημαντικότεροι ηγεμόνες ήθελαν να του αφήσουν την 
επίφαση μιας ενισχυμένης εξουσίας, ενώ αυτοί θα έλεγχαν την 
ουσία της. Για αυτό ο Μαξιμιλιανός επικέντρωσε τις προσπά
θειες του και χρησιμοποίησε την εξουσία τους ως εκλεγμένος 
αυτοκράτορας (ποτέ δεν εστέφθη επισήμως) για να αναπτύξει 
και να ενισχύσει ένα μεγάλο προσωπικό stato των Αψβούργων, 
έναν Hausmacht (οίκο εξουσίας), μέσα από δυναστικούς γάμους 
και την εφαρμογή ιταλικών τεχνικών ισχύος. Ως διάδοχος είχε 
νυμφευτεί τη διάδοχο της Βουργουνδίας και των Κάτω Χωρών· 
και σύντομα κληρονόμησε αυτό το μεγάλο έπαθλο στη δύση. Στην 
ανατολή εκδίωξε τους Ούγγρους από τη Βιέννη και ετοίμασε τη 
διαδοχή του στο θρόνο της Ουγγαρίας. Αργότερα νυμφεύτηκε 
μια κόρη του Σφόρτσα, του δούκα του Μιλάνου. Ο Μαξιμιλια- 
νός έτσι κατείχε μια ευρεία, αλλά διακεκομμένη λωρίδα κληρο
νομικών βασιλείων και συμμαχιών που εκτείνονταν σε ολόκλη
ρη την κεντρική Ευρώπη, από την Αμβέρσα ως τη Βουδαπέστη. 
Ωστόσο, οι Αψβούργοι απείχαν πολύ ακόμη από το να ασκούν 
την ηγεμονική εξουσία που επιχείρησαν αργότερα να ασκήσουν 
στην Ευρώπη. Οι πολιτικές του Μαξιμιλιανού δεν συντελούσαν 
στην ένωση της Ευρώπης, αλλά μάλλον στην κατάτμηση της αυ
τοκρατορίας.

Οι αντίπαλες μεγάλες ηγεμονικές οικογένειες της αυτοκρα
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τορίας ενδιαφέρονταν εξίσου να μετατρέψουν τις επικράτειές τους 
σε statos και να ελέγχουν την εξουσία του αυτοκράτορα, καθώς 
και των άλλων ηγεμονικών οικογενειών. Οι επικράτειες των Βί- 
τελσμπαχ στη Βαυαρία, των Βέτιν στη Σαξονία και των Χοχε- 
ντσόλερν στα βορειανατολικά είχαν καλύτερη διακυβέρνηση, ή
ταν πιο ασφαλείς και πιο πλούσιες από ό,τι τα τμήματα της αυτο
κρατορίας που είχαν κατακερματιστεί σε πολλές μικρές και αντι- 
μαχόμενες αρχοντιές, και καθώς ενώνονταν σε statos μετακινού
νταν σταθερά προς μια πιο ουσιαστική ανεξαρτησία.

Είναι πιθανόν να θεωρήσει κανείς την αποτυχία να  ενωθεί 
και να εκσυγχρονιστεί η αυτοκρατορία σε ένα γερμανικό εθνικό 
βασίλειο, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, ως μία από τις τραγωδίες 
της Ευρώπης. Όμως πολλοί άνθρωποι ήταν ευχαριστημένοι που 
έβλεπαν τις ισχυρές δυνάμεις εκεί να ελέγχουν και να εξισορρο
πούν η μία την άλλη· διότι, αν ολόκληρη η Αγία Ρωμαϊκή Αυτο
κρατορία ή έστω τα γερμανικά εδάφη είχαν ενωθεί σε ένα ενιαίο 
stato , η δύναμή του θα του χάριζε μια ηγεμονική θέση σε ολό
κληρη τη Χριστιανοσύνη. Ο κατακερματισμός της Γερμανίας σε 
πολλά statos άφησε τη Γαλλία την ισχυρότερη δύναμη στη νέα  
Ευρώπη. Και καθιερωμένη πολιτική της Γ αλλίας έγινε η υποστή
ριξη κάθε ομάδας ή κινήματος που θα συνέβαλλε στο να  διατη
ρηθεί η αυτοκρατορία διαιρεμένη.

Η ισχύς του γαλλικού στέμματος είχε ενισχυθεί πάρα πολύ 
από τον Λουδοβίκο ΙΑ'· και όταν από το 1494 οι βασιλιάδες της 
Γαλλίας εισέβαλαν στην Ιταλία για να υποστηρίξουν τις διεκδι
κήσεις τους στη χερσόνησο, φαίνονταν ακατανίκητοι. Για να ε
μποδίσει τη γαλλική κυριαρχία στην Ιταλία, ο πάπας, ενθυμού
μενος ίσως την Αβινιόν, οργάνωσε έναν αντι-ηγεμονικό συνα
σπισμό, την Αγία Λίγκα. Η λίγκα βασιζόταν στην Ισπανία και 
στους Αψβούργους, που είχαν αμφότεροι συμφέροντα στην Ιτα
λία και αλλού, τα οποία επιθυμούσαν να προστατεύσουν από τους 
Γάλλους. Η αντι-ηγεμονική συμμαχία σφραγίστηκε με ένα δυνα
στικό γάμο μεταξύ της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας και
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των Αψβούργων. (Η ειρωνεία είναι ότι, και λόγω των απρόβλε
πτων γεγονότων που επηρέασαν τη διαδοχή, αυτός ο γάμος έφε
ρε την Ισπανία υπό την κυριαρχία των Αψβούργων και έτσι δη- 
μιουργήθηκε η μεγαλύτερη ηγεμονική δυναστεία της Ευρώπης.) 
Η Αγία Λίγκα έφερε για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μέρος της 
λατινικής Χριστιανοσύνης σε ένα ενιαίο σύστημα statos. Σε αυ
τό το στάδιο, οι καθολικοί βασιλιάδες της Ισπανίας και ο Μαξι- 
μιλιανός στην ανατολική Χριστιανοσύνη ενδιαφέρονταν να ενώ
σουν τα διαφορετικά βασίλεια σε ένα ενιαίο stato  και να επεκτεί
νουν την κυριαρχία τους γεωγραφικά, εκμεταλλευόμενοι τις ευ
καιρίες που παρουσιάζονταν. Πέρα από την περιοχή της δικής 
τους εξουσίας δεν επιθυμούσαν τίποτα περισσότερο από ό,τι υ
παγόρευε ξεκάθαρα ο ορισμός των Μεδίκων, ότι δηλαδή η ισχύς, 
όχι μόνο στην ιταλική χερσόνησο, αλλά και σε ολόκληρη τη Χρι
στιανοσύνη, θα έπρεπε να εξισορροπείται γενικά. Αυτό στην πρά
ξη σήμαινε ότι τα άλλα statos θα έπρεπε να συνεργάζονται σε 
κάποιο βαθμό για να συγκρατήσουν τον πιο ισχυρό μονάρχη στην 
Ευρώπη, το βασιλιά της Γαλλίας. Επρόκειτο για έναν αντι-ηγε- 
μονικό στόχο. Ούτε οι Ισπανοί βασιλιάδες ούτε ο αυτοκράτορας, 
ούτε από την άλλη πλευρά οι βασιλιάδες της Γαλλίας δεν διέθε
ταν ακόμη κάποιο εποικοδομητικό ή συνολικό σχέδιο για τη δια
χείριση ολόκληρης της Χριστιανοσύνης.

Κατά συνέπεια, η επίδραση των ιδεών της Αναγέννησης στη 
βόρεια των Αλπεων Ευρώπη ήταν να ωθήσει την περιοχή από τις 
χαλαρές ενότητες της μεσαιωνικής Χριστιανοσύνης προς ένα νέ
ο ευρωπαϊκό σύστημα κατακερματισμένο σε εδαφικά statos, τα 
οποία δεν αναγνώριζαν καμία γενική εξουσία. Το σύστημα μετα- 
κινήθηκε προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φά
σματος. Όμως τα πρόσφατα διαμορφωμένα statos της Ευρώπης 
συγκρούονταν υπερβολικά μεταξύ τους ώστε να μπορέσουν να  
συνεργαστούν στις εξωτερικές τους σχέσεις. Ως αντιστάθμισμα 
για την απώλεια των μεσαιωνικών αναστολών, εκείνοι οι ηγεμό
νες που αισθάνονταν να απειλούνται περισσότερο από το ισχυ
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ρότερο stato  άρχισαν να  σχηματίζουν μια αντι-ηγεμονική προ
στατευτική συνεργασία, η οποία κάλυψε μεγάλο μέρος αυτού που 
ονομαζόταν ακόμη Χριστιανοσύνη και προσέδωσε στην Ευρώ
πη ένα μέτρο στρατηγικής συνοχής και δομής.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩ Ν Α Ψ Β Ο Υ ΡΓΩ Ν  
ΓΙΑ Η ΓΕΜ Ο ΝΙΑ

Η Αναγέννηση και η Μεταρρύθμιση εξάρθρωσαν την οριζό
ντια δομή της μεσαιωνικής Χριστιανοσύνης. Τρεις πλευρές 

των συγκρούσεων του 16ου αιώνα για την αντικατάστασή της με 
μια νέα οργάνωση της Ευρώπης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια
φέρον για εμάς. Πρώτον, η ώθηση που η ίδια η Μεταρρύθμιση 
και η απορρέουσα τεράστια θρησκευτική αναταραχή έδωσε στον 
κατακερματισμό και την καθετοποίηση της Ευρώπης. Δεύτερον, 
πρέπει να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους αντιμετώπι
σαν την αναταραχή εκείνοι που επιθυμούσαν να εδραιώσουν α
νεξάρτητα statos, καθώς και τις συνέπειες τους. Τρίτον, η από
πειρα των Αψβούργων να εγκαθιδρύσουν μια ηγεμονική εξουσία 
στη Χριστιανοσύνη και να μετακινήσουν το αναδυόμενο σύστη
μα κρατών μακριά από τον κατακερματισμό και προς το αυτο
κρατορικό άκρο του φάσματός μας.

16.1. Η επίδραση της μεταρρύθμισης στο ευρωπαϊκό σύστημα 
κρατών

Η τεράστια και φλογερή έκρηξη του ευρωπαϊκού πνεύματος που 
ονομάζουμε «Μεταρρύθμιση», συμπεριλαμβανομένων και των 
προτεσταντικών κινημάτων και των αντίστοιχων μεταρρυθμίσε
ων σε εκείνο το μέρος της Λατινικής Χριστιανοσύνης που συνέ
χισε να αυτοαποκαλείται καθολικό, ήταν θρησκευτική ως προς 
την αφετηρία και τους στόχους της. Δεν θα εξετάσουμε τις θρη
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σκευτικές διαφορές, αλλά θα περιοριστούμε στον αντίκτυπο που 
είχε η Μεταρρύθμιση στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής διεθνούς κοι
νωνίας και στη διαχείριση των διαφόρων ομάδων και οντοτήτων 
στο εσωτερικό ενός συστήματος. Η Μεταρρύθμιση περιέπλεξε 
και διαστρέβλωσε προσδίδοντάς τους απρόσμενες μορφές στις 
νέες πρακτικές άσκησης πολιτικής που συνδέονταν με την Ανα
γέννηση. Συγκεκριμένα, η θρησκευτική αναταραχή ενθάρρυνε 
την αναδιάρθρωση της οριζόντιας κοινωνίας της μεσαιωνικής Χρι
στιανοσύνης σε εδαφικά statos. Διαστρέβλωσε τη σταδιακή αύ
ξηση της «εθνικής» αφοσίωσης στο εσωτερικό των νέων εδαφι
κών κέντρων ισχύος. Ανατάχθηκε στην ιδέα ότι η κατανομή της 
ισχύος μεταξύ των νέων statos θα έπρεπε να είναι κατά κάποιον 
τρόπο ισορροπημένη, ανεξαρτήτως θρησκείας, προκειμένου να  
εμποδιστεί το ισχυρότερο από αυτά να κυριαρχήσει σε ολόκλη
ρο το σύστημα. Εκτός των ορίων της Χριστιανοσύνης, άλλαξε 
τη φύση των συνεχιζόμενων, δραματικών, εξωτερικών πιέσεων 
της ευρωπαϊκής κοινωνίας και παρείχε ευκαιρίες στην Οθωμανι
κή Αυτοκρατορία να  επεκταθεί στην Ευρώπη.

Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση διαιρείται γενικά σε δύο μέ
ρη. Το πρώτο, που συνδέεται με το Γερμανό Μαρτίνο Λούθηρο, 
ο οποίος διακήρυξε τα δόγματά του το 1517, υποστήριζε μια με
τριοπαθή μεταρρύθμιση της εκκλησίας. Οι λουθηρανοί αποδέ
χονταν μια ρήξη με τον «αλυτρωτικό» παπισμό· όμως, στηρίζο
νταν στους προτεστάντες επισκόπους και βασιλιάδες και σε άλ
λους κοσμικούς ηγεμόνες για τη διατήρηση της τάξης και της 
εξουσίας, τόσο στις θρησκευτικές, όσο και στις κοσμικές υποθέ
σεις, αλλά και για την προστασία των περιοχών που είχαν δεχτεί 
τη Μεταρρύθμιση από τις προσπάθειες των καθολικών να τις ε
παναφέρουν δια της βίας στους κόλπους της Καθολικής Εκκλη
σίας. Ο λουθηρανισμός ήταν ένα κίνημα εγγενές στο ανατολικό 
μισό της Λατινικής Χριστιανοσύνης και είχε ιδιαίτερη απήχηση 
μεταξύ των Γερμανών και των Σκανδιναβών.

Το δεύτερο μέρος της Μεταρρύθμισης, που συνδέεται με το
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Γάλλο Ιωάννη Καλβίνο, ο οποίος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του 
στη Γενεύη το 1536, ήταν πιο ριζοσπαστικό. Δεν απέρριπτε μόνο 
τον παπισμό και ορισμένα δόγματα, αλλά και την ιεραρχική δομή 
και παράδοση της οικουμενικής εκκλησίας, προτείνοντας κάθε εκ
κλησίασμα να επιλέγει τους ιερείς του. Πολλοί καλβινιστές επέ- 
κτειναν αυτή την αρχή σε δημοκρατικές μορφές κοσμικής διακυ
βέρνησης, βασισμένοι στη θεωρία ότι η πολιτική, όπως και η θρη
σκευτική εξουσία, ενυπάρχει στο σώμα του λαού, ο οποίος ως εκ 
τούτου μπορεί να επιλέγει και να ελέγχει εκείνους που κυβερνούν 
εκ μέρους του. To Vindiciae contra Tyrannos του 1579 υποστήριζε 
το δικαίωμα μιας κοινωνίας να αντιστέκεται σε έναν τυραννικό 
ηγεμόνα και να καλεί εξωτερική βοήθεια, αν συμφωνούν και οι 
τοπικές αρχές: Ήταν μια συνταγή για στάση. Όταν οι υφιστάμενες 
κυβερνήσεις προσπάθησαν να καταστείλουν αυτές τις πολιτικά ε
παναστατικές ιδέες, οι καλβινιστές δημιούργησαν οιονεί στρατιω
τικές οργανώσεις ικανές να καταλάβουν τη διακυβέρνηση. Ο καλ
βινισμός και άλλες ριζοσπαστικές αιρέσεις εξαπλώθηκαν κυρίως 
στο δυτικό μισό της Χριστιανοσύνης, ιδιαίτερα στις γαλλόφωνες 
περιοχές, τις Κάτω Χώρες και τη Μεγάλη Βρετανία.

Όπως οι ουμανιστές της Αναγέννησης εξιδανίκευσαν τα κλα
σικά κείμενα της ελληνικής και της ρωμαϊκής γραμματείας και 
ανακάλυψαν σε αυτά τα διδάγματα που επιθυμούσαν, έτσι και οι 
προτεστάντες χρησιμοποίησαν τη Βίβλο ως μια τεράστια πηγή 
άντλησης κανόνων και παραδειγμάτων, από την οποία επέλεξαν 
τα διδάγματα για κάθε κοινωνική θέση ή επάγγελμα. Στον τομέα 
της άσκησης της πολιτικής και της διευθέτησης της κοινωνίας οι 
καλβινιστές εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τα ανεξάρτητα ε
βραϊκά κράτη των κριτών και των προφητών, τον εκλεκτό λαό 
του Θεού που έστεκε μόνος ενάντια στα βασίλεια και τις αυτο
κρατορίες που τον περιέβαλλαν, και όχι από τον αυτοκρατορικό 
ρωμαϊκό κόσμο του Αποστόλου Παύλου. Για αυτούς η λέξη «ρω
μαϊκός» σήμαινε τους διώκτες τους, την Καθολική Εκκλησία και 
την Αυτοκρατορία των Αψβούργων, και προκαλούσε φόβο και



μίσος. Η προτεσταντική και ιδιαίτερα η καλβινιστική ερμηνεία 
της Βίβλου επιβεβαίωσε τη δέσμευσή τους απέναντι σε μια δια- 
σπασμένη Ευρώπη εντελώς ανεξάρτητων κρατών, σε ορισμένα 
τουλάχιστον από τα οποία θα μπορούσαν να είναι ελεύθεροι να  
επιβάλουν τη θρησκεία τους και να εγκαθιδρύσουν τη δική τους 
μορφή κοινωνίας.

Η καθολική Αντιμεταρρύθμιση δεν μπόρεσε να  αποκαταστή- 
σει τη μεσαιωνική ενότητα της Χριστιανοσύνης με τη χρήση στρα
τιωτικής δύναμης. Η ρήξη ήταν υπερβολικά μεγάλη για να πετύ- 
χει κάτι τέτοιο. Όμως μεταρρυθμιστικά κινήματα, όπως η Κοι
νωνία του Ιησού, έδωσαν σε αυτό το κομμάτι της εκκλησίας που 
παρέμεινε πιστό στον πάπα και στις παλαιές παραδόσεις μια νέα 
ισχύ, που αντιστοιχούσε στην αυξημένη ισχύ του ιταλικού stato, 
και νέα δόγματα για να τη δικαιολογήσουν. Η καθολική πτέρυγα 
της κατακερματισμένης λατινικής εκκλησίας παρέμεινε πιστή στο 
αυτοκρατορικό όραμα που είχε διατηρήσει κατά το σκοτεινό 
Μεσαίωνα. Προσέλκυσε την αφοσίωση εκείνων που εξακολου
θούσαν να υποστηρίζουν τα παραδοσιακά δόγματα και τελετουρ
γικά της πίστης τους, καθώς και εκείνους που πρέσβευαν το πο
λιτικό ιδανικό μιας ενωμένης Χριστιανοσύνης και που θεωρού
σαν τους Αψβούργους ως σημαιοφόρους της.

Τα βαρυσήμαντα θρησκευτικά και πολιτικά ζητήματα που έ
θεσε η Μεταρρύθμιση επικαλούνταν τη συνείδηση ή την κρίση 
κάθε ατόμου. Στις περιπτώσεις που η συνείδηση ενός υπηκόου 
ερχόταν σε διάσταση με εκείνη του ηγεμόνα του, το πολιτικό α
ποτέλεσμα ήταν να εξασθενίσει, αν δεν καταστρεφόταν, η απο
δοχή εκ μέρους του υπηκόου της εξουσίας αυτού του ηγεμόνα 
και η τυφλή αλληλεγγύη του προς τους συμπατριώτες του. Διότι 
και οι προτεστάντες και οι καθολικοί συμφωνούσαν ότι η υπο
στήριξη της αληθινής πίστης υπερέβαινε κάθε άλλη αφοσίωση. 
Το αποτέλεσμα ήταν κολοσσιαίες και παρατεταμένες αναταρα
χές. Οι θρησκευτικοί και εμφύλιοι πόλεμοι, που κάνουν τους αν
θρώπους να πολεμούν τους γείτονές τους παρά έναν εξωτερικό

304 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Κεφ. 16: Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΗΓΕΜΟΝΙΑ 305

εχθρό, αποτελούν συνήθως τις πιο οδυνηρές συγκρούσεις. Οι θρη
σκευτικές διώξεις και οι θρησκευτικοί πόλεμοι που προκάλεσαν 
η Μεταρρύθμιση και η Αντιμεταρρύθμιση ήταν η πιο βλαπτική 
δοκιμασία που βίωσε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.

16.2. Αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγεμόνων

Η παλίρροια των στάσεων και των συγκρούσεων εκδηλώθηκε 
μεταξύ των υπηκόων όλων σχεδόν των ηγεμόνων της Ευρώπης, 
όταν ακριβώς εκείνοι προσπαθούσαν να μετατρέψουν τα μεσαιω
νικά βασίλειά τους σε statos. Αυτή η αναταραχή θα ανέμενε κα
νείς να παρεμποδίσει και ίσως να διακόψει το σχηματισμό ενο
ποιημένων κρατών, των οποίων οι κάτοικοι θα αναγνώριζαν ότι 
έτρεφαν πρωταρχικά αφοσίωση ο ένας στον άλλον και στον ηγε
μόνα τους, και έτσι να διευκολυνθεί η δημιουργία αυτού που ε
μείς θα αναγνωρίζαμε ως ένα σύστημα κρατών. Στην πραγματι
κότητα, η αναταραχή επέφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Η διά
σπαση της ενότητας της Χριστιανοσύνης και ιδιαίτερα εκείνου 
του πλέον οριζόντια οργανωμένου από όλους τους μεσαιωνικούς 
θεσμούς, της οικουμενικής εκκλησίας, μάλλον ενίσχυσε παρά μεί
ωσε τη συγκέντρωση ισχύος στα χέρια των ηγεμόνων των κρα
τών. Οι λουθηρανοί συγκεκριμένα, και όχι μόνο αυτοί, προσέ- 
βλεπαν ανοιχτά στους ηγεμόνες για προστασία και ορκίζονταν 
υπακοή σε εκείνους που την παρείχαν. Η υποστήριξη των λουθη
ρανών ενθάρρυνε την ανεξαρτησία των Γερμανών ηγεμόνων, οι 
οποίοι οργάνωναν τα δικά τους statos, και επιτάχυνε τη διάδοση 
του νέου τρόπου άσκησης της πολιτικής, της πολιτικής της ισχύ
ος, από την Ιταλία στα γερμανικά τμήματα της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Η αποξένωση πολλών υπηκόων από τους ηγε
μόνες τους και η απειλή ή η πραγματικότητα ενός καταστροφι
κού εμφύλιου πολέμου δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα 
στα αναδυόμενα κράτη. Επιπλέον, η ένθερμη θρησκευτική πίστη 
υπερέβαινε τα νέα σύνορα που οι ηγεμόνες προσπαθούσαν να



306 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

επιβάλουν, και συνέβαλε στο να  εμπλακούν τα κράτη ολοένα και 
περισσότερο μεταξύ τους. Ολόκληρη η Ευρώπη, συμπεριλαμβα- 
νομένης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φαινόταν να  συ
γκροτείται σε δύο στρατόπεδα. Έπρεπε άραγε ένας ηγεμόνας να  
συνταχθεί με τη μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη, τον οίκο των 
Αψβούργων, που υποστήριζε την Αντιμεταρρύθμιση ή με εκεί
νους που για διαφορετικούς λόγους αντιτάσσονταν στους Αψ- 
βούργους; Τέσσερα παραδείγματα των τρόπων με τους οποίους 
οι ηγεμόνες του 16ου αιώνα επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν αυ
τά τα προβλήματα είναι σημαντικά για την έρευνά μας.

Στην Ισπανία το νέο «εθνικό» κράτος που δημιουργήθηκε α
πό τους καθολικούς βασιλιάδες είχε ταυτιστεί με την Καθολική 
Εκκλησία και είχε εδραιωθεί χάρη στην επιτυχή έκβαση της ανά
κτησης από τους μουσουλμάνους. Όταν ο Κάρολος των Αψβούρ
γων έγινε βασιλιάς της Ισπανίας το 1516, η εκκλησία και το κρά
τος κατέστειλαν την πολιτική και θρησκευτική εναντίωση στη 
μοναρχία. Οι περισσότεροι Ισπανοί, συνηθισμένοι στην εκδίωξη 
των μουσουλμάνων, προφανώς θεώρησαν την επιβεβλημενη ο
μοιομορφία ως μικρότερο κακό από το θρησκευτικό εμφύλιο πό
λεμο που μάστιζε τα άλλα μέρη της Ευρώπης. Η ισπανική επιλο
γή της επιβεβλημένης ομοιομορφίας έγινε επίσης σε γενικές γραμ
μές αποδεκτή και στην Ιταλία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 
βρισκόταν υπό ισπανική ή παπική κυριαρχία. Κατόρθωσε να δια
τηρήσει την ειρήνη και να αποτρέψει τις υλικές καταστροφές. 
Πολλά διαφωνούντο μέλη αυτών των κοινοτήτων μετανάστευ- 
σαν ή εγκατέλειψαν βιαστικά την περιοχή και αντικαταστάθη- 
καν εν μέρει από την εισροή των καθολικών από τις επικράτειες 
των προτεσταντών ηγεμόνων. Αυτή η πολιτική επέτρεψε στους 
Αψβούργους να στρέψουν την ενεργητικότητα της Ισπανίας και 
της Ιταλίας και τον πλούτο των Ινδιών προς τα έξω ώστε να ε- 
γκαθιδρύσουν την ηγεμονία τους στην Ευρώπη.

Στην Αγγλία οι ενεργές τάξεις, ιδιαίτερα οι έμποροι, οι κά
τοικοι των πόλεων και τα μέλη της νεας αριστοκρατίας και της
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κατώτερης αριστοκρατίας, υιοθετούσαν ολοένα και περισσότε
ρο τον προτεσταντισμό κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα· προ- 
σέβλεπαν όμως στη μοναρχία για να  μετατρέψει την Αγγλία από 
ένα φεουδαρχικό κράτος, που σπαρασσόταν από τις συγκρού
σεις μεταξύ των αριστοκρατικών οικογενειών, σε ένα εθνικό κρά
τος. Όλοι οι μονάρχες της δυναστείας των Τυδόρ, με εξαίρεση 
έναν, ήταν πολίτικοι (politiques), άνθρωποι που πρότασσαν τη 
σκοπιμότητα έναντι των αρχών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα 
είχαν επιδοθεί στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός αποτελεσμα
τικού βασιλικού stato. Ο Ερρίκος Η' ανεξαρτητοποιήθηκε από 
τον πάπα, χωρίς να γίνει προτεστάντης. Δύο από τους διαδόχους 
του και πολλοί από τους μετριοπαθείς υπηκόους τους ήθελαν να  
αποφύγουν τον όλεθρο ενός θρησκευτικού πολέμου, εγκαθιδρύ
οντας ένα ενιαίο θρησκευτικό δόγμα με αρκετά ευρεία βάση ώ
στε να συμπεριλαμβάνει την πλειοψηφία. Η Εκκλησία της Αγ
γλίας ήταν ένας πολιτικός συμβιβασμός, ο οποίος διατήρησε την 
ειρήνη στο εσωτερικό. Όμως η Αγγλία δεν μπόρεσε να αποφύγει 
τις παγίδες του ευρωπαϊκού συστήματος. Ο βαθμός στον οποίο 
μπορούσε να κυβερνηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της προτε- 
σταντικής πλειοψηφίας εξαρτιόταν στο εσωτερικό από το ποιος 
έφερε το στέμμα και στο εξωτερικό από το βαθμό που τα άλλα 
κράτη μπορούσαν να χαλιναγωγήσουν την ισχύ των Αψβούργων 
και κατά συνέπεια να ωθήσουν το αναδυόμενο ευρωπαϊκό σύ
στημα προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσμα- 
τος. Τρεις επιλογές ήταν θεωρητικά διαθέσιμες ως προς την εξω
τερική πολιτική· όμως η μία, η ολόψυχη δέσμευση στον προτε
σταντισμό, ήταν πολύ επικίνδυνη για να υιοθετηθεί. Οι Αγγλοι 
πολιτικοί επέλεξαν να αποφύγουν να  δεσμευτούν είτε προς τους 
Αψβούργους είτε προς το αντι-ηγεμονικό στρατόπεδο, και να δια
τηρήσει η Αγγλία μια «αμφίρροπη» στάση που θα μπορούσε να  
κρίνει ποιος θα επικρατήσει· αισθάνονταν όμως επίσης υποχρε
ωμένοι να υποστηρίξουν άλλες προτεσταντικές δυνάμεις. Η κό
ρη του Ερρίκου, η Μαίρη, εξαδέλφη του Καρόλου Ε' των Αψ-
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βούργων και σύζυγος του γιου του Φίλιππου Β', προτίμησε την 
τρίτη επιλογή της καθολικής Αντιμεταρρύθμισης και μιας συμ- 
μαχίας με την Ισπανία, γεγονός που έκανε την Αγγλία τμήμα της 
ηγεμονικής δομής των Αψβούργων. Η διάδοχός της Ελισάβετ α
ποκατέστησε μια ισορροπία στο εσωτερικό υποστηρίζοντας ε
νεργά την Εκκλησία της Αγγλίας και συνέχισε την εξισορροπητι- 
κή στάση ανάμεσα στη Γαλλία και τους Αψβούργους στο εξωτε
ρικό. Ο Φίλιππος Β' της Ισπανίας, ο οποίος ήταν υπέρ της νομι
μότητας στη διαδοχή και κατά των Γ άλλων και κατά κάποιον 
τρόπο ήταν πολιτικός σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ή
ταν διατεθειμένος να αφήσει ήσυχη την προτεστάντισσα Ελισά
βετ εφόσον διάδοχός της ήταν η εχθρός του Μαίρη, βασίλισσα 
της Σκοτίας, μια καθολική, αλλά κατά το ήμισυ Γαλλίδα και πρώην 
βασίλισσα της Γαλλίας. Όταν οι πιέσεις των προτεσταντών υπη
κόων της ανάγκασαν την Ελισάβετ να εκτελέσει τη Μαίρη, ο Φί
λιππος προσπάθησε χωρίς επιτυχία να  επαναφέρει την Αγγλία 
στο στρατόπεδο των Αψβούργων δια της βίας.

Η επιλογή της Ισπανίας και η παραλλαγή που ακολούθησε η 
Αγγλία δεν ήταν διαθέσιμες για την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατο
ρία, η οποία δεν ήταν ένα ενιαίο stato. Όμως η αυτοκρατορία στη 
Γερμανία και στις Κάτω Χώρες ανέπτυξε το πιο σημαντικό μέσο 
για το μέλλον του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών. Η μεσαιωνι
κή παράδοση των Γουέλφων της ηγεμονικής αυτονομίας και της 
εναντίωσης στην αυτοκρατορική εξουσία, και οι νέες ιταλικές 
τεχνικές διακυβέρνησης που δίδασκαν στους ηγεμόνες να  μετα
τρέπουν τα βασίλειά τους σε statos, συνδυάστηκαν τώρα με το 
λουθηρανισμό για να διαιρέσουν στην πράξη τις γερμανικές πε
ριοχές της αυτοκρατορίας σε ένα πλήθος αυτόνομων ηγεμονιών. 
Οι ηγεμόνες αυτών των νέων statos αντιλαμβανονταν ολοένα και 
περισσότερο την ανάγκη για πιστούς υπηκόους προκειμένου να  
αποτρέψουν τις καταστροφικές εσωτερικές στάσεις. Επιπλέον, 
μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα, έπειτα από τριάντα χρόνια ακα
τάληκτων θρησκευτικών διενέξεων, πολέμων και διαπραγματεύ
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σεων, οι Γερμανοί ηγεμόνες και από τις δύο πλευρές είχαν κου
ραστεί απο τον πόλεμο και επιθυμούσαν μια διαρκή ειρήνη. Έτσι 
το 1555 αποδέχτηκαν τη συνθήκη του Άουγκσμπουργκ με βάση 
την αρχή cujus regio ejus religio (του ηγεμόνα το θρήσκευμα). Η 
ουσία του πολιτικού συμβιβασμού του Αουγκσμπουργκ ήταν να  
επιτραπεί στους ηγεμόνες, μεγάλους και μικρούς, ακόμη και σε 
ορισμένες μεμονωμένες πόλεις, το δικαίωμα να επιλέγουν το θρη
σκευτικό δόγμα του stato  τους και να επιτραπεί στους δυσάρε
στη μένους υπηκόους να «απέχουν». Ακολούθησε μια εκτεταμέ
νη μετακίνηση πληθυσμών στο εσωτερικό της Γερμανίας. Οι πε
ρισσότεροι μετανάστες ήταν ευχαριστημένοι που μετακινούνταν 
σε μια επικράτεια οπου μπορούσαν να ακολουθούν το δόγμα της 
επιλογής τους και οι ηγεμόνες ήταν εξίσου ικανοποιημένοι που 
αποκτούσαν πιστούς υπηκόους στη θέση των διαφωνούντων. Οι 
μεταναστεύσεις επιβεβαίωσαν επίσης τον ισχυρισμό των καλβι- 
νιστών ότι η εξουσία ενός ηγεμόνα στους υπηκόους του δεν έ
πρεπε να θεωρείται δεδομένη, αλλά εξαρτιόταν σε κάποιο βαθμό 
από μια συμφωνία μεταξύ του ηγεμόνα και του λαού του. Η επί
γνωση των ηγεμόνων ότι είχαν ένα κοινό συμφέρον ήταν επίσης 
η ουσιαστική αφετηρία του «κλαμπ των ηγεμόνων», το οποίο 
αργότερα θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της ευρω
παϊκής κοινωνίας κρατών.

Αποτέλεσμα του συμβιβασμού του Άουγκσμπουργκ ήταν να  
εδραιωθούν ξεχωριστά κράτη και μικρά κράτη στα οποία απο
κρυσταλλωνόταν η αυτοκρατορία. Ο συμβιβασμός όμως είχε και 
ηγεμονικές πλευρές. Οι ηγεμόνες κέρδισαν αυξημένη αυτονομία, 
αλλά δεν αναγνωρίζονταν ακόμη ως ανεξάρτητοι κατά τον ίδιο 
τρόπο που αναγνωριζόταν, για παράδειγμα, η Γαλλία ή η Σουη
δία. Οι αυτοκρατορικοί θεσμοί συνέχισαν να αναγνωρίζονται ως 
η νόμιμη εξουσία. Οι ηγεμόνες αποδέχονταν ότι τη συμφωνία θα 
έπρεπε να διαπραγματευτεί εν μέρει και να επικυρώσει η Δίαιτα 
της αυτοκρατορίας, αλλά ότι για τα θέματα εκείνα, για τα οποία 
δεν επιθυμούσαν να δεσμευτούν οι ίδιοι επίσημα, θα έπρεπε να
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αποφασίσει ο αυτοκράτορας των Αψβούργων. Ο συμβιβασμός 
του Άουγκσμπουργκ έφερε ειρήνη στην αυτοκρατορία για εξή
ντα σχεδόν χρόνια, μεγάλο διάστημα για εκείνη την εποχή, και 
επαύξησε σημαντικά την προσωπική ευτυχία πολλών Γερμανών.

Οι Κάτω Χώρες ήταν μαζί με κάποιες περιοχές της Ιταλίας οι 
πιο πλούσιες και οι πιο προηγμένες επαρχίες της αυτοκρατορίας 
και της Χριστιανοσύνης. Ο αυτοκράτορας Κάρολος Ε' είχε γεν
νηθεί εκεί· ωστόσο ο λαός δυσανασχετούσε για την απούσα κυ
βέρνησή του και ο μισός πληθυσμός ασπάστηκε τον καλβινισμό. 
Η διαίρεση και οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού σύμφω
να με τις προσωπικές τους πεποιθήσεις αποτέλεσαν την οδυνη
ρή, αλλά πλέον πρακτική λύση για τις θρησκευτικές συγκρού
σεις και στις Κάτω Χώρες. Η διαίρεση ήταν πιο ξεκάθαρη από 
ό,τι στη Γερμανία. Οι βόρειες επαρχίες στις οποίες επικράτησε ο 
καλβινισμός αποσχίστηκαν από τους Αψβούργους και από την 
Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και διακήρυξαν επίσημα την ανε
ξαρτησία τους το 1581 μετά από μακροχρόνιο αγώνα. Οι Ηνω
μένες Επαρχίες αποτέλεσαν ένα νέο τύπο κράτους, μια δημοκρα
τία βασισμένη στη λαϊκή βούληση και τη μετανάστευση. Αυτές 
οι αυτονομιστικές επαρχίες είχαν ομοσπονδιακές και δημοκρατι
κές βλέψεις· όμως, οι καιροί απαιτούσαν μια ισχυρή εκτελεστική 
και μοναρχική εξουσία και υπό την πίεση των συγκρούσεων με 
την Ισπανία, οι στρατιωτικές και άλλες πλευρές της κρατικής ο
ντότητας διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον εκλεγμένο 
ηγεμονικό οίκο της Οράγγης. Το νότιο τμήμα των Κάτω Χωρών 
κατέστη ομοιόμορφα καθολικό και δήλωσε πίστη στους Αψβούρ
γους, διατηρώντας αυτή τη μορφή μέχρι που τελικά αποτέλεσε 
το σύγχρονο βασίλειο του Βελγίου.

Οι δύο επιλογές στο αναδυόμενο σύστημα κρατών -η  συνερ
γασία ή η αντι-ηγεμονική εναντίωση στην ηγεμονική δομή των 
Αψβούργων- διακρίνονται εμφανέστερα στην περίπτωση της 
Γαλλίας. Η Γαλλία είχε επίσης διασπαστεί από τον καλβινισμό 
και από τις διαφωνίες των ισχυρών αριστοκρατικών οικογενειών.
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Το στέμμα και η πλειονότητα του λαού παρέμειναν πιστοί στον 
καθολικισμό, έτσι οι καλβινιστές, που στη Γαλλία ονομάζονταν 
«Ουγενότοι», στράφηκαν για προστασία στους ευγενείς που υ
ποστήριζαν την ανεξαρτησία, και ιδιαίτερα στον Ερρίκο των 
Βουρβόνων, το βασιλιά της Ναβάρρας. Συγκρότησαν δικές τους 
ένοπλες δυνάμεις, οχύρωσαν θέσεις, διοικούσαν μεγάλες εδαφι
κές επικράτειες, ιδιαίτερα στα νότια και στα δυτικά, και αψη
φούσαν την εξουσία του στέμματος χωρίς ωστόσο να την απορ
ρίπτουν επίσημα. Η φατρία της Αντιμεταρρύθμισης, η Καθολική 
Λίγκα της οποίας ηγούνταν ο οίκος των Ντε Γκιζ, έδρασε με α
νάλογο τρόπο στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Παρίσι. Επιθυ
μούσαν μια καθολική Ευρώπη· αποδέχονταν την ηγεμονία ως α
παραίτητο μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου και θεωρού
σαν τους Αψβούργους, που ήταν εχθροί του γαλλικού στέμμα
τος, ως υπέρμαχους του σκοπού τους. Ωστόσο, η Γαλλία, σε α
ντίθεση με την αυτοκρατορία, είχε οργανωθεί σε stato  από τον 
Λουδοβίκο ΙΑ' και οι διασπαστικές δυνάμεις είχαν μικρότερη νο
μιμοποίηση. Πολλοί πολιτικοί και άλλοι που ευνοούσαν μια ι- 
σχυρή κεντρική εξουσία υποστήριζαν το στέμμα και ο ευνοϊκός 
άνεμος που έπνεε για τους βασιλείς βοήθησε στο να διατηρηθεί 
ενωμένο το κράτος κατά των διασπαστικών δυνάμεων.

Η εξωτερική πολιτική του Φραγκίσκου Α', η οποία στηριζό
ταν στη σύγκρουση με την Ισπανία και στη συμμαχία με τους 
Οθωμανούς αποδείχτηκε ανεπιτυχής. Καθώς οι αναταραχές με
ταξύ των καθολικών και των Ουγενότων κατέστρεφαν ολοένα  
και περισσότερο την ισχύ του κράτους, ο γιος του, Ερρίκος Β' 
θεώρησε την ηγεμονική δομή των Αψβούργων ως λιγότερο επι
κίνδυνη για τον ίδιο και το βασίλειό του από τη διάλυση της βα
σιλικής εξουσίας στο εσωτερικό της Γαλλίας. Για αυτό ο Ερρί- 
κος άρχισε να ευνοεί μια συμμαχία με τους Αψβούργους έτσι 
ώστε οι δύο μεγάλοι ηγεμόνες της Χριστιανοσύνης να μπορέ
σουν να αντιμετωπίσουν τον προτεσταντισμό και να διατηρή
σουν την τάξη στην Ευρώπη. Οι συμφωνίες που σχετίζονταν με
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τη συνθήκη του Κατό-Καμπρεζί του 1559 -τέσσερα χρόνια μετά 
το Άουγκσμπουργκ- οραματίζονταν μια κοινή κυριαρχία, η ο
ποία θύμιζε τη διαρχία μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, και προα
νάγγελλε την Ιερή Συμμαχία για την εγκαθίδρυση μιας ηγεμονι
κής τάξης πραγμάτων και για την αντιμετώπιση των επαναστατι
κών αναταραχών μετά την πτώση του Ναπολέοντα. Ωστόσο η 
ισπανική επιλογή δεν επρόκειτο να  επιχειρηθεί στη Γαλλία. Ο 
Ερρίκος Β' σκοτώθηκε πριν να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ οι 
συμφωνίες του με τους Αψβούργους και οι διαφωνίες συνέχισαν 
να πολλαπλασιάζονται στο εσωτερικό της Γ αλλίας. Η Φλωρεντι
νή χήρα του, η Αικατερίνη των Μεδίκων, η οποία έγινε αντιβασί- 
λισσα, δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τις συγκρούσεις αναφορι
κά με το δόγμα, αλλά ήταν αποφασισμένη να αποκαταστήσει το 
ισχυρό stato. Αρχικά θεώρησε ότι η ανεκτικότητα θα μπορούσε 
ίσως να ανοίξει το δρόμο για αυξημένη βασιλική ισχύ. Όταν ό
μως διαπίστωσε ότι αυτό ήταν ανέφικτο, προσπάθησε να  επιτύ
χει μια ισορροπία σαν εκείνη των Μεδίκων μεταξύ της Καθολι
κής Λίγκας και των Ουγενότων και να αποδυναμώσει και τις δύο 
φατρίες σκοτώνοντας τους ηγέτες τους. Οι παρατεταμένες ανα
ταραχές και ο θρησκευτικός πόλεμος διαίρεσε τη Γ αλλία σε θύ
λακες που έλεγχαν η Λίγκα και οι Ουγενότοι, με αποτέλεσμα να  
καταστεί σχεδόν εξίσου διαιρεμένη με τη Γερμανία, και η μεγά
λη επιρροή που φυσιολογικά ασκούσε η Γαλλία στο εξωτερικό 
προσωρινά μειώθηκε σημαντικά.

Τελικά υιοθετήθηκε ένας πρόσφορος συμβιβασμός, όπως στην 
Αγγλία και στην αυτοκρατορία. Ύστερα από κάποιο καιρό, ο η
γέτης των Ουγενότων, ο Ερρίκος της Ναβάρρας, ανήλθε στο θρό
νο ως Ερρίκος Δ'. Ωστόσο το κληρονομικό δικαίωμα δεν ήταν 
πλέον η μόνη νομιμοποίηση: Για να  διασφαλίσει την αποδοχή 
της καθολικής πλειοψηφίας ο Ερρίκος έγινε καθολικός. Το Έδι- 
κτο της Νάντης του 1598 αποκατέστησε την εξουσία του γαλλι
κού κράτους, με τίμημα την αναγνώριση των Ουγενότων, επικε
φαλής των οποίων ήταν για πολύ καιρό ο Ερρίκος. Οι καλβινι-
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στικές αριστοκρατικές οικογένειες εδραίωσαν τα ημι-ανεξάρτη- 
τα φέουδά τους και οι Ουγενότοι συνέχισαν να τρέφουν επανα
στατικά συναισθήματα έναντι του καθολικού στέμματος. Το Έ- 
δικτο της Νάντης ήταν ένας ασταθής συμβιβασμός για την εξυ
πηρέτηση ενός προσωρινού σκοπού· και καθώς η ισχύς του κρά
τους ενισχυόταν στη Γ αλλία, τα δικαιώματα αυτονομίας των Ου
γενότων βαθμιαία περιορίζονταν. Η μετανάστευση των Γ άλλων 
θρησκευτικών διαφωνούντων είχε απλώς αναβληθεί. Στο εξωτε
ρικό, ο Ερρίκος, βέβαιος πλέον για την υποταγή των περισσότε
ρων καθολικών στο πρόσωπό του, αποποιήθηκε τους δεσμούς 
της Λίγκας με τους Αψβούργους και συνέχισε την εξωτερική πο
λιτική των Ουγενότων, η οποία αντιστοιχούσε στα κρατικά συμ
φέροντα μιας ανεξάρτητης Γαλλίας. Στη θέση της διαρχίας με 
τους Αψβούργους, την οποία είχε καλλιεργήσει ο Ερρίκος Β', ο 
Ερρίκος Δ' οργάνωσε έναν αντι-ηγεμονικό συνασπισμό εναντίον 
τους, με τις καλβινιστικές Κάτω Χώρες και τους προτεστάντες 
ηγεμόνες της Γερμανίας, αλλά και με την υποστήριξη των Οθω
μανών.

Σε όλα αυτά τα παραδείγματα υπερίσχυε η σκοπιμότητα, την 
οποία ενθάρρυνε μια αναγεννησιακού τύπου αντίληψη περί ragione 
di stato. Στην Ισπανία και την Αγγλία κατά τη διάρκεια του 16ου 
αιώνα, το στέμμα και οι δυνάμεις που συνασπίζονταν γύρω από 
αυτό ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να διατηρήσουν ένα αποτελεσμα
τικό κράτος. Στη Γαλλία αυτό ήταν μόλις μετά βίας δυνατό. Στην 
αυτοκρατορία, τόσο η σκοπιμότητα, όσο και το ragione di stato 
λειτούργησαν εναντίον της αυτοκρατορικής συνοχής και υπέρ των 
ξεχωριστών statos, εκ των οποίων οι κτήσεις των Αψβούργων ή
ταν οι πιο σημαντικές. Ο προτεσταντισμός αρχικά δεν τασσόταν 
κατά της ηγεμονίας στο σύστημα κρατών. Κατέστη αντι-ηγεμονι- 
κός λόγω της δέσμευσης των Αψβούργων προς την καθολική πλευ
ρά. Στην πράξη, συνέβαλε στο να καταστούν τα κράτη της Ευρώ
πης, και ιδιαίτερα τα αναδυόμενα κράτη στο εσωτερικό της αυτο
κρατορίας, πιο διαφορετικά μεταξύ τους και πιο χειραφετημένα
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από οποιαδήποτε κεντρική ή συλλογική κοσμική εξουσία. Το εκ
κρεμές μετακινούνταν σπασμωδικά, αλλά ολοένα και περισσότε
ρο προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος.

Οι μεταναστεύσεις θρησκευτικών διαφωνούντων ενίσχυσαν 
την κάθετη διαίρεση της Ευρώπης. Αύξησαν την εξουσία των 
ηγεμόνων και την πίστη προς αυτούς, τόσο των υπηκόων τους 
που παρέμειναν στις επικράτειές τους, όσο και των νέων υπηκό
ων τους που μετοίκησαν σε αυτές. Όμως οι μεμονωμένοι υπήκο
οι ήταν πλέον αποφασισμένοι και ικανοί να επιλέγουν σε ποιον 
δήλωναν υποταγή, αν και συχνά αυτό είχε μεγάλο κόστος. Το 
δικαίωμα άσκησης προσωπικών επιλογών αναφορικά με τη δή
λωση πίστης την κατέστησε πολύ πιο εκούσια, καθώς συνεπαγό
ταν τη συναίνεση των κυβερνωμένων και προανάγγελλε νέες ι
δέες σχετικά με το τι συνιστούσε ένα κράτος. Η ανεκτικότητα 
μεταξύ κρατών και ηγεμόνων, η βάση του συμβιβασμού του Ά 
ουγκσμπουργκ, κατέστη η τρέχουσα πολιτική στο αντι-ηγεμονι- 
κό στρατόπεδο. Ωστόσο, οι προτεστάντες και οι καθολικοί συμ
φωνούσαν ότι έπρεπε να υπάρχει μόνο μία θρησκεία σε ένα βα
σίλειο, πόσο μάλλον σε ένα stato. Η ανεκτικότητα στο εσωτερι
κό ενός κράτους θεωρούνταν επομένως επαίσχυντη και όσοι την 
υποστήριζαν κατηγορούνταν ως υλιστές και άθρησκοι. Η προθυ
μία να είναι κανείς ανεκτικός στο εσωτερικό της κοινότητάς του 
απέναντι σε εκείνο που καταδίκαζε και θεωρούσε κακό, προήλθε 
από την κόπωση και από μια επιθυμία να αποφευχθούν περαιτέ
ρω υλικές καταστροφές.

Η αντίθεση μεταξύ των πραγματικών εθνών που σχηματίζο
νταν στη δυτική Ευρώπη και των κατακερματισμένων τμημάτων 
στα οποία διαιρούνταν η Γερμανία και η Ιταλία, επέτεινε τη δια
φορά που υπήρχε από παλιά μεταξύ του δυτικού και του ανατο
λικού μισού της Ευρώπης. Αυτή η αντίθεση οδήγησε σε δύο δια
φορετικές ιδέες σχετικά με την κρατική οντότητα και την εθνικό
τητα στην ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών, οι οποίες διαδόθηκαν 
αμφότερες από την Ευρώπη στο σύγχρονο κόσμο.
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16.3. Ο ρόλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Την εξέλιξη της Λατινικής Χριστιανοσύνης σε ένα σύστημα κρα
τών δυσχέρανε η επέκταση στην ανατολική Ευρώπη και Μ εσό
γειο μιας τεχνολογικά προηγμένης και στρατιωτικά επιτυχημέ
νης μη χριστιανικής μεγάλης δύναμης, της μουσουλμανικής Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Οθωμανοί θεωρούσαν τους Αψ
βούργους ως το βασικό εμπόδιο στην επέκτασή τους προς τα δυ
τικά. Ο στρατός του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς έφτασε στις 
πύλες της Βιέννης το 1529. Έπειτα από αυτό οι Γάλλοι υπό τον 
Φραγκίσκο Α' ανέλαβαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν μια 
συνεργασία με τους Οθωμανούς εναντίον αυτού που θεωρούσαν 
ως στόχο των Αψβούργων, δηλαδή εναντίον της εγκαθίδρυσης 
μιας γενικής και απρόσβλητης κυριαρχίας των Αψβούργων στην 
Ευρώπη. Η γαλλο-οθωμανική συμφωνία του 1536 πήρε τη μορ
φή, όχι μιας συμφωνίας μεταξύ ίσων, αλλά μιας μονομερούς ρύθ
μισης εκ μέρους του σουλτάνου των οικονομικών σχέσεων με τη 
Γαλλία· παρ’ όλα αυτά, παρείχε τη βάση για πολιτική και στρα
τιωτική συνεργασία και έτσι έγινε αντιληπτή σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.1 Μέσω των επαφών των Γ άλλων με τους προτεστάντες 
ηγεμόνες που αντιτίθεντο στους Αψβούργους, οι Οθωμανοί ανέ
πτυξαν μια γενική πολιτική υποκίνησης ταραχών στη χριστιανι
κή Ευρώπη και αποδυνάμωσης των Αψβούργων εχθρών τους, 
προσφέροντας πολιτική και στρατιωτική συνεργασία και οικο
νομικά κίνητρα στα αντι-ηγεμονικά κράτη και επαναστατικά κι
νήματα της Ευρώπης. Για παράδειγμα, στις λεπτομερείς διαπραγ
ματεύσεις τους με τον Φίλιππο Β' στη δεκαετία του 1570, επιχεί
ρησαν να συντονίσουν τις κινήσεις του Γουλιέλμου της Οράγγης

1. Η φύση αυτών των σχέσεων περιγράφεται με σαφήνεια στο Thomas Naff, 
“The Ottoman Empire and the European States System”, στο H. Bull and A. 
Watson (eds), The Expansion o f  International Society, Oxford, Oxford Univer
sity Press, 1984.
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με τις δικές τους. Συνολικά, οι Οθωμανοί πέτυχαν τους διπλωμα
τικούς τους στόχους στην Ευρώπη το 16ο αιώνα, και η ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών ικανοποιούσε τους σκοπούς 
τους. Η αποτελεσματική ένωση της χριστιανικής Ευρώπης υπό 
την ηγεσία των Αψβούργων απετράπη, και η περιοχή μετακινού
νταν ολοένα και περισσότερο προς τις πολλαπλές και αντιμαχό- 
μενες ανεξαρτησίες.

Έτσι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέστη, και συνέχισε να  
αποτελεί για μερικούς αιώνες, αναπόσπαστο και σημαντικό συ
στατικό κομμάτι του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών. Εντούτοις, 
θεωρούσε, και θεωρούνταν, ότι ήταν πολύ διαφορετική από τη χρι
στιανική οικογένεια κρατών ώστε να καταστεί μέλος της εξελισ
σόμενης διεθνούς τους κοινωνίας. Αυτή η διάκριση είχε σημαντι
κές επιπτώσεις, τις οποίες θα εξετάσουμε στο κεφ. 19.

Η αυτοκρατορική επέκταση της οθωμανικής ισχύος το 16ο αιώ
να δεν περιοριζόταν στην Ευρώπη. Αντιμετώπιζε δύο βασικά κέ
ντρα αντίστασης: τους Αψβούργους, τους οποίους συνήθως υπο
στήριζαν η Βενετία και άλλοι σύμμαχοι στη Δύση, και τους Σαφα- 
βίδες Πέρσες στην Ανατολή. Και οι δύο προσπάθειες των Οθωμα
νών είχαν θρησκευτική αιτιολόγηση: οι Σαφαβίδες ήταν σιίτες αι
ρετικοί, ενώ οι εκστρατείες στην Ευρώπη είχαν το επιπρόσθετο 
πλεονέκτημα της εξάπλωσης του dar al Islam. Η λίγο πολύ συνε
χής εμπλοκή σε δύο μέτωπα επέβαλε όρια στην εξαιρετική στρα
τιωτική δεινότητα των Οθωμανών, τόσο αναφορικά με τους συνο
λικούς τους πόρους, όσο και αναφορικά με το διαθέσιμο χρόνο 
τους, αφού χρειάζονταν αρκετούς μήνες για να μετακινήσουν το 
στρατό τους από την Κωνσταντινούπολη στη Βιέννη ή την Ταυρί- 
δα. Η ανάγκη των Οθωμανών να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τις 
δυνάμεις που παρατάσσονταν εναντίον τους, τόσο στην ανατολή 
όσο και στη δύση, τους οδήγησε στην αναζήτηση πιθανών συμμά
χων και στη διαπραγμάτευση συμφωνιών για τη διακοπή των ε
χθροπραξιών με τους εχθρούς τους, και συγκεκριμένα στο να ε- 
μπλακούν ενεργά σε διπλωματικό επίπεδο με τα αναδυόμενα χρι
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στιανικά κράτη. Αυτοί είναι οι απρόσωποι εξαναγκασμοί που συ
σχετίσαμε με τα συστήματα κρατών. Παρ’ όλα αυτά, οι επαφές 
μεταξύ των Περσών και των Ευρωπαίων παρέμειναν σποραδικές, 
και μόνο περιστασιακά οι Πέρσες και οι Ευρωπαίοι σύναπταν στρα
τιωτικές συμφωνίες μεταξύ τους κατά των Τούρκων. Οι σχέσεις 
τους δεν ήταν αρκετά τακτικές ή συστηματικές ώστε να τους θεω
ρήσουμε ως μέλη του ίδιου συστήματος.

16.4. Η ηγεμονία των Αψβούργων

Και ενώ επικρατούσε αυτή η ελάχιστα ευνοϊκή κατάσταση πραγ
μάτων, ο οίκος των Αψβούργων έκανε την παρατεταμένη και σύν
θετη απόπειρά του να εγκαθιδρύσει ένα ηγεμονικό σύστημα στη 
Χριστιανοσύνη.

Πολλοί παράγοντες λειτούργησαν υπέρ μιας ηγεμονίας των 
Αψβούργων. Το σημαντικότερο ήταν ότι οι ιταλικές ιδέες μιας 
αναγεννησιακού τύπου άσκησης πολιτικής, η Μεταρρύθμιση και 
η ενίσχυση της εθνικής συνείδησης συνδυάστηκαν για να κατα
στήσουν την ευρωπαϊκή κοινωνία πιο ταραχώδη και τους ηγεμό
νες της πιο ανεξάρτητους. Κατά συνέπεια, ο φόβος της αναρχίας 
καθώς και ο φόβος των Τούρκων γενικεύτηκαν. Αυτοί οι φόβοι, 
σε συνδυασμό με την επιθυμία των πολιτικών του 16ου αιώνα να 
εδραιώσουν την ειρήνη και την τάξη στο εσωτερικό των κρατών 
τους, έκαναν τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν μέσα από 
τα πάθη που πυροδότησε η Μεταρρύθμιση ότι χρειαζόταν επί
σης κάποια ευρύτερη τάξη μεταξύ των κρατών στη νέα Ευρώπη 
για να αντικαταστήσει την παλαιά συλλογικότητα και τους ολοέ
να και πιο παραμελημένους κανόνες της Χριστιανοσύνης. Είναι 
σημαντικό να επισημάνουμε, πέρα από την επιθυμία των ηγεμό
νων να ελέγχουν τα μεμονωμένα statos, εκείνη την τάση για ηγε
μονία και τάξη μεταξύ των κρατών που διακρίναμε και σε παρό
μοια συστήματα στο παρελθόν, και που κατέστησε εύλογη την 
απόπειρα των Αψβούργων για ηγεμονία.
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Δεύτερον, η ισχύς των Αψβούργων ήταν διάχυτη στο μεγα
λύτερο μέρος της χριστιανικής Ευρώπης. Ο Κάρολος Ε' προΐ- 
στατο λόγω κληρονομικού δικαιώματος ή εκλογής ενός μεγάλου 
αριθμού ανόμοιων βασιλείων, ηγεμονιών και αξιωμάτων, καθέ
να από τα οποία είχε τα δικά του συμφέροντα, και έθετε τους 
δικούς του καταστατικούς περιορισμούς στον ηγεμόνα του. Τα 
εδάφη των Αψβούργων γεωγραφικά ήταν υπερβολικά διαχωρι
σμένα και υπερβολικά διαφορετικά ώστε να οργανωθούν σε ένα 
ενιαίο stato. (Τα κύρια στοιχεία του «συνονθυλεύματος» των Αψ
βούργων ήταν: η τεράστια ισπανική κληρονομιά του Καρόλου 
που κάλυπτε την ίδια την Ισπανία, μεγάλο μέρος της Ιταλίας και 
της Αμερικής· η θέση του ως αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας· η μεγάλη συγκέντρωση εδαφών κατά μήκος του 
Δούναβη, εν μέρει υπό την εξουσία του αδερφού του Φερδινάν- 
δου· η βουργουνδική κληρονομιά του που περιλάμβανε τις πλού
σιες και ουσιαστικά αυτόνομες πόλεις και επαρχίες των Κάτω 
Χωρών, στις οποίες είχε γεννηθεί και ο Κάρολος· και ορισμένες 
μικρές αρχοντιές αλλού.) Ως εκ τούτου, οι Αψβούργοι ήταν υπο
χρεωμένοι να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους με όρους ολό
κληρης της Ευρώπης. Η ειρωνεία είναι ότι η υπεροχή τους στο 
αναδυόμενο σύστημα οφειλόταν στους δυναστικούς γάμους που 
είχαν πραγματοποιήσει με σκοπό να ενισχύσουν την προγενέ
στερη αντι-ηγεμονική συμμαχία κατά της Γαλλίας, και βρέθηκαν 
μάλλον τυχαία παρά σκόπιμα να είναι αρκετά ισχυροί ώστε να  
επιχειρήσουν να επιβάλουν το νόμο. Εντούτοις, ανταποκρίθη- 
καν στη λογική συνέπεια της τυχαίας υπεροχής τους, προβαίνο- 
ντας σε μια απόπειρα να εγκαθιδρύσουν μια νέα τάξη πραγμά
των με μια αποδεκτή ηγεμονική δομή.

Το όραμα του Καρόλου Ε' και του Φίλιππου Β' των Αψβούρ
γων είχε κατά συνέπεια το πλεονέκτημα ότι δεν περιοριζόταν στα 
εδάφη τους, αλλά απέβλεπε στην ευημερία ολόκληρης της Λατι
νικής Χριστιανοσύνης και όχι μόνο στην ευημερία και την ανε
ξαρτησία ενός μόνο stato. Η κρίση του Sir Stanley Leathes σχε
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τικά με τον Κάρολο ότι «αυτός και μόνο αυτός από τους ηγεμό
νες της Ευρώπης εκτίμησε σωστά το θρησκευτικό κίνδυνο και 
έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να τον αντιμετωπίσει»2 μπο
ρεί να είναι υπερβολικά ευνοϊκή· ωστόσο το αίσθημα ευθύνης 
και η ηγεσία του Καρόλου δεν αμφισβητούνται. Δεν υποστηρί
χτηκε σοβαρά κανένα άλλο εναλλακτικό εποικοδομητικό σχέδιο 
για μια νέα γενική τάξη πραγμάτων μεταξύ των ηγεμόνων.

Η λύση των Αψβούργων ήταν ουσιαστικά συντηρητική. Από 
πολλές απόψεις, ο οίκος τους έμενε προσκολλημένος στο παρελ
θόν: Επιθυμούσαν να αποκαταστήσουν την ενότητα της Χριστια
νοσύνης και να την υπερασπιστούν κατά του Ισλάμ στο εξωτερικό 
και κατά των αιρέσεων στο εσωτερικό της. Υποστήριζαν τη δυνα
στική νομιμοποίηση, στην οποία όφειλαν τη θέση τους· ωστόσο η 
καταστολή των αιρέσεων συνεπαγόταν παρέμβαση σε αυτή τη νο
μιμοποίηση και επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρα
τών καθώς και του δικού τους. Ο Κάρολος δεν ήθελε να αποκτήσει 
εδάφη, τα οποία δεν θεωρούσε ότι του ανήκαν νόμιμα. Υποστήρι
ζε μια Ευρώπη, η οποία θα άφηνε κάθε βασίλειο και επαρχία με τα 
εδάφη της και τις διοικητικές της παραδόσεις και θα διατηρούσε 
στις θέσεις τους όλους τους νόμιμους ηγεμόνες, έτσι ώστε οι κτή
σεις της οικογένειάς του να συνυπάρχουν διατηρώντας την ποικι
λία τους μαζί με άλλες. Σε μια τέτοια Ευρώπη η μεγάλη συγκέ
ντρωση νόμιμης δύναμης στα χέρια του θα διασφάλιζε μια ηγεμο
νία των Αψβούργων. Ήλπιζε μέσω αυτής να αποφύγει αυτό που 
θεωρούσε ως διολίσθηση της Χριστιανοσύνης προς την αναρχία, 
και να ενώσει τους ηγεμόνες της υπό την ηγεσία του ώστε να κα- 
ταστείλουν τις αιρέσεις και να αποκρούσουν τους Τούρκους. Επι
θυμούσε διακαώς να εξασφαλίσει τη συνδρομή του βασιλιά της 
Γαλλίας, του καθολικού ηγεμόνα του πιο ισχυρού ενιαίου κράτους

2. S. Leathes (ed.), The Cambridge M odem History, Vol. II, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1903, p. 79.
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στη χριστιανική Ευρώπη, ως μικρότερου εταίρου στα εγχειρήμα
τα αυτά και ως δεύτερου τη τάξει στην ηγεμονική δομή μετά από 
αυτόν.

Οι στόχοι του Καρόλου ήταν μετριοπαθείς και όταν νικούσε 
φρόντιζε να δείχνει αυτοσυγκράτηση. Επομένως, ήταν σε θέση 
να ασκεί μια de facto  ηγεμονική εξουσία, υπό την έννοια ότι την 
υπεροχή του αναγνώριζαν ακόμη και οι αντίπαλοί του και ότι 
μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να ελέγχει τη λειτουργία του ανα
πτυσσόμενου συστήματος κρατών. Ωστόσο η προσπάθειά του 
να εγκαθιδρύσει μια νόμιμη και αποδεκτή ηγεμονία ή επικυρίαρ
χο σύστημα στην Ευρώπη δεν στέφθηκε με επιτυχία. Το κύριο 
μειονέκτημα του σχεδίου των Αψβούργων για την Ευρώπη ήταν 
ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν περιλάμβανε πραγματι
κά τον προτεσταντισμό: Οι παραχωρήσεις των Αψβούργων προς 
τους προτεστάντες, όπως ο συμβιβασμός του Άουγκσμπουργκ, 
έγιναν μόνο λόγω στρατιωτικής ή πολιτικής αναγκαιότητας. Η 
μεγάλη ισχύς και οι έντιμες προθέσεις των Αψβούργων δεν αρ- 
κούσαν ώστε να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τη Μεταρρύθμιση, 
τη στρατιωτική σύγκρουση με τη Γ αλλία και την Οθωμανική Αυ
τοκρατορία και την αντίδραση πολλών μικρότερων ηγεμόνων που 
επιθυμούσαν ελευθερία δράσης ώστε να μετατρέψουν τις εδαφι
κές τους επικράτειες σε statos.

Ο Κάρολος τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα καθήκο- 
ντά του ήταν περισσότερα από όσα θα μπορούσε να εκπληρώσει 
ένας άνθρωπος. Μεταβίβασε το αξίωμα του αυτοκράτορα και τις 
κτήσεις των Αψβούργων στη Γερμανία στον αδερφό του Φερδι- 
νάνδο, ο οποίος ήταν ήδη βασιλιάς της Βοημίας και της Ουγγα
ρίας και τις άλλες κτήσεις του στο γιο του Φίλιππο. Η συγκέ
ντρωση κρατών των Αψβούργων έγινε τώρα πιο εμφανής από 
ό,τι ήταν υπό τον Κάρολο: Μια δυναστική συμμαχία που κάλυ
πτε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Φίλιππος Β' ήταν ο πραγματικός 
βασιλιάς του ισχυρού ισπανικού κράτους και κληρονόμησε και 
την Πορτογαλία, γεγονός που τον κατέστησε το νόμιμο άρχοντα
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όλων των υπερπόντιων ευρωπαϊκών εδαφών. Όμως, τα φέουδα 
των Αψβούργων στην Ιταλία και κατά μήκος του Ρήνου δεν εί
χαν ανεξάρτητους ηγεμόνες που να διαμένουν σε αυτά ώστε να  
τα οργανώσουν σε statos, και ο σοβαρός και χωρίς φαντασία Φί
λιππος μπόρεσε μόνο εν μέρει να υπερνικήσει τους φραγμούς 
του εθίμου και της κουλτούρας να  κερδίσει την αφοσίωσή τους 
προς το ισπανικό του κράτος. Στα γερμανικά εδάφη οι ανταλλα
γές πληθυσμών μετά τη συμφωνία του Άουγκσμπουργκ εδραίω
σαν την πίστη προς τα αναδυόμενα κράτη παρά προς την αυτο
κρατορία. Ο Φερδινάνδος ένωσε εκείνες από τις επικράτειές του 
που δεν βρίσκονταν υπό οθωμανικό έλεγχο στο ισχυρότερο από 
αυτά τα κράτη· ωστόσο, ανάλογες εξελίξεις και σε άλλα μέρη 
της Γερμανίας κατέστησαν επίσης και ορισμένα κράτη που δεν 
έλεγχαν οι Αψβούργοι αρκετά ανεξάρτητα στην πράξη ώστε να  
συγκροτήσουν συμμαχίες, πρώτα μεταξύ τους και στη συνέχεια 
εκτός της αυτοκρατορίας.

Αν οι Αψβούργοι είχαν επιτύχει το σκοπό τους (πράγμα που 
θα συνεπαγόταν ρεαλιστική αποδοχή της Μεταρρύθμισης), η Ευ
ρώπη θα είχε ίσως γίνει ένα επικυρίαρχο σύστημα, όπως εκείνα 
που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην Ασία, παρά ένα συνονθύ
λευμα ανεξάρτητων και νομικά ίσων κρατών. Η επέκταση της 
Ευρώπης θα είχε συνεχίσει όπως άρχισε (βλ. κεφ. 19), στο εσω
τερικό μιας ενιαίας τακτικής δομής και χωρίς το κίνητρο του α
νταγωνισμού, με τις πλούσιες και καινοτόμες Κάτω Χώρες να 
διαδραματίζουν αναμφίβολα ηγετικό ρόλο. Η εξέχουσα δημιουρ
γικότητα της Ευρώπης, η οποία άκμασε στη διαφορετικότητα των 
ανεξάρτητων κρατών της, θα μπορούσε ίσως να έχει περιοριστεί 
σημαντικά.

Αντιμέτωπη με το στόχο των Αψβούργων να εγκαθιδρύσουν 
μια ηγεμονική καθολική ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων, η Γαλλία 
είχε δύο επιλογές: την πολιτική της συνεργασίας με τους Αψβούρ
γους, που υποστήριζαν η Καθολική Λίγκα και οι Ντε Γκιζ, και την 
εθνική πολιτική της συστηματικής εναντίωσης στις βλέψεις των
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Αψβούργων, που υποστήριζαν οι Ουγενότοι. Ένα σημαντικό μέ
ρος της γαλλικής κοινής γνώμης υποστήριζε την πολιτική της Λί
γκας, ιδιαίτερα στις περιόδους μεγάλης αδυναμίας. Ωστόσο, με 
εξαίρεση ορισμένες σύντομες περιόδους, ιδιαίτερα υπό τον Ερρί
κο Β', το γαλλικό κράτος, προσωποποίηση του οποίου ήταν ο βα
σιλιάς, δεν ήταν διατεθειμένο να παίξει δευτερεύοντα ρόλο στην 
τάξη πραγμάτων των Αψβούργων και ακολούθησε την πολιτική 
των Ουγενότων. Η Γ αλλία έγινε ο υποκινητής και ηγέτης ενός χα
λαρού αντι-ηγεμονικού συνασπισμού. Οι προτεστάντες Γερμανοί 
ηγεμόνες και πόλεις και οι Ολλανδοί που είχαν αποσχιστεί από την 
αυτοκρατορία ανατάχθηκαν στο σχέδιο των Αψβούργων για θρη
σκευτικούς λόγους, καθώς και εξαιτίας της επιθυμίας τους να ε- 
γκαθιδρύσουν ανεξάρτητα statos. Συνασπίστηκαν με τη Γαλλία 
και τις σκανδιναβικές δυνάμεις και κατά συνέπεια, δια αντιπρο
σώπου και με τους Οθωμανούς Τούρκους, σε μια χαλαρή αντι- 
ηγεμονική συνεργασία κατά της κυριαρχίας των Αψβούργων και 
των καθολικών. Οι προτεστάντες που συμμετείχαν σε αυτόν το 
συνασπισμό δεν φοβούνταν πολύ τους Τούρκους, από τους οποί
ους ήταν κατά κάποιον τρόπο απομονωμένοι, επειδή συμπτωματι- 
κά η δύναμη των Αψβούργων ήταν συγκεντρωμένη στα νότια και 
τα ανατολικά της αυτοκρατορίας.

Η αντι-ηγεμονική αντίσταση στον ενοποιητικό στόχο των Αψ
βούργων το 16ο αιώνα ήταν αυτονομιστική και τοπική και φαι
νομενικά αφοσιωμένη στη διαφοροποίηση και στις πολλαπλές 
ανεξαρτησίες. Οι ηγεμόνες που τάσσονταν κατά των Αψβούρ
γων ενώνονταν και οι ίδιοι σε κάποιο βαθμό από τις στρατηγικές 
πιέσεις και από ένα δίκτυο συμμαχιών που συνολικά κάλυπταν 
ολόκληρο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των Οθωμα
νών. Ωστόσο, ενώ οι συμμαχίες προσέδιδαν ένα βαθμό συνοχής 
στις πολιτικές του αντι-ηγεμονικού στρατοπέδου και αποτελού- 
σαν κατά συνέπεια κάποιο υποκατάστατο της ηγεμονικής τάξης, 
δεν υπήρχε κανένα συντονιστικό μεγάλο σχέδιο και η συνεργα
σία ήταν ζήτημα πρόσκαιρης σκοπιμότητας. Η γενική ιδέα μιας
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ισορροπίας ισχύος ήταν παρούσα, ιδιαίτερα στη σκέψη των Βε- 
νετών και των Άγγλων πολιτικών. Όμως, σε αυτό το στάδιο της 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η επιθυμία για μια ισορ
ροπία απλώς λειτουργούσε εναντίον των Αψβούργων και παρεί
χε μια αιτιολόγηση για συνεργασία με τους Οθωμανούς.3 Συγκε
κριμένοι κανόνες για τη διαχείριση μιας γενικής ισορροπίας, συ- 
μπεριλαμβανομένης και της ισχυρότερης δύναμης, δεν είχαν α
κόμη αναπτυχθεί. Ακόμη και στη Γ αλλία, εκείνοι που επιδίωκαν 
να καταστρέψουν την ισχύ των Αψβούργων δεν σκέφτονταν καν 
να τους αντικαταστήσουν στην κορυφή της ιεραρχίας. Οι Ευρω
παίοι δεν επιχείρησαν παρά μόνο το 17ο αιώνα να αναπτύξουν 
κάτι νέο στην ιστορία των συστημάτων κρατών, δηλαδή τους 
κανόνες και τους θεσμούς μιας συνειδητά αντι-ηγεμονικής διε
θνούς κοινωνίας.

3. Η ιδέα μιας ισορροπίας δεν περιοριζόταν φυσικά στην εξωτερική πολιτική, 
αλλά αποτελούσε επίσης μια πολιτική φόρμουλα για το χειρισμό των αντίπαλων 
φατριών στο εσωτερικό ενός κράτους.
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ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ 
ΜΙΑ ΑΝΤΙ-ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ

0 17ος αιώνας είδε την πραγματική εγκαθίδρυση νόμιμα ανε
ξάρτητων κρατών στην Ευρώπη, τα οποία αναγνωρίζονταν 

μεταξύ τους ως τέτοια. Εξακολουθούσαν να αισθάνονται ότι α
ποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου όλου που ήταν η Λατινική Χρι
στιανοσύνη, και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση ήταν πλέον τέ
τοια που κάθε κράτος, και ιδιαίτερα τα πιο ισχυρά, αισθάνονταν 
υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τους τις ενέργειες των άλ
λων. Αναγνώριζαν ότι, εφόσον οι μεσαιωνικές αναστολές είχαν 
εκλείψει ή είχαν καταστεί ασήμαντες, νέοι κανόνες και διαδικα
σίες χρειάζονταν για τη ρύθμιση των σχέσεών τους. Με τους ό
ρους που χρησιμοποιεί ο Hedley Bull χρειάζονταν να  συγκροτή
σουν μια νέα διεθνή κοινωνία.1 Η ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών 
γεννήθηκε από την πάλη μεταξύ των δυνάμεων που έρεπαν προς 
μία ηγεμονική τάξη πραγμάτων και εκείνων που κατάφεραν να  
ωθήσουν τη νέα Ευρώπη προς το άκρο των ανεξαρτησιών του 
φάσματός μας. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της διεργασίας 
ήταν η γενική συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν στη Βεστφα
λία, στα μέσα του αιώνα μετά τον εξαντλητικό Τριακονταετή Πό
λεμο. Η συμφωνία της Βεστφαλίας ήταν ο χάρτης μιας Ευρώπης

1. Η. Bull, The Anarchical Society, London, Macmillan, and New York, Co
lumbia University Press, 1977, p.13.
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σταθερά οργανωμένης στη βάση μιας αντι-ηγεμονικής αρχής. Ε
πηρέασε επίσης την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης, η οποία 
επρόκειτο ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να μετασχημα
τίσει τις σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών και το ρόλο που έπαι
ζαν στη διευθέτηση της Ευρώπης τα κράτη που βρίσκονταν στην 
περιφέρειά της. Η «αποικιακή» επέκταση της Ευρώπης, χερσαία 
και υπερπόντια, και η επακόλουθη επέκταση του ευρωπαϊκού συ
στήματος παγκοσμίως, απαιτείται να εξεταστούν ξεχωριστά, πράγ
μα που θα κάνουμε στο κεφ. 19.

.1. Ο Ρισελιέ και η αντι-ηγεμονική συμμαχία

Το 16ο αιώνα το μεγάλο σχέδιο για την Ευρώπη ήταν το ηγεμονι
κό όραμα των Αψβούργων. Οι πολέμιοί του ήταν αυτονομιστές 
που είχαν συνασπιστεί προκειμένου να αντισταθούν στους Αψ
βούργους, αλλά χωρίς να έχουν κάποια γενική εικόνα μιας εναλ
λακτικής οργάνωσης. Κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα το 
ΐίΧλικό κράτος ετ^δίωξε ένα νέο μεγάλο σχέδιο που αντιτασσό- 

τ&ν-στους καταπονημένους και εξασθενισμένους Αψβούργους. 
Το σχέδιο ηταν αντι-ηγεμονικό και εξακολουθούσε να είναι ου- 
σιαστικά αρνητικό· εκχωρούσε στη Γ αλλία την ηγεσία του συνα- 
σπισμού κατά των Αψβούργων, θέση ανάλονη με εκείνη που κα-
“■ " ' 11 "I Μ 1 , | '___ .....‘" " '

τείχαν, στην πρπγ) ιπτικ-ήτητα, ,οι^παρτιάτες^τον Πελοποννησια- 
κο ίΐόλεμο, καθώς και ο \τνεζος σ α ^ δδ^ ίκ οί, όπως ο υπουργός 
του Ερρίκου Δ', ο Συλύ, συνεβαλαν σε αυτή την ιδέα· ωστόσο, ο 
αρχιτέκτονάς της ήταν ο πρώτος τη τάξει υπουργός του Λουδοβί-
κού ΤΓ'- ο καρδινάλιος ΡισελΐεΓ~~*— ———---------- ~

Σ τ ^ σωτερικό της Γ αλλίας^  Ρισελιέ ακολούθησε μια πολιτι- 
κχ\ εδοαίωσης της βασιλικής ΐ£ουσίας έπειτα από τις παρατετα- 
μένες αναταραχές των θρησκευτικών πολέμων, ε%ανεφαρμόζο- 
ντας τις τεχνικές του ιταλικού stato  που είχε εισαγάγει_ο Λουδο-

5ρΰσει ένακραΐςις, εννο-
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^ ^ ^ β ^ Τ λ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ λ ^ ^  πρϋσΐΏποποίηση του κρά
νους. Στόχος του ήταν να ενώσει τη Γ αλλία υπό την  εξουσία ενός 
απόλυτου μονάρχη και να καταστρέψει κάθε ουσιαστική αντί
δραση, ιδιαίτερα τους οχυροΜίέ^ωίς^ξύργους των ευγενών και τις 
φρουρές των πόλεων τωγΌυγενότωκ  που είχαν ως στόχο να α
ντιστέκονται <rm βαπιλιά^ΓΓίτή ήταν η πολιτική που έγινε γνω- 
ητή mr «mivnn A14t^hr~YTr\v Ιταλία το ragione di stato ισοδυνα- 
μούσε με την αιτιολόγηση οποιασδήποτε πολιτικής, συμπεριλαμ-

ένα δικαίωμα και σκοπό του κράτους που αναγνώριζε τις υποχρε
ώσεις ενός ηγεμόναπρος όλους εκείνους που είχεαναλάβει υπό
την προστασία του.

Η έννοια του raison d ’etat του Ρισελιέ στο εξωτερικό ήταν 
σχεδόν το αντίστροφο εκείνης που εφάρμοζε στην ρπηντΕρικ-ή rcrn. 
πολιτική. Θεωρούσε ότι η ευημερία του βασιλείου της Γαλλίας 
ΤαχΓΓϋΤντπιηκόων του βασιλιά, την οποία θεωρούσε ως ιερό καθή
κον του βασιλιά Λουδοβίκου, απαιτούσε επίσης την εξάλειψη της 
απειλής που συνιστούσε η ικανότητα του οίκου των Αψβούργων 
να επιβάλλει το νόμο στην Ευρώπη, αν και η εξουσία των Αψ- 
βούργδ)ν ήταν' νόμιμη και καθολική. Για αυτό στο εξωτερικό αυ- 
τός-σ"εοσφης1Ερΐγκιπας της Καθολικής Εκκλησίας συνέχισε την 
εξωτερική πολιτική των Ουγενότων του προηγούμενου αιώνα. 
Ενώ η Γαλλία ήταν το μεγαλύτερο και πιο πολυάριθμο σε πληθυ
σμό βασίλειο της δυτικής Ευρώπης και καταλάμβανε γεωγραφι
κά μια κεντρική θέση, εξακολουθούσε να είναι πιο αδύναμη από 
τη συγκέντρωση κρατών των Αψβούργων, με αποτέλεσμα να α- 
παιτείται σκοπιμότητα. Ο Ρισελιέ ενθάρρυνε στην Αγία Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία και στην Ισπανία εκείνα τα στασιαστικά στοιχεία 
τα οποία κατέστειλε στο εσωτερικό. Για παράδειγμα, χαρακτήρι
ζε τό πρόπυργιο των Ουγενότων της Λα Ροσέλ ως σφηκοφωλιά,
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αλλά ισχυριζόταν ότι οι Γερμανοί προτεστάντες ηγεμόνες (οι ο
ποίοι διατηρούσαν παρόμοιες σχέσεις με την αυτοκρατορία) ή
ταν νόμιμοι σύμμαχοι.

Ο Ρισελιέ έπρεπε να οικοδομήσει έναν αντι-ηγεμονικό συνα- 
σπισμό ή αντιδίκτυο από πολύ ανομοιογενή συστατικά στοιχεία, 
όχι στη βάση της εξουσίας, όπως ήταν σε θέση να κάνει το σύ- 
στημα των Αψβούργων, αλλά με υπομονετικές διαπραγματεύσεις 
και πειθώ. Αποδεχόταν τη βασική αρχητων αντι-ηγεμονϊκών συ
νασπισμών, ότι κάθε σύμμαχος ήταν αποδεκτός, ιδιαίτερα αν ή
ταν διατεθειμένος να διεξαγάγει εκείνος τη μάχη. Στο έργο του 
Πολιτική Διαθήκη υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχείς διαπραγ
ματεύσεις στο εξωτερικό, γεγονός που του επέτρεψε «να μετα
μορφώσει πλήρως τη φύση των υποθέσεων της Χριστιανοσύνης», 
και την «απίστευτη» αξία αυτών των διαπραγματεύσεων, που ι
σχυρίζεται ότι συνειδητοποίησε μόνο μέσω της εμπειρίας του α
ξιώματος.2 Για να εκτελέσει το έργο της ενεργοποίησης και του 
συντονισμού του συνασπισμού του οργάνωσε την καλύτερα ενη
μερωμένη και πιο αποτελεσματική διπλωαατική υπηρεσία στην 
Ευρώπη. Η γαλλική πολιτική χρησιμοποίησε επίσης αποτελεσμα
τικά για την επίτευξη των σκοπών της το~χρημαΓϊϊαρείχε επιχο
ρηγήσεις και υποστήριξη σε αντι-ηγεμονικούς Γ ερμανούςηγεμό- 
νες, οι περισσότεροί από τσοζΤ5ποίους ήταν προτεστδντες, αλλά 
και στους προτεστάντες βασιλείς της Δανίας και της~Σουηδίας 
και στις ανεξάρτητες καλβινιστικέςΤνάτω Χώρες. Ενθάρρυνε τους 
Τούρκους που ήταν εχθροί της Χριστιανοσύνης να παρενοχλουν 
τους Αψβούργους. Οι Γάλλοι χρησιμοποιούσαν τα στρατεύματά 
τους, επαυξημένα με μισθοφόρους, μόνο ως έσχατη λύση, όπως 
όταν ο θάνατος του πολεμιστή βασιλιά της Σουηδίας απείλησε με 
κατάρρευση τον προτεσταντικό σκοπό στη Γερμανία. Η πολιτική 
της επιχορήγησης των συμμάχων για να πολεμήσουν αυτοί γρη-

2. Richelieu, Political Testament, Chapter VI.
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πιιιοποιήθηκε κατά την ιταλική Αναγέννηση, όπως παλαιότερα 
είχε χρησιμοποιηθεί από την Ασσυρία και την Περσία και αργό
τερα από την Αγγλία. Με άλλα λόγια, ο καρδινάλιος ήταν πολιτι
κός, και όπως και άλλοι πολιτικοί, ενδιαφερόταν λιγότερο για τις 
αιρέσεις από ό,τι για το raison d ’etat. Ήθελε να Βοηθήσει το γαλ
λικό κράτος να βγει από την κατάσταση παρακμής στην οποία 
είχε περιέλθει και να το ελευθερώσει αφενός από τις ηγεμονικές 
πιέσεις που δεχόταν από επάνω και αφετέρου από τις πιέσεις των 
αναταραχών από κάτω.

Οι Ουγενότοι βρίσκονταν σε δίλημμα. Ευνοούσαν την εξωτε
ρική πολιτική της συμμαχίας με όλους τους προτεστάντες εναντί
ον των Αψβούργων που ήταν σημαιοφόροι της Αντιμεταρρύθμι
σης· όμως, η στρατιωτική και πολιτική ισχύς πόυ είχαν κερδίσει 
με τόσους κόπους στο εσωτερικό της Γαλλίας και που τους προ
στάτευε από τις διώξεις, αποδυνάμωνε επίσης το κράτος και την 
ικανότητα του βασιλιά να διεξάγει πόλεμο. Οι Ολλανδοί διαπί
στωσαν ότι η επιλογή ήταν εξίσου οδυνηρή. Η γαλλική συμμαχία 
ήταν απαραίτητη για να διασώσουν την ανεξαρτησία του νέου 
κράτους τους · όμως, οι Ουγενότοι ήταν οι ήρωες των καλβινιστι- 
κών αγώνων και χρειάζονταν τη βοήθεια από το εξωτερικό, την 
οποία οι Ολλανδοί είχαν βρει τόσο πολύτιμη σε ένα προγενέστε
ρο στάδιο. To raison d ’etat υπερίσχυσε της ιδεολογίας και στην 
περίπτωση των Ολλανδών πλήρωσαν και αυτοί το τίμημα της γαλ
λικής συμμαχίας συναινώντας να μη συνδράμουν και να μην εν
θαρρύνουν τους Ουγενότους. Οι προτεστάντες ηγεμόνες ήταν πιο 
αδύναμοι από τους καθολικούς, και ως εκ τούτου θεώρησαν σκό
πιμο να συμμαχήσουν με τον καρδινάλιο και να καλωσορίσουν 
τις νίκες των Οθωμανών, ό,τι και αν πίστευαν οι υπήκοοί τους.

Ούτε η αντι-ηγεμονική σκοπιμότητα του Ρισελιέ ούτε οι αγώ
νες των διαφωνούντων Γερμανών ηγεμόνων κατά της εξουσίας της 
αυτοκρατορίας δεν ισοδυναμούσαν ακόμη με μια ιδέα για μια νέα 
ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων. Ωστόσο, ο γαλλοπροτεσταντικός συ
νασπισμός και οι επιπτώσεις του συντόνισαν και έδωσαν μια δομή
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στις δυνάμεις που αντιτάσσονταν στην ηγεμονία, στο χαώδες πρώ
το μισό του 17ου αιώνα, όταν δεν είχαν ακόμη διαπραγματευτεί 
και δεν είχε εφαρμοστεί μια νέα γενική τάξη πραγμάτων. Ο συντο
νισμός αποδεχόταν απαραίτητα μια μεγάλη ποικιλία συμφερόντων, 
καθώς και (ιδιαίτερα αναφορικά με τους Οθωμανούς) αρχών και 
αξιών. Υπό μια έννοια ήταν η επέκταση σε ολόκληρο το σύστημα 
της διατύπωσης του συμβιβασμού του Άουγκσμπουργκ cujus regio 
ejus religio (του ηγεμόνα το θρήσκευμα).

Οι Αψβούργοι είχαν το πλεονέκτημα της ευθύτητας του σκο
πού, αλλά επέδειξαν λιγότερη ευελιξία και μεγαλύτερη προσκόλ
ληση στις αρχές. Ενώ ο Ρισελιέ ενδιαφερόταν για τα συμφέροντα 
του γαλλικού κράτους, η πολιτική των Αψβούργων βασιζόταν στη 
διατήρηση όλων των κληρονομικών δικαιωμάτων που τους είχαν 
εκχωρηθεί από τον Θεό, τα οποία συνολικά τους τοποθετούσαν 
σε ηγεμονική θέση, και στην πεποίθηση ότι αυτό που είχε σημα
σία ήταν να σώσει κανείς την ψυχή του, επομένως δεν έπρεπε να 
έχει καμία δοσοληψία με τους αιρετικούς. Ήταν σχεδόν αδύνα
τον για τους Αψβούργους να αποδεχτούν την ανεξαρτησία των 
ολλανδικών τους εδαφών. Ωστόσο υπήρχε η δυνατότητα σύνα
ψης μιας συμφωνίας με τους προτεστάντες βασιλιάδες της Δανί
ας και της Σουηδίας, και ο Βάλενσταϊν, ο πολιτικός στρατηγός 
των Αψβούργων, διερεύνησε τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών 
με τους προτεστάντες Γερμανούς ηγεμόνες, οι οποίες θα μπορού
σαν να επιφέρουν ειρήνη στην αυτοκρατορία. Επιπλέον, επειδή η 
Γαλλία ήταν ο κύριος εχθρός, οι Αψβούργοι θα μπορούσαν να  
είχαν βοηθήσει τους Ουγενότους με τον ίδιο τρόπο που οι Γ άλλοι 
βοηθούσαν τους προτεστάντες διαφωνούντες μέσα στην αυτο
κρατορία και στις Κάτω Χώρες. Ο Ολιβάρες, ο Ισπανός ομόλο
γος του Ρισελιέ, διέκρινε αυτές τις ευκαιρίες και τους κινδύνους 
που έκρυβε η άκαμπτη στάση, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει το 
βασιλιά του. Ο Τριακονταετής Πόλεμος πέτυχε μια αντι-ηγεμονι- 
κή λύση στη συγκέντρωση γερμανικής ισχύος σε ένα ενιαίο κρά
τος, αλλά επέτρεψε τη συγκέντρωση της γαλλικής ισχύος.



Η απόρριψη εκ μέρους των Αψβούργων ενός ισπανικού raison 
d ’etat σήμαινε ότι τα κρατικά συμφέροντα της Ισπανίας θυσιάζο
νταν αφενός για τους σκοπούς και τα συμφέροντα του οίκου των 
Αψβούργων, συμπεριλαμβανομένης και της επιρροής της στην 
Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, και αφετέρου για την Καθολική Εκ
κλησία και την ιδέα των Αψβούργων περί τάξης στην Ευρώπη 
συνολικά. Είναι δύσκολο να πει κανείς πόσο χρήσιμη θα ήταν η 
ανάκτηση των βόρειων Κάτω Χωρών για την Ισπανία ή πόσο πο
λύτιμες ήταν οι νότιες Κάτω Χώρες τις οποίες διατήρησε το ισπα
νικό στέμμα, σε σύγκριση με το αίμα των Ισπανών που χύθηκε 
και τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν στον αγώνα. Ασφαλώς, 
η Ισπανία πλήρωσε το τίμημα μιας εξωτερικής πολιτικής η οποία 
βασιζόταν σε γενικές αρχές και όχι στα εθνικά συμφέροντα. Ακό
μη πιο σοβαρή ήταν η καταστροφή της Γερμανίας. Εκεί, η αδιαλ
λαξία των Αψβούργων, οι φιλοδοξίες των ηγεμόνων, οι επιχειρή
σεις του σουηδικού στρατού και η γαλλική και οθωμανική πολι
τική της ενθάρρυνσης της ανεξαρτησίας και των διαφωνιών προ- 
κάλεσαν εκείνες τις καταστροφές από τις οποίες οι Αψβούργοι 
είχαν σώσει την Ισπανία και η εσωτερική πολιτική των Βουρβό- 
νων είχε προφυλάξει τη Γαλλία.

Το σύστημα των βόρειων ευρωπαϊκών κρατών γύρω από τη 
Βαλτική εξακολουθούσε να αποτελεί ένα ξεχωριστό δίκτυο πιέ
σεων στις αρχές του 17ου αιώνα. Σε αυτό κυριαρχούσαν δύο α
ντίπαλα ακριτικά κράτη που αντισταθμίστηκαν με την εξάπλωση 
της Λατινικής Χριστιανοσύνης, τα βασίλεια της Σουηδίας και της 
Πολωνίας-Λιθουανίας, τα οποία βρίσκονταν συχνά σε σύγκρου
ση μεταξύ τους, καθώς και με τους ανατολικούς γείτονές τους. Η 
Σουηδία είχε καταστεί ένα ομοιογενές εθνικό κράτος και έλεγχε 
επίσης ένα πλήθος υποτελών μη σουηδικών εδαφικών επικρα
τειών γύρω από τη Βαλτική. Το βασίλειο της Πολωνίας είχε αυ
ξήσει τη δύναμη και την επιρροή του με μια δυναστική ένωση με 
τη Λιθουανία και με την επέκτασή του προς τα ανατολικά, και 
είχε καταστεί το βασικό προπύργιο της Λατινικής Χριστιανοσύ

Κεφ. 17: ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ -  ΜΙΑ ΑΝΤΙ-ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ 331



332 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

νης στα ανατολικά όριά της. Ωστόσο, ο ανομοιογενής πληθυσμός, 
η διττή δομή διακυβέρνησης της Πολωνίας-Λιθουανίας και η πρα
κτική της εκλεγμένης μοναρχίας εμπόδισαν την εδραίωση ενός 
πραγματικού stato.

Ο Τριακονταετής Πόλεμος απασχόλησε τις σκανδιναβικές δυ
νάμεις στην κεντρική Ευρώπη και οι Γάλλοι πολιτικοί αντιλή- 
φθηκαν το πλεονέκτημα μιας συνεργασίας με τη Σουηδία και την 
Πολωνία, οι οποίες γεωγραφικά βρίσκονταν στην άλλη πλευρά 
της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Το δυτικό και το βόρειο ευ
ρωπαϊκό σύστημα συγχωνεύτηκαν. Οι Σουηδοί αντιλήφθηκαν πο
λύ καλύτερα από τα δυτικά κράτη ότι «όλοι οι ξεχωριστοί πόλε
μοι στην Ευρώπη είχαν καταστεί ένας οικουμενικός πόλεμος»3 
και τα σουηδικά στρατεύματα και η διπλωματία έπαιξαν έναν ε
νεργό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης του 17ου αιώνα. Η 
κύρια συμβολή της Πολωνίας-Λιθουανίας (που αποτελεί και ει
ρωνεία) ήταν ο εκπολωνισμός και ο εξευρωπαϊσμός της Ρωσίας, 
η οποία επρόκειτο να κατακτήσει την Πολωνία και να καταστεί 
μεγάλη ευρωπαϊκή και παγκόσμια δύναμη (βλ. κεφ. 19).

17.2. Η νέα τάξη πραγμάτων μετά τη συνθήκη της Βεστφαλίας

Στη μακροχρόνια σύρραξη έθεσαν τέλος οι περίπλοκες παράλλη
λες διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι γνωστές συλλογικά ως η 
«Συνθήκη της Βεστφαλίας» του 1648. Αν και η συνθήκη ήταν 
περισσότερο προϊόν διαπραγμάτευσης παρά υπαγόρευσης, γενι
κά κατέγραφε τα επιτεύγματα των νικητών. Η γνωστή κρίση της 
Dame Veronica Wedgwood ότι «η ειρήνη ήταν εντελώς ανίσχυρη 
να επιλύσει τα προβλήματα της Ευρώπης» αναφέρεται στην ανα
διάταξη του χάρτη και στις διεκδικήσεις των ηγεμόνων.4 Παρ’

3. Επιστολή του βασιλιά Γουσταύου Αδόλφου της Σουηδίας προς τον Οξεν- 
στιέρνα, με ημερομηνία 1η Απριλίου 1628. Βλ. επίσης, G. Parker, Europe in 
Crisis, London, Fontana, 1974, p. 14.

4. C. V. Wedgwood, The Thirty Years War, London, Methuen, 1981, p. 525.



όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις στη Βεστφαλία σήμαιναν κάτι και
νούργιο και σημαντικό: ήταν το πρώτο γενικό συνέδριο όλων των 
ουσιαστικών δυνάμεων της Ευρώπης. Οι εκλέκτορες και όλοι οι 
ηγεμόνες και οι αυτοκρατορικές πόλεις της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας που ήταν σε θέση να ασκούν μια ανεξάρτητη εξωτε
ρική πολιτική εκπροσωπήθηκαν ξεχωριστά στις διαπραγματεύ
σεις.

Η συμφωνία της Βεστφαλίας νομιμοποίησε μια κοινοπολιτεία 
κυρίαρχων κρατών. Σηματοδότησε το θρίαμβο του stato, το ο
ποίο είχε υπό τον έλεγχό του τις εσωτερικές του υποθέσεις και 
ήταν ανεξάρτητο στην εξωτερική του πολιτική. Αυτή ήταν η επι
θυμία των ηγεμόνων γενικά -  και ιδιαίτερα των Γερμανών ηγε
μόνων, τόσο των προτεσταντών, όσο και των καθολικών, σε σχέ
ση με την αυτοκρατορία. Οι συνθήκες της Βεστφαλίας ανέφεραν 
πολλούς από τους κανόνες και τις πολιτικές αρχές της νέας κοι
νωνίας κρατών, και παρείχαν αποδείξεις ότι υπήρχε μια γενική 
συναίνεση των ηγεμόνων αναφορικά με αυτούς. Η συμφωνία θε
ωρούνταν ότι θα παρείχε ένα θεμελιώδη και περιεκτικό χάρτη για 
ολόκληρη την Ευρώπη. Διατύπωνε επίσης ορισμένες γενικές ιδέ
ες, τις οποίες συναντούμε και σε ορισμένες μεταγενέστερες συμ
φωνίες, καθώς και στις μόνιμες συνελεύσεις της Κοινωνίας των 
Εθνών και των Ηνωμένων Εθνών, όπως η μεσαιωνική καταδίκη 
των δεινών του πολέμου και η ανάγκη για μια νέα και καλύτερη 
τάξη πραγμάτων. Όμως, πολλά από τα πράγματα που η μεταγενέ
στερη ευρωπαϊκή πολιτική θεωρούσε σημαντικά δεν είχαν ακόμη 
επιτευχθεί. Μια ισορροπία ισχύος, η οποία ήταν απαραίτητη για 
να διατηρηθούν οι συνθήκες στις οποίες μπορούσαν να λειτουρ
γήσουν οι μη ηγεμονικοί κανόνες και θεσμοί, και η οποία ήταν ως 
εκ τούτου τεράστιας σημασίας, δεν είχε εγκαθιδρυθεί πραγματι
κά. Ο απαραίτητος ρόλος που οι Αυστριακοί Αψβούργοι θα έπαι
ζαν τους επόμενους δύο αιώνες, για τη διατήρηση της ισορροπί
ας, την οποία είχαν στο παρελθόν πολεμήσει, δεν είχε προβλε- 
φθεί· και οι μικρότεροι νικητές δεν είχαν αναπτύξει ακόμη το αξί
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ωμα ότι ο μεγάλος εχθρός του χθες θα μπορούσε να είναι ο σύμ
μαχος του αύριο.

Τα μεσαιωνικά βασίλεια και τα αναγεννησιακά statos της Χρι
στιανοσύνης είχαν καταστεί τώρα μια ιεραρχία συγκροτημένων 
κρατών, τα οποία μπορούμε να ταξινομήσουμε σε τρεις κατηγο
ρίες. Ορισμένοι ηγεμόνες, με επικεφαλής τον αυτοκράτορα και 
τους βασιλιάδες της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγνωρίζονταν 
οικουμενικά ως ανεξάρτητοι, τόσο de jure, όσο και de facto. Η 
θέση τους δεν επηρεαζόταν από τη συμφωνία της Βεστφαλίας. 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν ανεξάρτητα στην πράξη, αλλά 
όχι σύμφωνα με τη νομική θεωρία κράτη. Τα σημαντικότερα μέ
λη αυτής της κατηγορίας ήταν οι κοσμικοί ηγεμόνες της αυτο
κρατορίας. Οι εκλέκτορες ισχυρών statos όπως της Βαυαρίας, της 
Σαξονίας και του Βραδενβούργου, τα οποία με τρεις αρχιεπισκό
πους εξέλεγαν τον αυτοκράτορα, ήταν στο τέλος του πολέμου 
φανερά ανεξάρτητα εκτός ίσως κατ’ όνομα. Περισσότεροι από 
εκατό μικρότεροι ηγεμόνες και περίπου πενήντα ελεύθερες αυτο
κρατορικές πόλεις είχαν επίσης αποκτήσει σημαντική ελευθερία 
δράσης. Σύμφωνα με τη συνθήκη δεν επιτρεπόταν θεωρητικά 
στους Γερμανούς ηγεμόνες και στις κυβερνήσεις των πόλεων να 
κηρύσσουν πόλεμο χωρίς τη συναίνεση της αυτοκρατορίας. Ω
στόσο, τους επιτρεπόταν επίσημα να συνάπτουν συμμαχίες με 
κράτη εκτός αυτής. Κατά συνέπεια, αναγνωρίζονταν ως ανεξάρ
τητα συστατικά μέρη του συστήματος κρατών και ως ευμετάβλη
τοι συμμετέχοντες στους θεσμούς της νέας διεθνούς κοινωνίας 
των ηγεμόνων. Τρίτον, υπήρχαν κράτη που είχαν συγκροτηθεί 
ξεχωριστά, με τους δικούς τους νόμους και θεσμούς, αλλά που 
ήταν εξαρτημένα. Τέτοια ήταν οι νότιες Κάτω Χώρες των Αψ
βούργων και διάφορα κράτη στην Ιταλία και γύρω από τη Βαλτι
κή, καθώς και οι ευρωπαϊκές αποικίες στο Νέο Κόσμο. Ορισμένα 
από αυτά ήλπιζαν ίσως να αποκτήσουν με την πάροδο του χρό
νου την ανεξαρτησία τους, όπως είχαν κάνει τα γερμανικά κράτη.

Τα ανεξάρτητα κράτη δεν ήταν προφανώς ίσα ως προς την



ισχύ και εξακολουθούσε να επικρατεί η άποψη ότι κατατάσσο
νταν σε κάποια ιεραρχία, ενώ θέματα όπως τα πρωτεία των εκ
προσώπων τους προκαλούσαν έντονες φιλονικίες. Ωστόσο, αν και 
τα κράτη δεν ήταν νομικά ίσα, οι πρώτες δύο κατηγορίες κρατών 
στην πράξη αναγνώριζαν την ανεξαρτησία η μία της άλλης και 
αντιμετώπιζαν το ένα το άλλο ως ίσα. Αυτή ήταν η πρακτική με
ταξύ των μελών της νικηφόρας αντι-ηγεμονικής συμμαχίας και 
είναι χαρακτηριστική τέτοιου είδους συμμαχιών· και σύμφωνα 
με τη συνθήκη της Βεστφαλίας κατέστη ο εθιμικός κανόνας στην 
Ευρώπη. Επιπλέον, οι βασιλιάδες και οι ηγεμόνες της Ευρώπης, 
των οποίων η θέση εξαρτιόταν από το κληρονομικό δικαίωμα και 
ως εκ τούτου από τη γενεαλογία, ήταν σε μεγάλο βαθμό συγγε
νείς μεταξύ τους είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας. Οι Ευρωπαίοι 
ηγεμόνες μπορεί ίσως να διεφεραν σημαντικά ως προς την ισχύ 
και τη θέση, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μέλη ή πιθανά μέ
λη της ίδιας διευρυμένης οικογένειας.

Η τάξη πραγμάτων της Βεστφαλίας που διαπραγματεύτηκαν 
οι κυρίαρχοι ηγεμόνες νομιμοποίησε έτσι ένα συνονθύλευμα α
νεξάρτητων κρατών στην Ευρώπη. Τα σύνορα που χώριζαν τα 
κράτη αυτών των ηγεμόνων είχαν χαραχτεί με απόλυτη σαφή
νεια- και το τι συνέβαινε στο εσωτερικό αυτών των συνόρων ή
ταν καθήκον μόνο της κυβέρνησης του κράτους να  το καθορίζει. 
Η εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα όπως εφαρμοζόταν στις ηγεμονίες 
της αυτοκρατορίας, νομιμοποίησε την επέκταση της έννοιας του 
cujus regio ejus religio· η διάλυση της οικουμενικής εκκλησίας 
απεικονιζόταν τώρα στη διάλυση της κοσμικής δομής στην Ευ
ρώπη. Όσον αφορά την έμφαση που έδινε στη διαίρεση των ευ
ρωπαϊκών κρατών και όχι στην ενότητα της Χριστιανοσύνης, και 
στην απόρριψη κάθε ιδέας ότι ένας πάπας ή αυτοκράτορας είχε 
κάποια οικουμενική εξουσία, ή ότι ένα κυρίαρχο κράτος θα πρέ
πει να επιβάλλει το νόμο στα άλλα, η συμφωνία της Βεστφαλίας 
ήταν αντι-ηγεμονική. Σε όλα αυτά τα θέματα, η συμφωνία αντα
νακλούσε τις απόψεις των αρχιτεκτόνων της, της Γαλλίας, της
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Σουηδίας και της Ολλανδίας, που ήταν προτεσταντικές δυνάμεις 
ή ακολουθούσαν μια κατ’ ευφημισμό προτεσταντική πολιτική. Η 
τάξη πραγμάτων της Βεστφαλίας επιβλήθηκε από τους νικητές 
στους ηττη μένους· και οι στόχοι του νικηφόρου συνασπισμού α- 
ποτέλεσαν το δημόσιο δίκαιο της Ευρώπης. Οι Αψβούργοι ανα
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους ηγεμονικούς τους στόχους. Ο 
πάπας ευνόητα κατήγγειλε τη συμφωνία ως άκυρη και κενή.

Οι Οθωμανοί, των οποίων τα όπλα είχαν συμβάλει σημαντικά 
στο να καταστεί δυνατή η συμφωνία, δεν συμμετείχαν σε αυτή. 
Ήθελαν να αποδυναμώσουν τους Αψβούργους εχθρούς τους, αλ
λά δεν σκέφτονταν με όρους μιας αντι-ηγεμονικής τάξης πραγ
μάτων για τη χριστιανική Ευρώπη και η πολιτική τους σε καμία 
περίπτωση δεν ισοδυναμούσε με τον περσικό στόχο της εγκαθί
δρυσης μιας «ειρήνης του βασιλέως». Η αδυναμία των Αψβούρ
γων τους φαινόταν ως μία ευκαιρία. Σαράντα περίπου χρόνια με
τά τη Βεστφαλία, οι Οθωμανοί πολιορκούσαν τη Βιέννη.

Οι ηγεμόνες της Ευρώπης δεν δεσμεύονταν πλέον από τους 
οικουμενικούς νόμους, οι οποίοι θεωρούνταν ότι ρύθμιζαν τη συ
μπεριφορά των κοσμικών ηγεμόνων στη μεσαιωνική Χριστιανο
σύνη. Οι σχέσεις τους βρίσκονταν επικίνδυνα κοντά στο άκρο 
της αναρχίας του φάσματος. Προκειμένου να λειτουργήσουν, δεν 
χρειάζονταν μόνο την εδαφική και νομική συμφωνία που εγκαθί
δρυε μια αντι-ηγεμονική κοινωνία, αλλά επίσης νέους κανόνες 
και θεσμούς στη θέση των παλαιών. Οι κανόνες και οι θεσμοί 
στην αναπτυγμένη μορφή τους κατά το 18ο αιώνα εξετάζονται 
στο επόμενο κεφάλαιο.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ένα νέο θε
σμό. Το 17ο αιώνα αναπτύχθηκε μια νέα έννοια περί διεθνούς 
δικαίου, ως ενός συνόλου κανόνων επινοημένων από αλλά και 
για τους κυρίαρχους ηγεμόνες ώστε να ρυθμίζουν τις μεταξύ τους 
συναλλαγές. Τα ηγεμονικά statos της Ευρώπης είχαν ήδη αρχίσει 
να αναπτύσσουν τέτοιες διευθετήσεις και πρακτικές, βασισμένες 
στη σκοπιμότητα. Το έργο της διατύπωσης και της κωδικοποίη



σης των υφιστάμενων πρακτικών σε μία συλλογή διεθνούς δικαί
ου ανέλαβαν κυρίως τα προτεσταντικά κράτη στον αντι-ηγεμονι- 
κό συνασπισμό, και ιδιαίτερα οι Κάτω Χώρες. Ορισμένοι καθολι
κοί στοχαστές θεωρούσαν το διεθνές δίκαιο ως μια «προτεστα- 
ντική επιστήμη». Η κωδικοποίηση ήταν αναπόφευκτα έργο νομι- 
κών-διπλωματών, ανθρώπων που συνδύαζαν την εμπειρία των διε
θνών διαπραγματεύσεων και της πρακτικής με μια νομική εκπαί
δευση και ένα νομικό τρόπο σκέψης. Ο πιο διαπρεπής από αυ
τούς ήταν ο Ούγκο Γκρότιους, ο Ολλανδός συγγραφέας του μνη
μειώδους έργου D e Jure Belli ac P a d s , {Περί του δικαίου του 
πολέμου και της ειρήνης) ο οποίος, αφού εκπροσώπησε τις Κάτω 
Χώρες στις διαπραγματεύσεις με τον Ρισελιέ, υπηρέτησε για έ
ντεκα χρόνια ως Σουηδός διπλωμάτης, αλλά δυστυχώς πέθανε 
πριν από τη συνθήκη της Βεστφαλίας. Ο Γκρότιους τασσόταν 
υπέρ της τάξης και όχι υπέρ μιας μακιαβελικού τύπου αναρχίας 
στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, αλλά μιας τάξης η οποία δεν 
εξαρτιόταν από μία ηγεμονική δύναμη. Στόχος του ήταν να περι- 
γράψει λεπτομερώς μια συλλογή κανόνων, οι οποίοι απέρρεαν σε 
μεγάλο βαθμό από τη θεϊκή εντολή ή από την αρχαία παράδοση, 
και οι οποίοι όμως τώρα νομιμοποιούνταν από τη ρητή συναίνε
ση: Κανόνες αποδεκτούς από τον Θεό και από τους ηγεμόνες, 
που περιέγραφαν την αληθινή πρακτική και που υποδείκνυαν πώς 
θα μπορούσε να καταστεί αυτή πιο ορθολογική και να συμβάλει 
περισσότερο στην τάξη και την ειρήνη. Ενώ ο Γκρότιους συνδύ
αζε το ρυθμιστικό στοιχείο με το ηθικό, ένας πιο θεωρητικός Γερ- 
μανός, ο Σάμουελ Πούφεντορφ, επίσης στην υπηρεσία της Σουη
δίας, ενδιαφερόταν περισσότερο να στηρίξει το διεθνές δίκαιο 
στα οικουμενικά φυσικά δικαιώματα. Ήθελε ο πόλεμος να είναι 
νόμιμος και μόνο για την αποκατάσταση παραβάσεων του φυσι
κού δικαίου. Το διεθνές δίκαιο του Π ου αιώνα ήταν, στην πραγ
ματικότητα, ένα υποκατάστατο του οικουμενικού δικαίου. Ο α
κρογωνιαίος λίθος του ήταν η αρχή της ανεξάρτητης κληρονομι
κής κυριαρχίας. Ήταν ουσιαστικά ρυθμιστικό και δεν αποσκο-
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πούσε τόσο πολύ στο να ελέγχει τις σχέσεις μεταξύ των κυρίαρ
χων ηγεμόνων, όσο στο να τις διευκολύνει. Το ηθικό περιεχόμενο 
που είχε, εξέφραζε, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώ
σεις, την κοινή πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης, που απέρρεε 
από τη Λατινική Χριστιανοσύνη και την κλασική και βιβλική κλη
ρονομιά, όπως την αντιλαμβάνονταν οι νικητές της τελευταίας 
μεγάλης σύρραξης.

17.3. Η ηγεμονία του Λουδοβίκου ΙΔ'

Η συνθήκη της Βεστφαλίας σηματοδότησε την αποτυχία της ιδέ
ας των Αψβούργων περί ηγεμονίας, ενώ η οριστική ήττα της Ι
σπανίας από τη Γαλλία, έντεκα χρόνια αργότερα, φάνηκε να επι
βεβαιώνει το ότι η ηγεμονική τάξη στην Ευρώπη ήταν ένα όνειρο 
ή ένας εφιάλτης. Υπήρξε μια σύντομη περίοδος γενικής αναπτέ- 
ρωσης των ελπίδων και αγαλλίασης, επειδή φαινόταν, όπως είχε 
πει και ο Ξενοφώντας μετά την ήττα των ηγεμονικών Αθηναίων, 
ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα ήταν ελεύθερη. Ωστόσο το ηγεμονικό 
όραμα και η πρακτική, μόλις εγκαταλείφθηκαν από τους Ισπα
νούς και τους Αυστριακούς Αψβούργους, επανήλθαν στο πρό
σωπο του μεγαλύτερου βασιλιά της Γ αλλίας, του Λουδοβίκου ΙΔ', 
ο οποίος βασίλεψε ουσιαστικά από το 1661 έως το 1714. Όσον 
αφορά την καταγωγή του ο Λουδοβίκος ήταν ένας Γ άλλος του 
οίκου των Αψβούργων, ο οποίος επηρεάστηκε πολύ από τη μητέ
ρα του που καταγόταν από τον οίκο αυτό, την Αννα της Αυστρί
ας. Υποστήριξε τους σκοπούς των καθολικών. Το στιλ της αυλής 
του, αν και διαπνεόταν από το γαλλικό πνεύμα, αντανακλούσε 
εκείνο της βασιλικής αυλής της Ισπανίας των Αψβούργων. Η κα
τάρρευση της ισπανικής και της αυστριακής ισχύος επέτρεψε στη 
Γαλλία, η οποία ήταν για άλλη μια φορά το πιο ισχυρό και το πιο 
πολυάριθμο και ίσως και το καλύτερα διοικούμενο βασίλειο της 
Ευρώπης, να  υψώσει και πάλι το ανάστημά της. Ο Λουδοβίκος 
βρέθηκε σε μια θέση που του επέτρεπε να ενεργήσει ηγεμονικά
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στη νέα τάξη πραγμάτων, όπως είχαν κάνει οι Σπαρτιάτες μετά 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Τα σχέδια του Λουδοβίκου για ηγεμονία συνδύαζαν τις φιλο
δοξίες των Αψβούργων και τις παραδοσιακές γαλλικές φιλοδο
ξίες. Ακολουθώντας το μοντέλο των Αψβούργων, στην αρχή της 
βασιλείας του παντρεύτηκε την κόρη του Αψβούργου βασιλιά 
της Ισπανίας, και αργότερα ένας από τους κύριους στόχους του 
ήταν να εγκαθιδρύσει τον εγγονό του στο θρόνο της Ισπανίας και 
να αντικαταστήσει έτσι τον αυστρο-ισπανικό άξονα της ηγεμονί
ας των Αψβούργων με έναν παρόμοιο γαλλο-ισπανικό άξονα. Η 
Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε κατακερματιστεί με τον Τρια
κονταετή Πόλεμο και με τη συνθήκη της Βεστφαλίας σε ένα μω
σαϊκό ηγεμονιών, οι οποίες συνδέονταν μέσω δυναστικών ή άλ
λων συμμαχιών με πολλές διαφορετικές δυνάμεις. Ο Λουδοβί
κος συνέχισε την πολιτική των Αψβούργων για τη διασφάλιση 
της υποταγής προς το πρόσωπό του όσο το δυνατόν περισσότε
ρων ηγεμόνων και πόλεων της αυτοκρατορίας. Προκειμένου να  
το πετύχει αυτό προσπάθησε να αποκτήσει άλλη μια κύρια πηγή 
της εξουσίας των Αψβούργων, το αξίωμα του αυτοκράτορα της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για τον ίδιο ή, όπως επέβαλε ο 
συμβιβασμός που πέτυχε, για ένα Γερμανό ηγεμόνα-πελάτη. Συ
νεχίζοντας τη γαλλική παράδοση, επιδίωξε να επεκτείνει τη γαλ
λική άμεση κυριαρχία (που εμπεριείχε ένα βαθμό τοπικής αυτο
νομίας) μέχρι τον Ρήνο, συμπεριλαμβανομένων και των Κάτω 
Χωρών. Πέρα από μια διευρυμένη Γ αλλία και εκτός της περιο
χής της κυριαρχίας του, ο Λουδοβίκος ήταν σε θέση να ασκεί 
ηγεμονία σε ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη, σε μεγάλο βαθμό χά
ρη σε οικονομικές επιχορηγήσεις. Το έσχατο όριο της ηγεμονι
κής δομής του Λουδοβίκου ήταν η Αγγλία και η Σκοτία, υπό την 
εξουσία των πρώτων εξαδέλφων του, του Κάρολου Β' και του 
Ιάκωβου Β' και οι παλιοί σύμμαχοι της Γ αλλίας, η Σουηδία και η 
Πολωνία-Λιθουανία. Οι Οθωμανοί σύμμαχοί του ήταν εντελώς 
ανεξάρτητοι και εκτός του μεγάλου σχεδίου, αλλά εξακολουθού
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σαν να είναι χρήσιμοι για την ανάσχεση των Αυστριακών Αψ
βούργων. Παρ’ όλα αυτά, ο Λουδοβίκος ήταν επίσης ο κληρονό
μος της Βεστφαλίας. Εργάστηκε για να εγκαθιδρύσει, όταν αυτό 
ήταν δυνατόν, την ηγεμονική του τάξη πραγμάτων μέσα στο πλαί
σιο που έθετε η συνθήκη της Βεστφαλίας. Κληρονόμησε το δι
πλωματικό μηχανισμό του Ρισελιέ και οργάνωσε τον πιο μεγάλο 
στρατό της Ευρώπη, καθώς και την οικονομία σε στέρεες βάσεις. 
Με αυτά τα μέσα ο ίδιος και οι ικανότατοι υπουργοί του εργά
στηκαν για να διατηρήσουν το περίπλοκο και βελτιωμένο μεγά
λο σχέδιό του για την Ευρώπη και για να πείσουν τα ξεχωριστά 
μέρη του να ενεργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του, μέσω των 
τεχνικών της συνεχούς διαπραγμάτευσης του Ρισελιέ, των επιχο
ρηγήσεων και της δωροδοκίας από τη μια πλευρά, αλλά και του 
εκφοβισμού και του πολέμου από την άλλη.

Αυτή ήταν μια γαλλική τάξη πραγμάτων για την Ευρώπη, πιο 
συστηματική και λιγότερο καταπιεστική από την αυστρο-ισπανι- 
κή. Οι γαλλικές ιδέες και πρακτικές και ιδιαίτερα η γαλλική γλώσ
σα, έγιναν το πρότυπο για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης· 
και, αν η ηγεμονική τάξη του Λουδοβίκου είχε εγκαθιδρυθεί πιο 
μόνιμα, άλλες μορφές τυποποίησης, καθώς και μια pax gallica, 
αναμφίβολα θα είχαν επικρατήσει επίσης. Όμως, η γαλλική τάξη 
του Λουδοβίκου ήταν αντίθετη με τους αντι-ηγεμονικούς στό
χους του Συλύ και του Ρισελιέ και με το πνεύμα της Βεστφαλίας. 
Ο Βασιλιάς Ήλιος ενσάρκωνε το κράτος και το έθνος και στα 
εκθειαστικά σχόλια που γίνονταν για αυτόν παρουσιαζόταν ως 
ένα πρόσωπο που είχε οριστεί από τον Θεό, ενώπιον του οποίου 
έπρεπε να υποκλίνονται όλοι οι άλλοι ηγεμόνες της Ευρώπης. 
Όταν η πριγκίπισσα Σοφία, η μητέρα του μελλοντικού βασιλιά 
Γεωργίου Α' της Αγγλίας επισκέφθηκε επίσημα τις Βερσαλλίες, 
η βασίλισσα του Λουδοβίκου της πρόσφερε το μανδύα της για να  
τον ασπαστεί.

Η προσήλωση της Ευρώπης στην ύπαρξη πολλαπλών ανε
ξάρτητων κρατών ήταν ισχυρή και τόσο νομιμοποιημένη και ενι-



σχυμένη από τη συμφωνία της Βεστφαλίας, που στα σχέδια του 
Λουδοβίκου αντιτάχθηκε αναπόφευκτα ένας άλλος αντι-ηγεμο- 
νικός συνασπισμός. Οι Κάτω Χώρες έπαιζαν στο ευρωπαϊκό σύ
στημα το ρόλο που έπαιζαν οι Κορίνθιοι στην κλασική Ελλάδα. 
Η ισχύς τους ήταν περισσότερο οικονομική παρά στρατιωτική 
και οι Ολλανδοί ήταν εκ πεποιθήσεων κατά της ηγεμονίας. Μπρο
στά στη νέα απειλή που αντιπροσώπευε ο πρώην σύμμαχός τους, 
ήταν επομένως έτοιμοι να συμμαχήσουν με τους ηττημένους Αψ
βούργους, τους χθεσινούς εχθρούς τους, καθώς και με κάθε άλλο 
μέλος του συνασπισμού του Ρισελιέ που θα μπορούσαν να πεί- 
σουν για το νέο κίνδυνο. Το 1688, ο βασιλιάς-πελάτης του Λου
δοβίκου, ο Ιάκωβος Β', εκδιώχθηκε από τη Βρετανία και αντικα- 
ταστάθηκε από το γαμπρό του, τον Γουλιέλμο της Οράγγης, τον 
de facto  ηγεμόνα των Κάτω Χωρών, και από το αντι-ηγεμονικό 
κόμμα των Ουίγων. Έπειτα, οι δύο προτεσταντικές ναυτικές δυ
νάμεις ανέλαβαν την πρωτοβουλία της οργάνωσης και της χρη
ματοδότησης του αντι-ηγεμονικού συνασπισμού, στον οποίο συμ
μετείχε και το παπικό κράτος. Οι ναυτικές δυνάμεις διαπραγμα
τεύτηκαν επίσης μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ της αυτοκρατο
ρίας και των Οθωμανών έτσι ώστε η ισχύς των Αψβούργων να  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά για την περιστο
λή της Γ αλλίας.

Κατά τη διάρκεια του αιώνα το raison d ’etat αντικατέστησε 
τη θρησκεία ως η καθοριστική αρχή των συμμαχιών μεταξύ των 
Ευρωπαίων ηγεμόνων. Οι συμμαχικές δομές εκκοσμικεύτηκαν. 
Όπως οι Αψβούργοι και οι σύμμαχοί τους και ο γαλλοπροτεστα- 
ντικός συνασπισμός είχαν οργανώσει και ελέγξει τις πιέσεις της 
ισχύος στην Ευρώπη κατά το πρώτο μισό του αιώνα, έτσι και το 
δίκτυο των συμμάχων-πελατών του Λουδοβίκου και ο αντι-ηγε- 
μονικός συνασπισμός οργάνωσαν εκείνες τις δυνάμεις στρέφο- 
ντάς τες κατά του αντίπαλου στρατοπέδου στο δεύτερο μισό του 
αιώνα.

Εκείνοι που αντιτάσσονταν στις βλέψεις του Λουδοβίκου στην
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Ευρώπη δεν υποστήριζαν ότι η Γ αλλία ήταν απολίτιστη ή τυραννι
κή. Παραδέχονταν την υπεροχή της Γαλλίας στον πολιτισμό και 
τις τέχνες, μεταξύ των οποίων πολλοί συμπεριλάμβαναν και την 
τέχνη του πολέμου και της διακυβέρνησης. Το πρόσωπο του Λου
δοβίκου ενέπνεε μεγάλο σεβασμό. Η μομφή που διατυπωνόταν 
εναντίον του ήταν η ίδια που είχε διατυπωθεί και εναντίον των 
εξίσου πολιτισμένων Αθηναίων, ότι δηλαδή επιδίωκαν την επιβο
λή μιας τυραννίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, και εναντίον των Βε- 
νετών κατά την Αναγέννηση, ότι καθίσταντο signori di tutta Italia.

Τελικά, ύστερα από μια παρατεταμένη και αρκετά καταστρο
φική σύρραξη, η ισχύς του Λουδοβίκου περιορίστηκε σε σημείο 
που να μην μπορεί να ασκήσει ηγεμονία, αν και ο εγγονός του είχε 
ανέλθει στο θρόνο της Ισπανίας. Οι Αψβούργοι, οι οποίοι ήταν 
δυσαρεστημένοι για την ισπανική διαδοχή, και άλλα κράτη ήθε
λαν να συνεχίσουν τον πόλεμο· όμως, το πρόσφατα συγκροτημένο 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας ανατάχθηκε στη συ
νέχισή του. Η παράδοση των Τόρυς και των Στιούαρτ της συνερ
γασίας με τη Γαλλία ήταν ακόμη ισχυρή και οι προσεκτικοί Άγ
γλοι δεν ήθελαν να καταστρέψουν τη Γ αλλία. Και αυτοί είχαν ένα 
μεγάλο σχέδιο για την Ευρώπη. Ήθελαν μια τάξη πραγμάτων, η 
οποία θα ήταν απαλλαγμένη από την ηγεμονία, αλλά θα βασιζόταν 
περισσότερο σε μια κατάσταση ισορροπίας ισχύος παρά σε ένα 
νικηφόρο συνασπισμό. Αντιλαμβάνονταν μια εξασθενημένη Γαλ
λία ως ένα αναγκαίο και σημαντικό παράγοντα στην περίπλοκη 
και ευμετάβλητη ισορροπία, έτσι όπως οι νικητές της Βεστφαλίας 
δεν είχαν αντιληφθεί τη θέση της εξασθενημένης Αυστρίας. Η α- 
πορρέουσα συνθήκη της Ουτρέχτης, που θα εξετάσουμε στο επό
μενο κεφάλαιο, έθεσε τις βάσεις για το 18ο αιώνα.

Ενώ η Γ αλλία ήταν το στρατηγικό και πολιτιστικό κέντρο της 
Ευρώπης, η Αγγλία και η Ολλανδία έγιναν το επιστημονικό, τε
χνικό, τραπεζιτικό, βιομηχανικό και ναυτικό κέντρο της, αναπτύσ
σοντας στους τομείς αυτούς τόσο καινοτόμες και αμοιβαία υπο- 
στηριζόμενες δεξιότητες ώστε να αντιπροσωπεύουν κάτι το ε
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ντελώς καινούριο στον κόσμο. Αυτή η επιπρόσθετη διάσταση 
ήταν το επίτευγμα, όχι μόνο της συγκεντρωμένης ισχύος του μο
ναρχικού κράτους, αλλά και μιας μορφωμένης, ανεξάρτητης με
σαίας τάξης. Οι ναυτικές δυνάμεις τέθηκαν τώρα επικεφαλής και 
της υπερπόντιας επέκτασης και του αποικισμού. Κατά τη διάρ
κεια της απόπειρας των Αψβούργων για ηγεμονία, η Ισπανία α
ντλούσε δύναμη από το Νέο Κόσμο: Το ασήμι από τις Δυτικές 
Ινδίες βοήθησε την ηγεμονική πλευρά. Όμως, ο Λουδοβίκος δεν 
κληρονόμησε την τακτική διαίρεση της ευρωπαϊκής υπερπόντιας 
επέκτασης μεταξύ των ιβηρικών δυνάμεων· ούτε ανέπτυξε ένα 
γαλλικό μεγάλο σχέδιο για το σύνολο των υπερπόντιων εδαφών. 
Ενώ οι Γ άλλοι ασχολούνταν με τα δικά τους αποικιακά εγχειρή
ματα, οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι εξασφάλισαν τον κύριο όγκο 
του εμπορίου της Ευρώπης με την Ασία. Οι Ολλανδοί διατύπω
σαν ένα νέο και αμφισβητούμενο αντι-ηγεμονικό καθεστώς για 
το εμπόριο, τον αποικισμό και τις άλλες εκτός Ευρώπης δραστη
ριότητες. Επέκτειναν στον Ινδικό Ωκεανό τις αρχές του μη μονο
πωλίου, της ελεύθερης πρόσβασης και της ελεύθερης ναυσι
πλοΐας, που αντανακλούσαν τις ολλανδικές απόψεις σχετικά με 
το πώς έπρεπε να  ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊ
κών κρατών. Αυτές οι αρχές υιοθετήθηκαν με την πάροδο του 
χρόνου από τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

17.4. Κρατική οντότητα και εθνικότητα

Μέχρι τις αρχές του Π ου αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της δυτι
κής και της βόρειας Ευρώπης είχε οργανωθεί από τους ηγεμόνες 
σε κράτη. Ο ηγεμόνας ήταν κυρίαρχος και δεν όφειλε υποταγή σε 
κανέναν· όλοι οι υπήκοοί του όφειλαν πίστη και υπακοή στο πρό
σωπό του. Η αριστοκρατία, ο κλήρος, ορισμένες πόλεις και άλλοι 
διατηρούσαν εσωτερικά δικαιώματα και προνόμια που τους επέ
τρεπαν να συμμετέχουν στην εσωτερική διακυβέρνηση, ανάλογα 
με το αξίωμα που κατείχαν και το τι προέβλεπαν οι καταστατικοί
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χάρτες, καν ορισμένα κράτη είχαν κοινοβούλια ή συνελεύσεις· ω
στόσο, ο κυρίαρχος ηγεμόνας δεν αναγνώριζε σε κανέναν υπήκο
ο το δικαίωμα να διαπραγματεύεται ξεχωριστά με ξένες δυνάμεις 
και οι υπήκοοί του γενικά αναγνώριζαν αυτή την απαγόρευση. 
Με αυτό τον τρόπο, η ασφάλεια του κράτους μπορούσε να δια
σφαλιστεί· και η ασφάλεια του κράτους ισοδυναμούσε με την α
σφάλεια των κατοίκων του. Πολλοί που είχαν συγκλονιστεί από 
τη δυστυχία και τις καταστροφές που είχαν προκαλέσει οι θρη
σκευτικές συγκρούσεις, θεωρούσαν ότι ακόμη και η υπακοή σε 
έναν κακό ηγεμόνα παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι η προ
σφυγή στα όπλα. Το κράτος περικλειόταν σε αυτό που ο Χομπς 
ονόμαζε το «δέρμα ενός Λεβιάθαν», και εσωτερικά κάθε Λεβιά
θαν ήταν πολιτικά ανεξάρτητος από τους άλλους.

Η ιδέα των διακριτών εθνών ή λαών στο εσωτερικό της Χρι
στιανοσύνης, που βασίζονταν σε μια κοινή γλώσσα και κουλτού
ρα, υπήρχε το Μεσαίωνα. Το να είναι κανείς Ισπανός, Γ άλλος, Αγ
γλος, Γερμανός ή Ιταλός είχε μια εθνική σημασία, η οποία υπερέ- 
βαινε την πολιτική υπακοή. Τώρα, οι πληθυσμοί που περικλείο
νταν στο εσωτερικό των δυτικών και βόρειων ευρωπαϊκών Λεβιά
θαν ανέπτυξαν μια πρωταρχική πίστη προς το κράτος και μεταξύ 
τους. Η συμμετοχή στο ίδιο πολιτικό σώμα ενίσχυσε την παλαιά 
ιδέα του έθνους και της προσέδωσε ένα νέο νόημα. Η κάθετη ορ
γάνωση και η εθνική αφύπνιση των πληθυσμών του δυτικού μισού 
της Λατινικής Χριστιανοσύνης, η οποία αναπτυσσόταν αργά επί 
αιώνες, ήδη από την εποχή της Ιωάννας της Λοραίνης, για πρακτι
κούς λόγους ολοκληρώθηκαν. Σε κανένα μέρος της δυτικής Ευρώ
πης το αίσθημα της εθνικότητας δεν ήταν εντονότερο από ό,τι στην 
Ισπανία η οποία, κατά συνέπεια, βρισκόταν σε αντίθεση με τις άλ
λες κτήσεις των Αψβούργων. Οι νέες κρατικές εθνικότητες κανο
νικά -μ ε  ιστορικές εξαιρέσεις, όπως οι Καταλανοί, οι Ουγενότοι 
και οι Ιρλανδοί που μιλούσαν γαελικά- αποκρυσταλλώθηκαν γύ
ρω από μία δυναστεία και στα εδάφη που εξούσιαζε αυτή η δυνα
στεία. Ωστόσο, ένα κράτος δεν ήταν απαραίτητο να είναι μοναρχι
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κό και ο πληθυσμός τους δεν ήταν ασφαλώς υποχρεωμένος να εί
ναι πιστός σε έναν ανεπιθύμητο μεμονωμένο ηγεμόνα, για να μπο
ρέσει να ενισχυθεί ένα αίσθημα εθνικότητας. Οι αγώνες των καλ- 
βινιστών εναντίον των Αψβούργων στις Κάτω Χώρες και εναντίον 
των Στιούαρτ στη Σκοτία και την Αγγλία είχαν μια δημοκρατική 
χροιά· όμως εκεί όπου πέτυχαν, ενίσχυσαν το δέρμα του Λεβιάθαν 
και την ιδέα της εθνικότητας στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη.

Στο ανατολικό τμήμα της Χριστιανοσύνης, που μπορούμε πλέ
ον να ονομάζουμε «κεντρική Ευρώπη», το αίσθημα της εθνικό
τητας αναπτύχθηκε πολύ διαφορετικά. Η διάδοση της εκπαίδευ
σης, η ανάπτυξη της τυπογραφίας, η αυξημένη χρήση της καθο
μιλουμένης αντί της λατινικής γλώσσας, όλα συνέβαλαν στο να  
ενισχυθεί μια γλωσσολογική εθνική συνείδηση. Παρ’ όλα αυτά, 
τόσο στην Ιταλία, όσο και στη Γερμανία, η ανάπτυξη του stato 
οδήγησε στο σχηματισμό πολιτικών μονάδων, οι οποίες συνήθως 
είχαν μια τοπική παράδοση, αλλά που ήταν υπερβολικά μικρές 
ώστε να συμπεριλάβουν ένα σημαντικό μέρος του μεσαιωνικού 
έθνους. Στη Γερμανία οι θεσμοί της «Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας του Γερμανικού Έθνους» είχαν φανεί στο Μπέρτχολντ του 
Μάιντς και σε άλλους ικανούς να εξελιχτούν σε ένα εθνικό γερ
μανικό κράτος. Ωστόσο, οι διασπαστικές συνέπειες του προτε
σταντισμού και ο πολυεθνικός χαρακτήρας των κτήσεων που κυ
βερνούσαν οι πιο ισχυρές δυναστείες, οι Αψβούργοι και αργότε
ρα οι Πρώσοι Χόχεντσόλλερν, είχαν ως αποτέλεσμα το κράτος 
και το έθνος να παραμείνουν μέχρι το 19ο αιώνα δύο διαφορετι
κές έννοιες, που συναγωνίζονταν μεταξύ τους ποια θα διασφαλί
σει την πίστη των Γερμανών και των Ιταλών.

Η αντίθεση μεταξύ των πραγματικών εθνών που σχηματίζονταν 
στη Δύση, όπου οι διοικητικές και εθνικές μονάδες σε γενικές γραμ
μές συνέπιπταν, και των τμημάτων στα οποία είχαν διαιρεθεί η Γ ερ
μανία και η Ιταλία, όξυνε τις διαφορές που υπήρχαν από παλιά 
μεταξύ της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης. Αυτές οι διαφορές 
εντάθηκαν περισσότερο το 17ο αιώνα. Οι μεσαίες τάξεις, οι οποίες
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στη Δύση συγκαταλέγονταν μεταξύ των mo πιστών υποστηρικτών 
των εθνικών κρατών, στην κεντρική Ευρώπη απομακρύνονταν στα
διακά ολοένα και περισσότερο από τον τοπικό τους ηγεμόνα και 
ιδιαίτερα από τις διαπραγματεύσεις και τους πολέμους του με άλ
λους ηγεμόνες.

17.5. Τα όρια και το κέντρο

Ποια χαρακτηριστικά και ικανότητες επέτρεπαν σε ένα κράτος 
να αποπειραθεί να εγκαθιδρύσει μια ηγεμονία στο ευρωπαϊκό σύ
στημα; Στα προηγούμενα συστήματα, κοινότητες στα όρια ή στην 
περιφέρεια μιας περιοχής πολιτισμού, όπως η Ασσυρία, η Μακε
δονία, οι Μαουρύα, οι Τσιν και η Ρώμη, είχαν υποχρεωθεί, λόγω 
της διαρκούς επαφής και της σύγκρουσής τους με ξένους γείτο
νες, να αναπτύξουν μια μεγαλύτερη στρατιωτική δεινότητα και 
μια αυστηρότερη διοικητική δομή από ό,τι οι πιο πολιτισμένες, 
κομψές κοινότητες που είχαν συνείδηση της παράδοσής τους στη 
σχετικά προστατευμένη περιοχή του κέντρου, καθώς και μια με
γαλύτερη προθυμία να καινοτομούν και να διδάσκονται από την 
εμπειρία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ένα πιο σθεναρό και ικα
νό ακριτικό κράτος μπόρεσε να εγκαθιδρύσει μια ηγεμονία στο 
σύστημα και μια κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος αυτού. Στην 
Ευρώπη ο ρόλος των περιφερειακών κρατών ήταν επίσης σημα
ντικός. Η κατάσταση ήταν πιο περίπλοκη και τα αποτελέσματα 
ήταν διαφορετικά, αλλά όχι τόσο διαφορετικά, όσο παρουσιάζο
νταν μερικές φορές.

Οι τρεις κατευθύνσεις της πίεσης που άσκησε προς το εξωτερι
κό η μεσαιωνική Χριστιανοσύνη ήταν η Ιβηρία, ο Λεβάντε και η 
περιοχή της Βαλτικής. Το 16ο αιώνα το mo ισχυρό και αποφασι
σμένο από τα ακριτικά κράτη που είχαν εμπλακεί σε σταυροφορι- 
κές εκστρατείες και επεκτάσεις ήταν η Ισπανία. Η Ισπανία και το 
ανάλογα διαμορφωμένο, αλλά πιο ναυτικό κράτος της Πορτογαλί
ας συμφώνησαν να μοιραστούν τη συνέχιση της reconquista (ανά



κτησης) μέσω της υπερπόντιας επέκτασης· και τα δύο κράτη ά
ντλησαν σημαντική ισχύ, πλούτο και εμπειρίες από τα αποικιακά 
τους επιτεύγματα. Οι Αψβούργοι χρησιμοποίησαν αυτούς τους πα
ραδοσιακούς ακριτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου και του 
«πλούτου των Ινδιών» και το απαράμιλλο ισπανικό πεζικό, στην 
απόπειρά τους για εγκαθίδρυση ηγεμονίας στην Ευρώπη. Όμως, η 
παρατεταμένη ηγεμονική προσπάθεια, σε συνδυασμό με τη συνέ
χιση της ανάπτυξης των υπερπόντιων αυτοκρατοριών, αποδείχτη
κε υπερβολικά μεγάλη για τα ιβηρικά κράτη. Οι κτήσεις των Αψ- 
βούργων στον άνω Δούναβη αποτελούσαν επίσης ένα συνοριακό 
κράτος. Τα ονόματα Ostmark, Steiermark, Krain (Ανατολικό όριο, 
Στυριακό όριο, Σύνορο) καταδεικνύουν το συνοριακό χαρακτήρα 
αυτών των επαρχιών, οι οποίες μαζί με την Ουγγαρία αποτελού
σαν το φράγμα που προστάτευε την Ευρώπη από την ισχυρή και 
φιλοπόλεμη τουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία, που συνιστούσε 
και η ίδια ένα ακριτικό κράτος ενός επεκτεινόμενου Ισλάμ και που 
είχε εκδιώξει τους Λατίνους από τον Λεβάντε και τους καταδίωκε 
τώρα κατά μήκος του Δούναβη προς την καρδιά της Ευρώπης. Οι 
μέθοδοι των Ισπανών και των Αυστριακών φαίνονταν πολύ σκλη
ρές στους mo πολιτισμένους Ιταλούς και Ολλανδούς, τους οποίους 
κυβερνούσαν οι Αψβούργοι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Γιατί λοιπόν ο συνδυασμός αυτών των δύο ακριτικών παρα
δόσεων, μαζί με τους άλλους πόρους που έλεγχαν οι Αψβούργοι, 
δεν ήταν αρκετοί ώστε να εγκαθιδρύσουν μια διαρκή ηγεμονία 
στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών; Μπορούμε να δια
κρίνουμε τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της απόπειρας των Αψβούργων για ηγεμονία, οι οθωμανικές πιέ
σεις στον Δούναβη και στη Μεσόγειο ήταν πάρα πολύ ισχυρές 
ώστε να επιτρέψουν στους Αψβούργους ελευθερία δράσης στην 
Ευρώπη. Τα ακριτικά κράτη που κατέστησαν κυρίαρχοι των άλ
λων πολιτισμών δεν είχαν ποτέ στα νώτα τους μια τόσο τρομερή 
δύναμη να τους απειλεί, όπως απειλούσαν οι Οθωμανοί τους Αψ
βούργους. Δεύτερον, ο αποικισμός του Νέου Κόσμου απαιτούσε

Κεφ. 17: ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ -  ΜΙΑ ΑΝΤΙ-ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ 347



348 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

πολύ περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και πόρους από την Ι
σπανία και παρείχε στο κράτος πολύ λιγότερη καθαρή δύναμη 
από ό,τι πιστευόταν. Τρίτον, υπήρχε η μεγάλη και ανθεκτική δύ
ναμη της Γαλλίας, του γεωγραφικού και πολιτιστικού κέντρου 
της δυτικής Ευρώπης.

Η Γαλλία μπόρεσε να επανακτήσει το 17ο αιώνα τη θέση της 
ως το πιο ισχυρό κράτος του ευρωπαϊκού συστήματος. Οι από
πειρες του Λουδοβίκου ΙΔ' και του Ναπολέοντα να εγκαθιδρύ- 
σουν μια γαλλική ηγεμονική τάξη πραγμάτων ως τη βάση της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών δεν προήλθαν από την περιφέρεια, 
αλλά από το κέντρο. Και μάλιστα σχεδόν πέτυχαν. Στην πραγμα
τικότητα, ο Ναπολέοντας όντως πέτυχε στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
και η αυτοκρατορική του τάξη συνετρίβη μόνο από τις δύο πιο 
περιφερειακές ευρωπαϊκές δυνάμεις, τη Βρετανία και τη Ρωσία. 
Παρ’ όλο που η Γαλλία με την πρόσβασή της στον Ατλαντικό 
ήταν σε θέση να διεξάγει σημαντικές υπερπόντιες επιχειρήσεις, 
οι αντι-ηγεμονικοί αντίπαλοί της αντλούσαν μια σημαντική, κα
θαρή ισορροπία δύναμης από περιοχές εκτός Ευρώπης. Το ίδιο 
ίσχυσε και στους δύο πολέμους του 20ού αιώνα κατά της Γερμα- 
νίας. Σε εκείνες τις τεράστιες στρατιωτικές συρράξεις, η περιφέ
ρεια αποδείχτηκε ισχυρότερη από το κέντρο.

17.6. Ορισμένες συνέπειες της Βεστφαλίας

Ο 17ος αιώνας ήταν αποφασιστικής σημασίας για την ευρωπαϊ
κή κοινωνία κρατών. Τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτής της 
κοινωνίας αναπτύχθηκαν μέσα από τις προσπάθειες του Ρισελιέ, 
καθώς και των Ολλανδών και των Σουηδών, να σφυρηλατήσουν 
τα ανόμοια στοιχεία της χριστιανικής Ευρώπης που αντιτάσσο
νταν στους Αψβούργους σε ένα συντονισμένο αντι-ηγεμονικό 
στρατόπεδο. Στο συνεχή διπλωματικό και στρατηγικό διάλογο, ο 
οποίος συντόνιζε το συνασπισμό την εποχή του πολέμου, συμμε
τείχαν και οι Οθωμανοί· κατέστη ωστόσο πολύ πιο στενός μετα



ξύ των χριστιανών ηγεμόνων και πόλεων, που είχαν μια κοινή 
πολιτισμική αντίληψη και αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα. 
Όλα τα χριστιανικά μέλη αυτού του συνασπισμού, μεγάλα και 
μικρά, έως τους πιο ασήμαντους ηγεμόνες της αυτοκρατορίας, 
αντιμετώπιζαν το ένα το άλλο στη βάση μιας de fac to  ισότητας 
επειδή έπρεπε να πειστούν παρά να υποχρεωθούν να συνεργα
στούν. Κατά τον ίδιο τρόπο, νέες μορφές διεθνών νομικών κανό
νων αναπτύχθηκαν στο αντι-ηγεμονικό στρατόπεδο. Αυτές οι πρα
κτικές της εποχής του πολέμου καθιερώθηκαν με τη συμφωνία 
της Βεστφαλίας ως οι κανόνες της νέας κοινοπολιτείας της Ευ
ρώπης. Οι κανόνες λοιπόν εξελίχτηκαν από ad hoc πρακτικές στη 
συστατική νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών.

Ωστόσο, η προσπάθεια για ηγεμονία δεν ανεστάλη για πολύ. 
Επειδή η συμφωνία της Βεστφαλίας διαμορφώθηκε από το αντι- 
ηγεμονικό στρατόπεδο, τοποθέτησε τη νομιμοποίηση της ευρω
παϊκής κοινωνίας πολύ πιο μακριά κατά μήκος του φάσματος προς 
το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών από ό,τι δικαιολογούσε η 
κατανομή της ισχύος στην Ευρώπη και η τάση για ηγεμονία στο 
σύστημα. Σύντομα δημιουργήθηκε ένα χάσμα μεταξύ των αρχών 
και της πρακτικής της νέας κοινοπολιτείας, ανάμεσα σε «αυτό 
που ισχύει» και σε «αυτό που θα έπρεπε να ισχύει». Αυτό το χά
σμα ήταν το πρόσφορο έδαφος για τη νέα ηγεμονία των Βουρβό- 
νων-Αψβούργων του Λουδοβίκου ΙΔ'. Κατά συνέπεια, η ηγεμο
νία συνέχισε να αποτελεί ένα αναπόσπαστο και συστατικό χαρα
κτηριστικό της πρακτικής του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών, 
παρά την αντι-ηγεμονική νομιμοποίηση που καθιέρωσε η συνθή
κη της Βεστφαλίας. Διότι, όπως είχε συμβεί τόσο πολλές φορές 
στο παρελθόν, αλλά όπως συνέβη και μεταγενέστερα, ο επικεφα
λής του αντι-ηγεμονικού συνασπισμού κατέστη η νέα ηγεμονική 
δύναμη και ενσωμάτωσε στην ηγεμονική του δομή μεγάλο μέρος 
του μηχανισμού και πολλά από τα κράτη του νικηφόρου συνα
σπισμού, καθώς και τις ηγεμονικές πρακτικές των προκατόχων 
του. Το εκκρεμές της ευρωπαϊκής πρακτικής απομακρύνθηκε α
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πό τη Βεστφαλία, αλλά διήνυσε μόνο ένα μέρος του τόξου.
Μεταξύ των σημαντικών χαρακτηριστικών της νέας κοινωνί

ας για το μέλλον συγκαταλεγόταν και η ανεξάρτητη κυριαρχία 
των ηγεμόνων και των πόλεων της αυτοκρατορίας. Πολλοί Γερ
μανοί και Ιταλοί ηγεμόνες και πόλεις είχαν από παλιά αποκτήσει 
διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας δράσης και διατηρούσαν σχέ
σεις και συμμαχίες με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η συμφωνία της 
Βεστφαλίας νομιμοποίησε και τυποποίησε την πρακτική. Περισ
σότερες από εκατό μικρές ηγεμονίες, ορισμένες από τις οποίες 
δεν ήταν τίποτα περισσότερο από προσωπικές ιδιοκτησίες μιας 
αριστοκρατικής οικογένειας, προσκλήθηκαν στο τραπέζι των δια
πραγματεύσεων και απέκτησαν μια ιερή και απαραβίαστη ιδιό
τητα κυριαρχίας, ενώ εξακολουθούσαν να ανήκουν κατ’ όνομα 
στην αυτοκρατορία. Η νέα τάξη πραγμάτων επέτρεψε σε κάθε 
κράτος να καταλάβει μια θέση στην ευρύτερη διεθνή κοινωνία 
της Ευρώπης ανάλογα με τη δύναμη και τη γεωγραφική του θέ
ση. Όλα συμμετείχαν ανεξάρτητα στο διπλωματικό διάλογο: Όχι 
μόνο στο εσωτερικό του ενός από τα δύο αντιμαχόμενα δίκτυα 
συμμαχιών που είχαν οργανώσει το μακροχρόνιο στρατιωτικό α
γώνα, αλλά στο εξής μπορούσαν να μεταπηδήσουν από το ένα 
στρατόπεδο στο άλλο. Ορισμένα από τα μικρότερα κράτη βάσι
ζαν τις σχέσεις τους με τα άλλα κράτη υπό τον καταστατικό χάρ
τη της Βεστφαλίας σε θρησκευτικά, δυναστικά ή άλλα θέματα 
αρχής· ορισμένα ήταν αντι-ηγεμονικά, αποφασισμένα να διατη
ρήσουν την κυρίαρχη ελευθερία τους από τον αυτοκρατορικό ή 
άλλο έλεγχο· άλλα ακολουθούσαν μια πολιτική που οι επικριτές 
τους χαρακτήριζαν «πορνεία», καθώς συμμαχούσαν με τον υψη
λότερο πλειοδότη. Η έννοια της ανεξαρτησίας ενός ανάλογου πλή
θους μικρών κρατών στη σημερινή διεθνή μας κοινωνία, τα ο
ποία διαμορφώθηκαν από τον κατακερματισμό αυτοκρατοριών, 
αλλά και η παρουσία τους στη μόνιμη συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών, αναπτύχθηκε μέσα από τη συμφωνία της Βεστφαλίας και 
φέρει μια κληρονομική ομοιότητα με αυτή.
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0 18ος αιώνας, από την υπογραφή της συμφωνίας της Ουτρέ
χτης έως τη Γαλλική Επανάσταση, ήταν μια περίοδος τάξης 

και προόδου για την Ευρώπη. Μια διεθνής κοινωνία κρατών ή 
ηγεμόνων λειτουργούσε καλά, με κανόνες και θεσμούς και θεμε
λιώδεις προϋποθέσεις που αποδέχονταν τα μέλη της. Πόλεμοι, με 
την έννοια των συγκρούσεων μεταξύ κρατών, οι οποίες συνεπά
γονταν και στρατιωτικές επιχειρήσεις, ασφαλώς υπήρχαν. Δεν ή
ταν όμως πόλεμοι που αφορούσαν μεγάλους θρησκευτικούς σκο
πούς ή το πόσο ηγεμονικό θα έπρεπε να είναι το σύστημα κρα
τών. Ήταν μικρής έκτασης πόλεμοι προσαρμογής: Το έσχατο μέ
σο, αφού όλα τα άλλα μέσα πίεσης και τα κίνητρα είχαν αποτύ- 
χει, για να επιβληθούν στην ισορροπία μεταξύ των κρατών του 
συστήματος εκείνες οι τροποποιήσεις που υπαγόρευε η λογική 
της μεταβαλλόμενης ισχύος. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε 
τα κύρια διαμορφωτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής διεθνούς κοι
νωνίας του 18ου αιώνα και τις αρχές στις οποίες βασιζόταν. Στο 
επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις δραστηριότητες των 
Ευρωπαίων εκτός Ευρώπης και τον αντίκτυπο αυτών των δρα
στηριοτήτων στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών.

Με τη συμφωνία της Ουτρέχτης του 1714 προωθήθηκαν πε
ραιτέρω οι αντι-ηγεμονικές υποθέσεις που είχε θέσει η συνθήκη 
της Βεστφαλίας. Οι ηγεμονικές βλέψεις της Γ αλλίας που εκδη
λώθηκαν αμέσως μετά από εκείνες της Ισπανίας και της Αυστρίας 
έπεισαν τους ηγέτες του συνασπισμού εναντίον του Λουδοβίκου
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ΙΔ', ιδιαίτερα τους Άγγλους και τους Ολλανδούς πολιτικούς, ότι 
ήταν απαραίτητο να προχωρήσουν πέρα από την αρνητική αντι- 
ηγεμονική αρχή στην πιο θετική έννοια μιας συνεχούς μεταβλη
τής κατάστασης ισορροπίας, στην οποία κάθε κράτος του συστή
ματος είχε το δικό του ρόλο. Ο τρόπος με τον οποίο ο Λουδοβί
κος ΙΔ' διαδέχτηκε τους Αψβούργους, λέει ο Butterfield, «προσέ
θεσε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της σύγχρονης εμπειρίας 
του ανθρώπου· και, παρ’ όλο που σύντομα εξήχθησαν τα σωστά 
συμπεράσματα, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι στο εξής, ό- 
ποτε οι άνθρωποι τα ξεχνούσαν, ο κόσμος ζημιωνόταν».1 Οι Βε- 
νετοί, οι οποίοι ζούσαν περισσότερο από κάθε άλλη κοινότητα 
στην Ευρώπη από το διεθνές εμπόριο και ήθελαν να διατηρήσουν 
την ελευθερία δράσης τους από τον ηγεμονικό έλεγχο, είχαν υπο
στηρίξει την επέκταση της έννοιας της ισορροπίας της ισχύος των 
Μεδίκων σε ολόκληρο το σύστημα, έτσι ώστε οι υποθέσεις ολό
κληρης της Ευρώπης να βρίσκονται σε μία σύνθετη ισορροπία. 
Την άποψη των Βενετών ευνοούσε επίσης η Αγγλία, και η συμ
φωνία της Ουτρέχτης σύντομα παρονομάστηκε «la paix anglaise». 
Η έννοια της κατάστασης ισορροπίας ήταν υψίστης σημασίας για 
την ανακατανομή των εδαφών και των άλλων όρων της συμφωνί
ας, και διαμορφώθηκε σαφέστατα στη συνθήκη μεταξύ της Αγ
γλίας και της Ισπανίας, που αποδεχόταν τον εγγονό του Λουδοβί
κου ως βασιλιά της Ισπανίας, αλλά απαγόρευε την ένωση των 
στεμμάτων της Ισπανίας και της Γ αλλίας. Το ουσιαστικό μέρος 
του προοιμίου αναφέρει:

«Δεδομένου ότι ο πόλεμος, στον οποίο ευτυχώς θέτει τέλος αυτή 
η συμφωνία ειρήνης, είχε αναληφθεί στην αρχή και είχε διεξα- 
χθεί για τόσο πολλά χρόνια με χρήση μεγίστης βίας, με τερά
στιες δαπάνες και ατελείωτες σφαγές, λόγω του μεγάλου κινδύ

1. Η. Butterfield, «The historic states-system», επιστημονικό άρθρο για τη 
Βρετανική Επιτροπή για τη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, 1965.
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νου που απειλούσε την ελευθερία και την ασφάλεια ολόκληρης 
της Ευρώπης, από την πολύ στενή σύνδεση των βασιλείων της 
Ισπανίας και της Γαλλίας· και προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε 
ανησυχία και υποψία αναφορικά με μια τέτοιου είδους σύνδεση 
από το μυαλό των ανθρώπων και να καθιερωθεί και να εδραιω
θεί η ειρήνη και η ηρεμία στη Χριστιανοσύνη μέσω μιας ίσης 
ισορροπίας ισχύος (που αποτελεί την καλύτερη και πιο σταθερή 
βάση για μια αμοιβαία φιλία, και για μια αρμονία, η οποία θα 
διαρκέσει για όλα τα μέρη) · ο καθολικός Βασιλιάς (της Ισπανί
ας) και ο χριστιανός Βασιλιάς (της Γαλλίας) έχουν συμφωνήσει 
ότι θα πρέπει να ληφθούν επαρκείς πρόνοιες, για να μην ξαναε- 
νωθούν ποτέ υπό την ίδια κυριαρχία τα βασίλεια της Ισπανίας 
και της Γαλλίας, και για να μην ξαναγίνει ποτέ ένα και το αυτό 
πρόσωπο βασιλιάς και των δύο βασιλείων».

Το απόσπασμα αυτό είναι επίσης σημαντικό για τη δυνατή έκ
φραση, σε μια συνθήκη, εναντίον των καταστροφών ενός μεγά
λου πολέμου. Το συναίσθημα βοήθησε να διασφαλιστεί η μετριο
πάθεια στις συγκρούσεις του 18ου αιώνα, όπως το ίδιο συναίσθη
μα μετά τους ναπολεόντειους πολέμους βοήθησε στο να επικρα
τήσει η μετριοπάθεια το 19ο αιώνα.

Η ισορροπία ισχύος κατέστη μια εφικτή πρακτική για τους πολι
τικούς του 18ου αιώνα, παρ’ όλο που γινόταν ολοένα και πιο πε
ρίπλοκη λόγω της συγχώνευσης του βόρειου και του νότιου συ
στήματος σε ένα, επειδή η απόπειρα του Λουδοβίκου ΙΔ' για ηγε
μονία ματαιώθηκε από ένα συνασπισμό κρατών, στον οποίο κα
νένα κράτος δεν ήταν κυρίαρχο. Δεν υπήρχε κανένας να προβά
λει με τη σειρά του διεκδικήσεις ανάλογες με εκείνες του Λουδο
βίκου, και κανένα κράτος δεν αισθανόταν αρκετά ισχυρό ώστε να  
αμφισβητήσει τις υπερισχύουσες υποθέσεις κατά της ηγεμονίας 
και υπέρ της ισορροπίας. Κατά τη διάρκεια της μακράς, ανίσχυ
ρης βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΕ', η μεγάλη λανθάνουσα δύνα
μη της Γ αλλίας κινητοποιήθηκε μόνο εν μέρει. Η Γ αλλία και η
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Αυστρία ήταν εκείνη τη στιγμή δύο αρκετά ικανοποιημένες δυ
νάμεις. Και οι δύο αναγνώριζαν ότι τις συνέφερε η ίδια η λει
τουργία του συστήματος, και περιστασιακά ήταν πρόθυμες να συ
νεργαστούν μεταξύ τους για να εμποδίσουν τη διατάραξη της λει
τουργίας του, για παράδειγμα, λόγω της ανόδου της Πρωσίας. Η 
Ρωσία, την οποία είχε εξευρωπαΐσει και εκσυγχρονίσει ο Μεγά
λος Πέτρος, κατέστη μια αποδεκτή μεγάλη δύναμη του συστήμα
τος. Οι τσάροι της συνδέθηκαν μέσω γάμων με ευρωπαϊκές δυνα
στείες και έγιναν ηγετικά μέλη του «κλαμπ» των ηγεμόνων.

Το σύστημα έγινε πολύ λιγότερο διπολικο. Η πολυμερής ισορ
ροπία ισχύος περιστρεφόταν γύρω από πέντε σημαντικά κράτη ή 
μεγάλες δυνάμεις: τη Γ αλλία, την Αυστρία, τη Μεγάλη Βρετανία 
του οίκου του Ανόβερου, την Πρωσία και τη Ρωσία. Και οι πέντε 
αποδέχονταν το σύστημα ως τέτοιο, αν και οι δύο νεότερες δυνά
μεις του «κλαμπ», η Πρωσία και η Ρωσία, θεωρούσαν ότι η κατα
νομή των εδαφών δεν αντανακλούσε ικανοποιητικά την αυξημέ
νη σχετική ισχύ τους. Η οθωμανική Τουρκία συνέχιζε να αποτε- 
λεί σημαντικό κομμάτι του συστήματος, αν και παρέμενε σε με
γάλο βαθμό εκτός των κανόνων και των θεσμών που ανέπτυσσαν 
οι Ευρωπαίοι. Την περίπλοκη ισορροπία μεταξύ των μεγάλών δυ
νάμεων σταθεροποίησαν και ενίσχυσαν ένα πλήθος δυνάμεων δευ- 
τερεύουσας σημασίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν η Ισπανία, 
οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία, οι οποίες είχαν εξαντληθεί από 
τον πόλεμο και των οποίων η ισχύς είχε μειωθεί, καθώς και άλλα 
κράτη, όπως η Δανία, η Βαυαρία, η Σαξονία και η Πολωνία. Οι 
Γάλλοι πολιτικοί πίστευαν και ορισμένες φορές υποστήριζαν δη
μόσια ότι η ιδέα της ισορροπίας της ισχύος, αν και τη διατύπωναν 
με διαφορετικούς τρόπους οι διάφοροι ξένοι, ήταν ουσιαστικά 
αντιγαλλική. Αυτός ήταν απλώς ένας άλλος τρόπος για να δηλώ
σουν ότι η Γαλλία παρέμενε, πραγματικά ή δυνητικά, η ισχυρότε
ρη δύναμη στην Ευρώπη. Οι Βρετανοί πολιτικοί το γνώριζαν κα
λά αυτό και κατέβαλλαν σταθερά προσπάθειες να επισκιάσουν 
τη Γαλλία καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
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Ο 18ος αιώνας ήταν ο αιώνας της λογικής και των μαθηματι
κών. Η λογική στα δημόσια πράγματα σήμαινε τον υπολογισμό 
του ιδίου συμφέροντος. Στο εξωτερικό, ένα κράτος είχε πολλά 
συμφέροντα, καθένα από τα οποία αν υποστηριζόταν υπερβολικά 
θα μπορούσε να προκαλέσει μειονέκτημα σε κάποιον άλλο τομέ
α· και θεωρούνταν πιθανό ότι θα μπορούσαν να ανακαλύψουν με 
μαθηματικό τρόπο τη βέλτιστη πορεία αν λάμβαναν υπόψη τους 
κάθε πλευρά του θέματος. Το φως της λογικής ήταν ψυχρό, ένα 
ζήτημα της διανοητικής ικανότητας και του εγκεφάλου και όχι 
των συναισθημάτων: Αυτό διέκρινε τους ανθρώπους από τα ζώα. 
Οι πολιτικοί του 18ου αιώνα δεν εμπιστεύονταν τα πάθη, ιδιαίτε
ρα τα ισχυρά αγελαία πάθη, όπως η φυλή, η θρησκεία και η πίστη 
σε μία δυναστεία. Οι άνθρωποι και οι ομάδες ανθρώπων, υπο- 
στήρίζαν οι πολιτικοί, δεν διέφεραν έντονα, αλλά ουσιαστικά ή
ταν ίδιοι και το ίδιο ίσχυε και για τις κυβερνήσεις. Εδάφη μπο
ρούσαν να μεταβιβαστούν και οι κανόνες μπορούσαν να αλλά
ξουν. Μια ισορροπία ισχύος μεταξύ κρατών σε ένα σύστημα ισο- 
δυναμούσε με μια ανάλογη πολυμερή ισορροπία εμπορίου και με 
τους πολλαπλούς ελέγχους και ισορροπίες που οι οπαδοί του συ
νταγματικού πολιτεύματος θεωρούσαν ότι έπρεπε να λειτουργούν 
στο εσωτερικό ενός κράτους, και ίσως μάλιστα, με τους νόμους 
της φυσικής.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί παραδέχονταν ότι οι υποθέσεις ενός 
κράτους, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές, συνεπάγο
νταν ισχύ. Η ισχύς ήταν κατ’ αρχήν κάτι το μετρήσιμο και το 
σύστημα κρατών μπορούσε να περιγράφει μαθηματικά ως ένα 
διάγραμμα δυνάμεων, ανάλογο με το ηλιακό σύστημα που απο- 
κάλυψαν οι ανακαλύψεις του Νεύτωνα. Τα κράτη, μεγάλα και 
μικρά, ασκούσαν έλξη και πιέσεις το ένα στο άλλο, ανάλογα με 
τη μάζα και την απόσταση που διατηρούσαν μεταξύ τους. Αν μια 
δύναμη του συστήματος γινόταν πιο ισχυρή ή πιο αδύναμη, τα 
άλλα κράτη μετακινούνταν -ή  σύμφωνα με κάποιους άλλους θα 
έπρεπε να μετακινούνται- πιο μακριά ή πιο κοντά σε αυτή. Αν η
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μεταβλητή ισορροπία προσαρμοζόταν διαρκώς, όλα τα κράτη του 
συστήματος θα μπορούσαν να είναι υπό έλεγχο και να διατηρού
νται υπό περιορισμό.

Η προσαρμογή -η  διατήρηση της δέουσας ισορροπίας- δεν ή
ταν καθήκον μόνο των ισχυρότερων κρατών. Η περίπλοκη μετα
βλητή σχέση επηρεαζόταν επίσης, όπως στο ηλιακό σύστημα του 
Νεύτωνα, από τις κινήσεις των μικρότερων κρατών. Διασφάλιζε 
την αυτονομία τους και τους παρείχε πραγματικούς και θετικούς 
ρόλους μέσα στο σύστημα. Το δίδαγμα του προηγούμενου αιώνα 
ήταν ότι μόλις ένα κράτος συσσωρεύσει την ισχύ που απαιτείται 
για να ορίζει το νόμο, θα χρησιμοποιήσει αυτή την ισχύ. Η προ
σπάθεια τότε περιορισμού της ισχύος αυτού του κράτους, μέσω 
παρατεταμένων και καταστρεπτικών πολέμων, σε τέτοιο βαθμό ώ
στε να μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί, ήταν στην καλύτερη πε
ρίπτωση εξαιρετικά οδυνηρή· και επειδή ο πόλεμος ήταν απρόβλε
πτος θα μπορούσε και να μην είναι καν εφικτός. Η ύπαρξη μιας 
κυρίαρχης δύναμης στο σύστημα ήταν ως εκ τούτου απαράδεκτη, 
ασχέτως με το πόσο νόμιμα είχε ίσως προκύψει. Η απάντηση που 
έδιναν οι πολιτικοί του 18ου αιώνα ήταν ότι έπρεπε να παρεμποδι
στεί η συσσώρευση μιας τέτοιας ισχύος και έτσι να διατηρηθεί, 
τόσο η ανεξαρτησία των κρατών-μελών του συστήματος, μεγάλων 
και μικρών, όσο και κάτι που προσομοίαζε στην ειρήνη. Κατά συ
νέπεια, ούτε οι δυναστικοί δεσμοί, ούτε οι επίσημες συμμαχίες, 
ούτε οι εμπορικοί δεσμοί, ούτε η θρησκεία, ούτε ο θαυμασμός για 
τον πολιτισμό και την κουλτούρα της ενδεχόμενα ηγεμονικής δύ
ναμης πρέπει να εμποδίσουν την κινητικότητα μεταξύ των κρα
τών-μελών, αν πρόκειται να διατηρηθεί μια «δίκαιη ισορροπία» 
και η προσαρμογή να είναι διαρκής. Η ιδέα της δίκαιης ισορροπίας 
η οποία διακηρυσσόταν δημόσια, υποστηριζόταν συνειδητά καιυ- 
περίσχυε όλων των άλλων ζητημάτων, συνιστούσε μια σημαντική 
πρόοδο σε σχέση με τις αντι-ηγεμονικές πολιτικές του προηγούμε
νου αιώνα ή του αρχαίου κόσμου.

Η λογική και ο διαφωτισμός περιλαμβάνονταν επίσης στην
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ημερήσια διάταξη των εσωτερικών υποθέσεων των κρατών. Στη 
Βρετανία και στις Κάτω Χώρες η πολιτική θεωρία μετατοπίστη
κε από την ανάγκη για ένα ισχυρό κράτος που να παρέχει ασφά
λεια §ναντίον της εσωτερικής και της εξωτερικής βίας, προς πιο 
καλβινιστικές ιδέες, ότι δηλαδή το κοινωνικό συμβόλαιο συνεπα
γόταν τη συνεχή συναίνεση των κυβερνωμένων και ότι οι κυβερ
νήσεις διορίζονταν συνειδητά για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
σκοπών. Αυτές οι ιδέες σταδιακά διαδόθηκαν στη Γαλλία και σε 
περιορισμένο βαθμό αλλού. Ωστόσο, τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
κράτη κυβερνιούνταν από μια απόλυτη εκτελεστική εξουσία, με 
τη συγκέντρωση της ισχύος που είχε αρχικά επιτευχθεί με τις τε
χνικές του stato  και συχνά με έναν αξιοσημείωτο βαθμό διαφωτι
σμού και προόδου που χορηγούνταν άνωθεν. Το κράτος τώρα δια- 
κρινόταν από τον ηγεμόνα, ο οποίος δεν έχαιρε της αποθέωσης 
που απολάμβανε ο Λουδοβίκος ΙΔ'. Ο διάδοχος του Λουδοβίκου, 
ο δούκας της Βουργουνδίας, δήλωσε ότι ο βασιλιάς υπάρχει για 
να συνδράμει τους υπηκόους του και όχι εκείνοι αυτόν· και ο πιο 
βαθύνους πεφωτισμένος δεσπότης, ο Φρειδερίκος ο Μέγας της 
Πρωσίας, περιέγραψε τον εαυτό του, όχι ως την ενσάρκωση του 
κράτους, αλλά ως τον πρώτο του υπηρέτη. Η διάκριση μεταξύ 
των συμφερόντων του κράτους και της βούλησης του ηγεμόνα 
βοήθησε το σύστημα να λειτουργεί πιο υπεύθυνα, αν και ελάχι
στοι Ευρωπαίοι ηγεμόνες παραδέχονταν την υποχρέωση να προ
άγουν το σύστημα συνολικά.

Μέσα στην υπερκαλύπτουσα δομή της ισορροπίας της ισχύ
ος, η οποία περιόριζε την πεισματική άσκηση κυρίαρχης ανεξαρ
τησίας, η κοινοπολιτεία των ευρωπαϊκών κρατών διαχειριζόταν 
τη διεθνή της κοινωνία μέσω τεσσάρων συστατικών θεσμών. Αυ
τοί ήταν: πρώτον, το διεθνές δίκαιο, οι κανόνες του παιχνιδιού 
και οι κώδικες συμπεριφοράς που απέρρεαν από μια κοινή κουλ
τούρα· δεύτερον, η έννοια της νομιμοποίησης που ήταν συνήθως 
δυναστική, αλλά τροποποιούνταν από τις συνθήκες· τρίτον, ένας 
συνεχής διπλωματικός διάλογος ο οποίος διεξαγόταν μέσω μόνι
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μων διπλωματικών αποστολών- και τέταρτον, ο περιορισμένος 
πόλεμος ως ένα έσχατο μέσο προσαρμογής. Και οι τέσσερις θε
σμοί κληροδοτήθηκαν από το ευρωπαϊκό σύστημα στο σημερινό 
παγκόσμιο και αποτελούν σημαντικά στοιχεία του.

18.1. Το διεθνές δίκαιο

Οι ανεξάρτητοι ηγεμόνες που συγκροτούσαν την ευρωπαϊκή κοι
νωνία κρατών θεωρούσαν την αχαλίνωτη ισχυρογνωμοσύνη της 
ιταλικής Αναγέννησης υπερβολικά άτακτη και υπερβολικά απρό
βλεπτη. Οι υπήκοοί τους επίσης, ιδιαίτερα οι τάξεις των αστών 
και των εμπόρων, αισθάνονταν ολοένα και μεγαλύτερη φρίκη για 
τις σφαγές και τις καταστροφές που συνεπάγονταν οι θρησκευτι
κοί και οι κατακτητικοί πόλεμοι, που έφτασαν στο αποκορύφωμά 
τους με τις τερατωδίες που διεπράχθησαν κατά τον Τριακονταετή 
Πόλεμο στη Γερμανία. Αν η ζωή του ανθρώπου επρόκειτο να μην 
είναι τόσο απαίσια, αποκτηνωμένη και σύντομη, κατά την περί
φημη φράση του Χομπς, τότε η εξουσία, η τάξη και το δίκαιο 
ήταν απαραίτητα στο εσωτερικό ενός κράτους-Λεβιάθαν και το 
ίδιο ίσχυε για κάποιο ισοδύναμο μεταξύ των κυρίαρχων κρατών 
της ευρωπαϊκής κοινοπολιτείας. Η γοητεία και η αιτιολόγηση ε
νός ηγεμονικού συστήματος ήταν ότι παρείχε μια τέτοια τάξη και 
ότι η ηγεμονική ισχύς μπορούσε να επιβάλει το νόμο. Αν δεν ε- 
πρόκειτο να υπάρξει μια ηγεμονική τάξη πραγμάτων των Αψ
βούργων ή των Βουρβόνων, που οι αντίπαλοί της ήταν αποφασι
σμένοι να μην υπάρξει, τότε απαιτούνταν άλλα μέσα για τη δια
τήρηση της τάξης. Οι ηγεμόνες που τάσσονταν κατά της ηγεμονί
ας συνειδητοποίησαν τελικά ότι, αν και η συνειδητή διατήρηση 
μιας ισορροπίας ισχύος ήταν σημαντική, δεν ήταν αρκετή και ότι 
χρειάζονταν επιπρόσθετοι κανόνες. Αν τους κανόνες αυτούς δεν 
επρόκειτο να τους ορίσει μια ηγεμονική δύναμη, έπρεπε να κα
θιερωθούν μέσω συμβολαίου. Με άλλα λόγια, τα κυρίαρχα μέλη 
της κοινοπολιτείας κρατών έπρεπε να αυτοδεσμευτούν με κανό
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νες, τους οποίους θα διαπραγματεύονταν από κοινού και οι οποί
οι θα κωδικοποιούσαν και θα τυποποιούσαν τις πρακτικές που 
ακολουθούσαν. Αυτές οι πρακτικές είχαν διαμορφωθεί εν μέρει 
από τους μεσαιωνικούς κανόνες που ρύθμιζαν τον πόλεμο και το 
εμπόριο μεταξύ των διαφορετικών βασιλείων, και η αναβίωση 
της κλασικής παιδείας έστρεψε το ενδιαφέρον προς το ρωμαϊκό 
ju s gentium και άλλους κώδικες που προέρχονταν από τους αρ
χαίους χρόνους· κυρίως, όμως, ήταν εμπειρικές απαντήσεις στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για παράδειγμα, αν τα παράκτια κα
νόνια μπορούσαν να πλήξουν ένα εχθρικό πλοίο σε απόσταση 
τριών μιλίων, έλεγχαν αυτή την περιοχή της θάλασσας· και επει
δή ο καπετάνιος ενός ξένου πλοίου δεν μπορούσε να ξέρει ποια 
ήταν ακριβώς η εμβέλεια των παράκτιων κανονιών, καθιερώθη
κε η πρακτική να αγκυροβολούν τα πλοία σε απόσταση τριών 
μιλίων από όλα τα λιμάνια. Αυτή η πρακτική κωδικοποιήθηκε 
στο όριο της κυριαρχίας των τριών μιλίων, πέρα των οποίων ε
κτεινόταν η ανοιχτή θάλασσα στην οποία είχαν όλοι δικαίωμα να  
πλέουν.

Το έργο των νομικών-διπλωματών του Π ου αιώνα συνέχισε 
το 18ο ο Βαττέλ, ένας Πρώσος υπήκοος από την Ελβετία, ο οποί
ος αναδείχτηκε σε διακεκριμένο πολιτικό στη Σαξονία. Ο Βατέλ 
επιχείρησε να εισαγάγει μια ελβετική σαφήνεια στην εκκρεμή α
ντίθεση που υπήρχε μεταξύ των ρυθμιστικών και των ηθικών πλευ
ρών αυτού που ονόμαζε le droit des gens ή το δίκαιο των εθνών, 
εννοώντας τα κράτη. Επέμενε στην ισότητα όλων των κρατών 
όσον αφορά το δίκαιο: «Ένας νάνος είναι εξίσου άνδρας με ένα 
γίγαντα: Μια μικρή δημοκρατία δεν αποτελεί λιγότερο κράτος 
από ό,τι το πιο ισχυρό βασίλειο».2 Αναγνώριζε ωστόσο ότι αυτή 
η νομική ισότητα των ηγεμόνων δεν θα σήμαινε πολλά πράγματα 
αν δεν την προστάτευε μια ισορροπία ισχύος.

2. Vattel, Le Droit des Gens,
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Η ευρωπαϊκή κοινοπολιτεία του 18ου αιώνα ήταν ένα «κλαμπ» 
ηγεμόνων και το διεθνές δίκαιο ήταν το βιβλίο των κανόνων των 
ανεξάρτητων και νομικά ίσων κρατών-μελών του «κλαμπ». Η α
ντικατάσταση της θεϊκής εντολής από την ανθρώπινη λογική συνε
παγόταν την εκκοσμίκευση του διεθνούς δικαίου. Οι πολιτικοί συμ
φωνούσαν, κατ’ ιδίαν, αν όχι δημόσια, ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες 
δεν ήταν φυσικές ή θεόπεμπτες, αλλά, όπως είχε πει ο Πολύβιος, 
είχαν δημιουργηθεί ως απάντηση στο χάος. Επέμεναν να υπάρξουν 
κοινωνικά συμβόλαια για την προστασία των μεμονωμένων συμ
φερόντων των συναινούντων μελών. Ως εκ τούτου, οι κανόνες της 
ευρωπαϊκής κοινοπολιτείας δεν αποτελούσαν αμετάβλητες ηθικές 
εντολές· μπορούσαν να τροποποιηθούν με διαπραγμάτευση για να 
συμβαδίζουν με τη μεταβαλλόμενη πρακτική. Αποστολή τους ή
ταν' να καταστήσουν τη διεθνή ζωή πιο τακτική και πιο προβλέψι
μη, πιο ασφαλή και πιο πολιτισμένη και επίσης να επιφέρουν μεγα
λύτερη ομοιομορφία στις πρακτικές των κρατών και να τα πείσουν 
να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Οι πραγματικοί κανόνες ενι- 
σχύονταν από το έθιμο και τους κώδικες συμπεριφοράς.

Το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο ήταν κυρίως μια κω
δικοποίηση της συνήθους πρακτικής και μεταβαλλόταν βαθμιαία σε 
έθιμο, το οποίο δεν είχε διατυπωθεί με τη μορφή του δικαίου, απει
κόνιζε την κοινή κουλτούρα και αυτό που ο Χέερεν ονόμαζε «η συ
μπεριφορά και η θρησκεία των κρατών-μελών». Ωστόσο, όλοι οι 
κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν κωδικοποιούσαν απλώς τις συγκε
κριμένες συμβάσεις των Ευρωπαίων ηγεμόνων. To jus gentium και 
μεγάλο μέρος του ρυθμιστικού μοντέλου γενικότερα είχαν οικουμε
νικές υποθέσεις, οι οποίες θεωρούνταν ότι εφαρμόζονταν σε όλες τις 
κυβερνήσεις και τους λαούς, όποια και αν ήταν η κουλτούρα ή η 
θρησκεία τους. Οι Ευρωπαίοι στην Ασία υποχρεώθηκαν να αναρω- 
τηθούν ποιοι κανόνες μπορούσαν να ισχύουν και ποια συμπεριφορά 
να αναμένεται μεταξύ κρατών στον πολυπολιτισμικό κόσμο που κεί- 
τονταν εκτός Ευρώπης. Οι απαρχές της αναζήτησής τους για μια 
απάντηση εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.
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Το διεθνές δίκαιο ήταν, κατά συνέπεια, πολύ διαφορετικό από 
το εσωτερικό δίκαιο, το οποίο αποφάσιζε ή θέσπιζε ο ηγεμόνας 
για τους υπηκόους και το οποίο επέβαλλε ένα σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης που υποστηριζόταν από το μηχανισμό εσωτερικής 
εξουσίας. Το «κλαμπ» των ηγεμόνων αποτελούσε επίσης κατά 
κάποιον τρόπο ένα σώμα ενόρκων, και ένας παραβάτης μπορού
σε να τιμωρηθεί μέσω των πιέσεων που μπορούσαν να του ασκή
σουν οι όμοιοι του· και μόνο μέσω αυτών. Η διάκριση ήταν εμ
φανής για τους πολιτικούς του 18ου αιώνα- η σύγχυση που προ- 
καλούσε η αντιμετώπιση των κανόνων ενός «κλαμπ» ηγεμόνων 
ως ανάλογων του δικαίου στο εσωτερικό ενός κράτους-Λεβιάθαν 
δημιουργήθηκε αργότερα. Αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση 
στους πολιτικούς του 18ου αιώνα ήταν η αντίθεση μεταξύ του 
δικαίου και της ισορροπίας. Το δίκαιο, αν και μεταβλητό, χρεια
ζόταν χρόνο για να αλλάξει και έθετε κάποιες νόρμες. Για αυτό 
ήταν πολύ πιο άκαμπτο από την ευμετάβλητη ισορροπία, στην 
οποία οι περισσότεροι εν ενεργεία πολιτικοί έδιναν προτεραιότη
τα, ιδιαίτερα καθώς η περίπλοκη κατάσταση ισορροπία της ισχύ
ος ήταν αυτή που διασφάλιζε το σεβασμό για τους κανόνες. Άν
θρωποι όπως ο Βατέλ αντιλαμβάνονταν και τις δύο πλευρές της 
διένεξης, η οποία διήρκεσε μέχρι τη συμφωνία της Βιέννης, οπό
τε και επιλύθηκε.

18.2. Η νομιμοποίηση

Η κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών βασιζόταν επίσης σε μια 
περίπλοκη έννοια περί νομιμοποίησης. Η κυριαρχία και η μη ε
πέμβαση, που είχαν αναπτυχθεί ως μέσα κατά τους δύο προηγού
μενους αιώνες, προήχθησαν τώρα σε αρχές. Κάποιος ηγεμόνας ή 
σώμα ήταν ο νόμιμος ανώτατος άρχοντας κάθε κράτους, με το 
δικαίωμα να ομιλεί και να ενεργεί αντ’ αυτού, και με αυτό το 
πρόσωπο ή σώμα οι άλλοι ανώτατοι άρχοντες συναλλάσσονταν 
και σε αυτό διαπίστευαν τους απεσταλμένους τους. Τα περισσό
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τερα κράτη είχαν έναν κληρονομικό ηγεμόνα, ο οποίος κληρονο
μούσε το αξίωμά του ως πρωτότοκος, ενώ ένας ηγεμόνας μπο
ρούσε ίσως να κληρονομήσει περισσότερα από ένα κράτη. Ωστό
σο, η αρχή του κληρονομικού δικαιώματος δεν ήταν απόλυτη. Η 
ισορροπία ισχύος μπορεί να απαιτούσε να παραβλεφθεί, όπως στην 
περίπτωση της ισπανικής διαδοχής. Ένας ηγεμόνας θα μπορούσε 
ίσως να αποδειχτεί μη αρεστός στους υπηκόους του, όπως ο Ιά
κωβος Β' της Αγγλίας, ή να θελήσει να παραιτηθεί· σε αυτή την 
περίπτωση κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας θα τον διαδε
χόταν. Μερικά κράτη εξέλεγαν τους ηγεμόνες τους και άλλα δεν 
είχαν εστεμμένους ηγεμόνες. Επιπλέον, τα κράτη διαρκώς απο
κτούσαν και παραχωρούσαν εδάφη ως μέρος της διαδικασίας προ
σαρμογής, ανεξάρτητα από τις παραδόσεις ή τις απόψεις των κα
τοίκων, με αποτέλεσμα η νομιμοποίηση να προκύπτει επίσης από 
επίσημα επικυρωμένες συνθήκες και συμφωνίες. Το κληρονομι
κό δικαίωμα και η επικύρωση από τις συστατικές τοπικές αρχές 
δεν επαρκούσαν πλέον από μόνες τους για να διασφαλίσουν την 
ανώτατη αρχή σε μια εδαφική επικράτεια. Μετά την Ουτρέχτη, 
απαιτούνταν επίσης η νομιμοποίηση από τη διεθνή κοινωνία των 
ηγεμόνων. Η νομιμοποίηση της κατοχής εξαρτιόταν επίσης από 
την επιτυχή έκβαση του πολέμου και από το τι απαιτούσε η ισορ
ροπία.

Τα αποδεκτά μέλη του «κλαμπ» των ηγεμόνων αναγνώριζαν 
τα δικαιώματα το ένα του άλλου και την ανάγκη οι υπήκοοι να  
αποδέχονται την εξουσία που νομιμοποιούσε το κληρονομικό δι
καίωμα ή η δέουσα διαδικασία εκλογής ή η εκχώρηση. Κατά συ
νέπεια, μειώθηκαν σε γενικές γραμμές οι ανατροπές ηγεμόνων 
και οι στάσεις. Η νομιμοποίηση που παρείχαν το κληρονομικό 
δικαίωμα και οι συνθήκες ήταν ένας τύπος ευκολίας παρά απόλυ
του δικαιώματος. Συνέβαλε στην τάξη και την προβλεψιμότητα 
και ήταν επίσης αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέπει να πραγμα
τοποιούνται οι αλλαγές που κρίνονταν απαραίτητες.
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18.3. Ο διπλωματικός διάλογος

Ο τρίτος οργανωτικός θεσμός της κοινοπολιτείας της Ευρώπης του 
18ου αιώνα ήταν ένας συνεχής πολυμερής διπλωματικός διάλογος. 
Η ιταλική καινοτομία της διεξαγωγής επιχειρηματικών συναλλα
γών μεταξύ ηγεμόνων μέσω ενός δικτύου μόνιμων πρακτόρων α
ναπτύχθηκε από τις βασιλικές αυλές της Ισπανίας και της Γαλλίας, 
φτάνοντας στο αποκορύφωμά της με την περίπλοκη διπλωματία 
του Λουδοβίκου ΙΔ'. Ο Ρισελιέ είχε δώσει έμφαση στο να είναι ο 
διάλογος συνεχής. Μετά την Ουτρέχτη οι ηγεμόνες θεωρούσαν τη 
συνέχεια ως δεδομένη και η διπλωματία κατέστη ένας μόνιμος διά
λογος. Οι βασικές γραμμές επικοινωνίας ήταν οι διμερείς εμπιστευ- 
τικές συναλλαγές μεταξύ ηγεμόνων μέσω μόνιμων πρεσβευτών και 
πληρεξούσιων υπουργών. Οι αντιπρόσωποι των μοναρχών συνέχι
σαν να επιτελούν τα καθήκοντα των διαπραγματεύσεων και της 
υποβολής αναφορών των πρακτόρων της Αναγέννησης· αλλά ήταν 
πλέον αριστοκράτες σε μια εποχή αριστοκρατών, ικανοί να παί
ξουν ενεργό ρόλο στη ζωή της αυλής στην οποία ήταν διαπιστευ
μένοι. Την ίδια εποχή, η διπλωματία αποκτούσε επίσης επαγγελ
ματική υπόσταση. Νεαροί αριστοκράτες μάθαιναν διπλωματία ως 
υφιστάμενοι πριν αναλάβουν θέσεις ευθύνης, όπως συνέβαινε και 
στους στρατούς του 18ου αιώνα. Επιπλέον, ορισμένοι από αυτούς 
τους επαγγελματίες υπηρετούσαν θητείες στην πατρίδα τους, για 
να μάθουν να αντιμετωπίζουν το μεγάλο όγκο αναφορών, να τις 
υποβάλλουν στον ηγεμόνα τους και στους υπουργούς του και να  
συντάσσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Κατά αυτό τον τρόπο δη- 
μιουργήθηκαν τα Υπουργεία Εξωτερικών και οι Υπηρεσίες Εξω
τερικών Υποθέσεων. Οι διπλωμάτες σε κάθε βασιλική αυλή ή πρω
τεύουσα αναγνώριζαν ο ένας τον άλλο ως συνάδελφο, παρ’ όλο 
που εκπροσωπούσαν διαφορετικά συμφέροντα, και έμαθαν να α
νταλλάσσουν πληροφορίες και κρίσεις, καθώς και να συντονίζουν 
τις ενέργειές τους όταν αυτό ήταν προς όφελος του ηγεμόνα τους. 
To «corps diplomatique» (διπλωματικό σώμα), όπως ονομαζόταν
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το σώμα των διαπιστευμένων σε μια αυλή διπλωματών, γνώριζε 
κατά συνέπεια συλλογικά τι μπορούσε να αναμένει να κάνει ή να 
πειστεί να κάνει ένας ηγεμόνας. Ενεργούσαν ως μεσίτες· και οι 
στόχοι των διάφορων ηγεμόνων διακανονίζονταν μέσω της μεσι
τείας του διπλωματικού σώματος σε ολόκληρο το σύστημα.

Ο διάλογος μεταξύ ηγεμόνων έπαιρνε μια πιο φανερά πολυμε
ρή μορφή όταν συγκαλούνταν συνέδρια, στα οποία πολιτικοί και 
επαγγελματίες διπλωμάτες συνέρχονταν για να ρυθμίσουν συλλο
γικά ένα πλήθος θεμάτων για τα οποία απαιτούνταν ευρεία συναί
νεση. Οι διευθετήσεις της Ουτρέχτης όταν οι πιο εκτεταμένες σε 
σύγκριση με τα άλλα Συνέδρια του 18ου αιώνα, η πλειονότητα 
των οποίων συγκλήθηκαν για να καθιερωθεί μια αποδεκτή θέση 
ύστερα από μια προσφυγή σε πόλεμο, όπως είχε συγκληθεί και η 
Ουτρέχτη. Ο διπλωματικός διάλογος, συνεχώς διμερής και περιο
δικά συλλογικός, κατέστησε δυνατή τη λειτουργία μιας μεταβλη- 
τής γρήγορα μεταβαλλόμενων σχέσεων μεταξύ κρατών-μελών και 
τη διατήρηση μιας ισορροπίας ισχύος, καθώς και τη συνεχή αναθε
ώρηση του διεθνούς δικαίου και άλλων χαρακτηριστικών της κοι
νωνίας των κρατών.

18.4. Η χρήση βίας

Ο διπλωματικός διάλογος ασχολούνταν κυρίως με την ισχύ. Η πει
θώ, τα κίνητρα και οι απειλές που χρησιμοποιούσε αποσκοπούσαν, 
όχι στο να διατηρήσουν το status quo, αλλά στο να πετύχουν τις 
λεπτές προσαρμογές που οι μεταβολές στη σχετική ισχύ των κρα
τών-μελών καθιστούσαν δυνατό να πραγματοποιηθούν δια της βί
ας, αν αποτύγχανε η πειθώ, σε συνδυασμό με τη μεταβολή της με
ταβλητής που απαιτούνταν για τη διατήρηση μιας δίκαιης ισορρο
πίας. Θεωρητικά, το «κλαμπ» των ηγεμόνων μπορούσε να κάνει 
μια παραχώρηση στην αυξημένη ισχύ ενός από τα μέλη του σε ένα 
σημείο ή να την περιορίσει σε κάποιο άλλο, χωρίς να καταστεί 
αναγκαία η προσφυγή στη βία. Στην πράξη όμως, η μεταβλητή δεν
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λειτουργούσε πάντα αρκετά γρήγορα ή ομαλά και οι ηγεμόνες δεν 
ήταν πάντα πρόθυμοι να προσαρμοστούν στη λογική των μεταβο
λών στην ισχύ τους. Η έσχατη κύρωση, όταν τα άλλα κίνητρα και 
αποτρεπτικοί παράγοντες αποτύγχαναν, ήταν να προσφύγουν στη 
βία. Η ισορροπία ισχύος του 18ου αιώνα διατηρούσε την ελευθερί
α των ηγεμόνων-μελών του ευρωπαϊκού συστήματος και ιδιαίτερα 
των μικρότερων, αλλά δεν διατηρούσε πάντα την ειρήνη.

Παρ’ όλα αυτά, ο πόλεμος στην Ευρώπη του 18ου αιώνα ήταν 
περιορισμένης έκτασης. Ο πόλεμος ήταν για άλλη μια φορά υπό
θεση των επαγγελματικών ένστολων μισθοφορικών στρατών, που 
ήταν επιμελώς εκπαιδευμένοι και που παρείχαν τις υπηρεσίες τους 
με σημαντικό κόστος στο κράτος, ενώ ο αριθμός των απωλειών 
έπρεπε να διατηρηθεί στο ελάχιστο. «Το πρόβλημα με τον πόλε
μο», είπε ο πατέρας του Φρειδερίκου του Μέγα, «είναι ότι βλάπτει 
πολύ το στρατό σου». Ήταν καλύτερο και λιγότερο δαπανηρό για 
ένα κράτος να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις του ως μια επί
δειξη της ισχύος του, χωρίς να χρειαστεί να την αποδείξει πολεμώ
ντας. Ο Μαρεσάλντε Σαξ, ένας διακεκριμένος Γάλλος στρατηγός, 
πίστευε ότι θα έπρεπε να είναι δυνατόν να διεξαγάγει κανείς μια 
επιτυχημένη εκστρατεία χωρίς να χρειαστεί πραγματικά να πολε
μήσει καθόλου. Αυτό το ιδεώδες δεν επετεύχθη, αλλά το στοιχείο 
της βίας σταδιακά εξασθένησε. «Οι στρατοί», αναφέρει ο καθηγη
τής Michael Howard, «μετατράπηκαν από συμμορίες λύκων σε κυ- 
νηγητικά σκυλιά και, σε μερικές περιπτώσεις, σε σκυλάκια του σα
λονιού».3 Από την Ουτρέχτη έως τη Γαλλική Επανάσταση, ο πό
λεμος στην Ευρώπη ήταν κάτι το δυσάρεστο και καταστροφικό, 
αλλά δεν ανέστειλε τη γρήγορη πρόοδο του ευρωπαϊκού πολιτι
σμού και όχι μόνο δεν διατάραξε την ομαλή λειτουργία του διε

3. Μ. Howard, War in European History, Oxford, Oxford University Press, 
1976, p. 73. (Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ποιότητα, Michael 
Howard, Ο ρόλος του πολέμου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, Εκδόσεις Ποιό
τητα, Αθήνα, 2000, σελ. 135).



366 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

θνούς συστήματος συνολικά, αλλά το συνέδραμε. Η επικρατούσα 
άποψη ήταν ότι οι μικροί πόλεμοι προσαρμόζουν, ενώ οι μεγάλοι 
καταστρέφουν.

Τρεις περιγραφές της νέας διεθνούς κοινωνίας του 18ου αιώ
να μάς παρέχουν μια χρήσιμη εικόνα τού πώς αντιλαμβάνονταν 
τον πόλεμο εκείνη την εποχή. Η πρώτη περιγραφή είναι του Βολ- 
ταίρου, ο οποίος έγραψε για αυτόν γύρω στο 1750. Οι αξιομνη
μόνευτες φράσεις του περιγράφουν συνοπτικά την αποδεκτή ευ
ρωπαϊκή εικόνα του συστήματος του 18ου αιώνα, ως υπόβαθρο 
για την περιγραφή της εποχής του Λουδοβίκου ΙΔ':

«Εδώ και κάποιο διάστημα είναι δυνατόν να θεωρεί κανείς τη χρι
στιανική Ευρώπη, με ή χωρίς τη Ρωσία, ως “une espece de grande 
republique’’-ένα είδος μεγάλης κοινοπολιτείας- η οποία διαιρεί
ται σε αρκετά κράτη, ορισμένα μοναρχικά, άλλα μεικτά, ορισμένα 
αριστοκρατικά, άλλα λαϊκά, αλλά που όλα έχουν συναλλαγές με
ταξύ τους· που όλα έχουν την ίδια κατά βάση θρησκεία, αν και 
αυτή διαιρείται σε διάφορες αιρέσεις· που όλα έχουν τις ίδιες αρ
χές δημοσίου και πολιτικού δικαίου, οι οποίες είναι άγνωστες στα 
άλλα μέρη του κόσμου. Χάρη σε αυτές τις αρχές τα ευρωπαϊκά 
έθνη (δηλαδή κράτη) ποτέ δεν σκλαβώνουν τους αιχμαλώτους τους, 
σέβονται τους πρεσβευτές των εχθρών τους και παραδέχονται από 
κοινού την υπεροχή και διάφορα δικαιώματα ορισμένων ηγεμό
νων, όπως του αυτοκράτορα, των βασιλιάδων και άλλων μικρότε
ρης σημασίας ηγεμόνων, και κυρίως συμφωνούν στη συνετή πο
λιτική της διατήρησης μιας ίσης ισορροπίας ισχύος μεταξύ τους 
στο βαθμό που μπορούν, διεξάγοντας συνεχείς διαπραγματεύσεις 
ακόμη και σε καιρό πολέμου και ανταλλάσσοντας μόνιμους πρε
σβευτές ή λιγότερο έντιμους κατασκόπους, οι οποίοι μπορούν να 
προειδοποιήσουν όλες τις βασιλικές αυλές της Ευρώπης για τα 
σχέδια του οποιουδήποτε, να σημάνουν το συναγερμό ταυτόχρο
να και να προστατέψουν τους ασθενέστερους από τις εισβολές 
στις οποίες είναι πάντα έτοιμοι να προβούν οι ισχυρότεροι».4

4. Voltaire, U  Histoire du Regne de Louis XIV, Chapter 2.
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Η δεύτερη είναι του Βατέλ και παρουσιάζει το υπόβαθρο για 
το Δίκαιο των Εθνών του, την ίδια εποχή περίπου που έγραψε ο 
Βολταίρος:

«Η Ευρώπη συνιστά ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο τα έθνη 
που κατοικούν σε αυτό το μέρος του κόσμου συνδέονται μεταξύ 
τους μέσω των σχέσεων τους και των ποικίλων συμφερόντων 
τους σε ένα ενιαίο σώμα. Δεν αποτελεί πλέον, όπως σε παλαιό- 
τερες εποχές, έναν άτακτο σωρό ξεχωριστών μερών, καθένα από 
τα οποία ενδιαφερόταν ελάχιστα για τα υπόλοιπα και σπάνια προ
βληματιζόταν για ό,τι δεν το επηρέαζε άμεσα. Το σταθερό ενδια
φέρον των ηγεμόνων για όλα όσα συμβαίνουν, το έθιμο των μό
νιμων πληρεξούσιων υπουργών και οι συνεχείς διαπραγματεύ
σεις που λαμβάνουν χώρα, καθιστούν τη σύγχρονη Ευρώπη ένα 
είδος “republique” (κοινοπολιτείας), της οποίας τα μέλη -όλα  
ανεξάρτητα, αλλά και ενωμένα μεταξύ τους μέσω ενός κοινού 
συμφέροντος- συνενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διατήρηση 
της τάξης και τη διαφύλαξη της ελευθερίας. Από αυτό προέκυψε 
η πολύ γνωστή αρχή της ισορροπίας της ισχύος, με την οποία 
εννοείται μια διευθέτηση των πραγμάτων έτσι ώστε κανένα κρά
τος να μην είναι σε θέση να έχει απόλυτο έλεγχο και εξουσία 
πάνω στα άλλα.

Το ασφαλέστερο μέσο για τη διαφύλαξη αυτής της ισορροπί
ας της ισχύος θα ήταν να διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος δεν θα 
ήταν πολύ ανώτερο από τα άλλα, και ότι όλα τα κράτη, ή τουλά
χιστον τα περισσότερα από αυτά, θα ήταν περίπου ίσα ως προς 
τη δύναμη. Αυτή η ιδέα έχει αποδοθεί στον Ερρίκο Δ', αλλά πρό
κειται για μια ιδέα, η οποία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιη
θεί χωρίς διάπραξη αδικιών και άσκηση βίας. Και επιπλέον, μό
λις αυτή η ισότητα εγκαθιδρυόταν, πώς θα μπορούσε να διατη
ρηθεί μεθοδικά με νόμιμα μέσα; Το εμπόριο, το κληρονομικό 
δικαίωμα, ακόμη και υπέρ των γυναικών και των απογόνων τους, 
το οποίο καθιερώθηκε τόσο άτοπα για τη διαδοχή στο θρόνο, 
αλλά που έχει παρ’ όλα αυτά καθιερωθεί, θα ανατρέψουν τη διευ
θέτησή σας.

Είναι πιο απλό, πιο εύκολο και mo δίκαιο να προσφύγουν στην
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προαναφερθείσα μέθοδο της σύναψης συμμαχιών προκειμένου να 
προβάλουν αντίσταση ενάντια σε έναν πολύ ισχυρό ηγεμόνα και να 
τον εμποδίσουν να υπερισχύσει. Αυτό είναι το σχέδιο που ακολου
θούν οι ηγεμόνες της Ευρώπης σήμερα. Θεωρούν ότι οι δύο βασι
κές δυνάμεις, οι οποίες για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι φυσικοί 
αντίπαλοι, προορίζονται να λειτουργούν ως αμοιβαίος έλεγχος η 
μία στην άλλη, και συμμαχούν με την ασθενέστερη από τις δύο, 
επιχειρώντας έτσι να ρίξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάρος στον 
ελαφρύτερο ζυγό προκειμένου να κάνουν τη ζυγαριά να ισορροπή
σει. Ο Οίκος της Αυστρίας υπήρξε για πολύ καιρό η κυρίαρχη δύνα
μη· τώρα είναι η σειρά της Γ αλλίας. Η Αγγλία, της οποίας ο πλούτος 
και το ισχυρό ναυτικό τής έχουν χαρίσει πολύ μεγάλη επιρροή, χω
ρίς ωστόσο να προκαλέσει σε κάποιο κράτος φόβο σχετικά με την 
ελευθερία του, αφού αυτή η ισχύς εμφανίζεται να είναι απαλλαγμέ
νη από το πνεύμα της κατάκτησης -  η Αγγλία, λέω, έχει την τιμή να 
κρατά στα χέρια της τους πολιτικούς ζυγούς και φροντίζει να τους 
διατηρεί σε κατάσταση ισορροπίας. Πρόκειται για μια πολιτική με
γάλης σύνεσης και δικαιοσύνης και για μια πολιτική η οποία θα 
είναι πάντα αξιέπαινη, εφόσον κάνει χρήση μόνο των συμμαχιών, 
των συνομοσπονδιών και άλλων εξίσου νόμιμων μέσων».5

Η τρίτη περιγραφή είναι του Χέερεν, ενός υπηκόου του Γεωρ- 
γίου Γ' από το Ανόβερο και μεγάλου ιστορικού του συστήματος 
κρατών, ο οποίος έγραψε κατά τη διάρκεια της ναπολεόντειας κα
τοχής όταν το σύστημα βρισκόταν σε κατάσταση αβεβαιότητας:

(Από το προοίμιο):
«Από όλα τα αξιοσημείωτα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη 
γενική ιστορία της ανθρωπότητας, εκείνο του ευρωπαϊκού συ
στήματος κρατών ή της συνομοσπονδίας κρατών κατά τη διάρ
κεια των τριών τελευταίων αιώνων είναι το επιφανέστερο και 
ταυτόχρονα, όσον αφορά εμάς τους ίδιους, το πιο σημαντικό. Τα 
συστήματα κρατών που διαμορφώθηκαν στην αρχαία Ελλάδα

5. Vattel, Le Droit des Gens., Book III, Chapter 3, sections 47-8.
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και στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα είναι πολύ κα
τώτερα, τόσο ως προς την ισχύ, όσο και ως προς την έκτασή 
τους· και, μολονότι το μακεδονικό σύστημα, που προέκυψε από 
τη διαίρεση της οικουμενικής μοναρχίας του Αλέξανδρου, μπο
ρεί ίσως από αυτή την άποψη, όπως και από κάποιες άλλες, να 
συγκριθεί με αυτό, απέτυχε ωστόσο να φτάσει σε έναν τέτοιο 
υψηλό βαθμό ωριμότητας και τελειοποίησης.

Όποιος αναλαμβάνει να συγγράψει την ιστορία οποιουδήπο- 
τε συγκεκριμένου συστήματος κρατών (με αυτό τον όρο εννοού
με την ένωση αρκετών παρακείμενων κρατών που μοιάζουν με
ταξύ τους ως προς τη συμπεριφορά, τη θρησκεία και το βαθμό 
κοινωνικής ανάπτυξης και τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέ
σω μιας αμοιβαιότητας συμφερόντων, δική μου η έμφαση) θα 
πρέπει πάνω από όλα να έχει μια ορθή αντίληψη του γενικού του 
χαρακτήρα. Στο σύστημα των ευρωπαϊκών κρατών, είναι φανε
ρό ότι αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να αναζητηθεί στην εσωτερι
κή του ελευθερία ή με άλλα λόγια στην αμοιβαία ανεξαρτησία 
των μελών του, όσο δυσανάλογα και αν είναι κατά τα άλλα αυτά 
όσον αφορά τη φυσική ισχύ. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι που 
ξεχωρίζει ένα τέτοιο σύστημα από ένα σύστημα που ανήκει στην 
αντίθετη κατηγορία, στο οποίο δηλαδή υπάρχει μια αναγνωρι
σμένη υπεροχή ενός κράτους-μέλους του».

(Από την εισαγωγή):
«Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών επιδεικνύει ολόκληρη την ποι
κιλία στην οποία είναι επιρρεπές. Σε αυτή την πρακτική ποικιλία 
οφείλει αναμφίβολα η Ευρώπη κυρίως τις πεφωτισμένες και ευ- 
ρείες απόψεις της όσον αφορά τη γενική πολιτική: Σε αυτή την 
ποικιλία πρέπει να αποδοθούν, όχι μόνο η ανώτερη πολιτική της, 
αλλά σε μεγάλο βαθμό και η γρήγορη πρόοδός της στον τομέα 
του πολιτισμού.

Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών απέκτησε επίσης μεγαλύτε
ρη σταθερότητα χάρη στην ευτυχή συγκυρία ότι υπήρχε στο κέ
ντρο του ένα κράτος, η μορφή του οποίου, όσο ατελής και αν 
ήταν αυτή καθαυτή, συνιστούσε παρ’ όλα αυτά πολύ μεγάλο πλε
ονέκτημα για ολόκληρο το σύστημα. Αυτό το κράτος ήταν η Γερ-
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μανική Αυτοκρατορία. Χωρίς ένα τέτοιο κεντρικό κράτος, το ο
ποίο ήταν σημαντικό για όλους, αλλά δεν ήταν επικίνδυνο για 
κανέναν, αυτό το σύστημα δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί έτσι 
όπως αναπτύχθηκε. Η πεφωτισμένη πολιτική σύντομα αντιλή- 
φθηκε ότι η ευημερία της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων εξαρ- 
τιόταν κυρίως από τη διατήρηση αυτής της Αυτοκρατορίας.

Οι αρχές που διατηρούσαν αυτό το σύστημα ενωμένο και που 
εγγυόνταν την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των αδύναμων έ
ναντι των ισχυρών, ήταν πολλών ειδών... (Στο σημείο αυτό ο 
Χέερεν πραγματεύεται το δίκαιο των εθνών και το απαραβίαστο 
της αναγνωρισμένης νόμιμης κατοχής.)

Ένας άλλος σημαντικός υποστηρικτικός παράγοντας αυτού του 
συστήματος ήταν η υιοθέτηση και διατήρηση της αρχής της ισορ
ροπίας της ισχύος: δηλαδή, της προσήλωσης που επιδείκνυαν τα 
διάφορα κράτη στη διαφύλαξη της αμοιβαίας ανεξαρτησίας τους, 
εμποδίζοντας κάθε μεμονωμένο κράτος να αποκτήσει μια τέτοια 
ισχύ που θα φαινόταν ασυμβίβαστη με τη γενική ελευθερία... Η 
διατήρηση αυτής της αρχής είχε τις ακόλουθες συνέπειες:

(α) Έκανε τα κράτη να παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή 
τις υποθέσεις των άλλων κρατών, ενώ οδήγησε και στην ανά
πτυξη ενός πλήθους νέων και ποικίλων σχέσεων μεταξύ τους, 
μέσω της σύναψης συμμαχιών και αντισυμμαχιών, ιδιαίτερα με
ταξύ των πιο μακρινών.

(β) Προσέδωσε μεγαλύτερη σημασία στα κράτη της δεύτε
ρης και τρίτης τάξης που ανήκαν στο σύστημα.

(γ) Προήγαγε ένα γενικευμένο αίσθημα σεβασμού για την 
ανεξαρτησία.

Ένας τρίτος υποστηρικτικός παράγοντας του ευρωπαϊκού πο
λιτικού συστήματος ήταν η εδραίωση των ναυτικών κρατών, τα 
οποία συνέβαλαν περισσότερο από όλα τα άλλα στη διατήρηση 
της ισορροπίας της ισχύος. Η άνοδος των ναυτικών κρατών και 
η ιδιάζουσα φύση της επιρροής τους στην πολιτική ισορροπία 
της Ευρώπης, εμπόδισαν τη λήψη αποφάσεων αποκλειστικά και 
μόνο από τις χερσαίες δυνάμεις».6

6. Η. A. L. Heeren (1834) History o f the Political System o f  Europe and its
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Αυτά τα τρία αποσπάσματα διατυπώνουν τις υποθέσεις της 
πρακτικής του 18ου αιώνα. Και οι τρεις συγγραφείς θεωρούσαν 
την ισορροπία της ισχύος ως το καθοριστικό χαρακτηριστικό του 
συστήματος κρατών. Περιγράφουν μια εκούσια ισορροπία, η ο
ποία απέχει πολύ από το να είναι αυτόματη, και η οποία πρέπει 
να στρέφεται όχι κατά της μίας ή της άλλης κυρίαρχης δύναμης, 
αλλά κατά της ηγεμονίας από όπου και αν προέρχεται, και η ο
ποία προστατεύει την ανεξαρτησία του αδύναμου από τον ισχυ
ρό. Σκοπός της είναι να διατηρήσει το σύστημα προς το άκρο 
των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος. Η ισορροπία της 
ισχύος αποτελεί το μεγάλο μέλημα των ναυτικών κρατών που 
αντλούσαν τη δύναμή τους σε μεγάλο βαθμό από περιοχές εκτός 
Ευρώπης: της Βενετίας, στη συνέχεια των Κάτω Χωρών και έ
πειτα της Βρετανίας.

Ο 18ος αιώνας αντιλαμβανόταν επίσης την ευρωπαϊκή κοι
νωνία κρατών ως μια κοινοπολιτεία, η οποία ήταν πολύ πιο στε
νά συνδεδεμένη από ό,τι πίστευαν ορισμένοι μεταγενέστεροι ι
στορικοί των μεμονωμένων κρατών. Ο Burke αναφερόταν στην 
Ευρώπη χαρακτηρίζοντάς την ως μια ομοσπονδιακή κοινωνία, 
υπό την έννοια μιας κοινωνίας που συνδεόταν μέσω συνθηκών, 
και ως μια διπλωματική δημοκρατία, όπως έκαναν ο Βολταίρος 
και ο Βαττέλ. Ο Χέερεν ενδεικτικά θεωρούσε δεδομένο ότι μια 
τέτοια κοινοπολιτεία ή ένωση απαιτούσε κοινές αξίες και ένα κοι
νό υπόβαθρο παράδοσης και εθίμου, με άλλα λόγια μια ενότητα 
όσον αφορά την κουλτούρα, καθώς και ένα ίσο επίπεδο υλικής 
ανάπτυξης. Η Ευρώπη του 18ου αιώνα, εξαιρουμένης της Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας, ικανοποιούσε τις προϋποθέσεις που έ
θετε ο Χέερεν, κατά τρόπο που σαφώς δεν τις ικανοποιούν τα 
διάφορα κράτη του σύγχρονου κόσμου.

Ο Χέερεν θεωρούσε ότι η Γερμανική ή Αγία Ρωμαϊκή Αυτο

Colonies, trans. from the German, Oxford, Talboys, 1834, preface and introduction.
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κρατορία (την οποία αποκαλούσε ακόμη κράτος) ήταν σημαντι
κή για όλους, αλλά δεν ήταν επικίνδυνη για κανέναν, επειδή λει
τουργούσε σαν σφουγγάρι, απορροφώντας και εξισορροπώντας 
τις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων που διατηρούσαν κάποια ε
πιρροή σε αυτή, είτε μέσω εδαφικών επικρατειών είτε μέσω συμ- 
μάχων-πελατών, και αποτελούνταν από τόσο πολλά κομμάτια που 
ακόμη και οι μικρές μεταβολές ισχύος μπορούσαν εύκολα να τρο
ποποιήσουν την ισορροπία. Το σχόλιό του εγείρει το ερώτημα αν 
ένα ισορροπημένο σύστημα ανεξάρτητων κρατών απαιτεί μια πε
ριοχή που να λειτουργεί σαν σφουγγάρι. Ο Χέερεν θεωρούσε ε
πίσης ότι το μακεδονικό σύστημα ήταν αυτό που έμοιαζε περισ
σότερο με το δικό του. Οι άνθρωποι της εποχής του ήταν βέβαια 
πάντα σε επιφυλακή αναζητώντας κλασικά μοντέλα, ωστόσο υ
πάρχουν κάποιες εντυπωσιακές ομοιότητες. Το μακεδονικό σύ
στημα είχε μια κοινή ελληνιστική κουλτούρα· κυριαρχούσαν σε 
αυτό ισχυρές και απόλυτες μοναρχίες, ενώ οι βασιλικές οικογέ
νειες συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς· βρισκό
ταν σε μια κατά προσέγγιση, αν και όχι συνειδητά διαμορφωμέ
νη, ισορροπία· η ίδια η Ελλάδα στο εσωτερικό του συστήματος 
ήταν σημαντική για όλους, αλλά δεν ήταν επικίνδυνη για κανέ
ναν, καθώς ήταν κατακερματισμένη και λειτουργούσε σαν σφουγ
γάρι· οι σε μεγάλο βαθμό μισθοφορικοί στρατοί πολεμούσαν και 
ελίσσονταν περισσότερο για το όφελος παρά για την εκπλήρωση 
κάποιου σκοπού· οι Ρόδιοι, κατά κάποιον τρόπο οι Ολλανδοί της 
αρχαιότητας, ανέπτυσσαν έναν κώδικα ναυτικού δικαίου· και υ
πάρχουν και πολλές άλλες ομοιότητες.

Ως τρόπος διαχείρισης διαφορετικών κοινοτήτων που ανήκαν 
αναγνωρισμένα στην ίδια κουλτούρα, το ευρωπαϊκό σύστημα του 
18ου αιώνα λειτούργησε καλά -  σίγουρα καλύτερα και λιγότερο 
επικίνδυνα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα που είχε γνωρίσει η 
Ευρώπη από το Μεσαίωνα και μετά, και εμφανώς καλύτερα από 
ό,τι οι καταστρεπτικοί θρησκευτικοί πόλεμοι και στάσεις ή από 
ό,τι οι συγκρούσεις υπέρ και κατά της ηγεμονίας. Οι Ευρωπαίοι
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υποστήριζαν -και εξακολουθούν να υποστηρίζουν- ότι ο δυνα
μικός πολιτισμός τους εμπλουτίστηκε από την ποικιλία των πολ
λών διαφορετικών του εκφάνσεων. Όπως στην αρχαία Κίνα, αν 
σε κάποιον δεν άρεσε μια κοινωνία ή ο ηγεμόνας της, λόγω θρη
σκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ευκαιριών, μπορούσε να με
τοικήσει χωρίς πολλές δυσκολίες σε κάποια άλλη. Η προσωπική 
ασφάλεια, ο πληθυσμός, ο-πλούτος, το βιοτικό επίπεδο, οι επι
στήμες και ιδιαίτερα η εφαρμογή της λογικής στις σχέσεις των 
ανθρώπων αυξήθηκαν και βελτιώθηκαν εκπληκτικά. Τόσο πολύ 
μάλιστα που ο 18ος αιώνας ήταν μια εποχή διαφωτισμού και αι
σιοδοξίας και γενικής και απόλυτης πίστης στην πρόοδο.

Παρ’ όλα αυτά, η κοινωνία των ηγεμόνων του 18ου αιώνα 
είχε κάποια δυσάρεστα χαρακτηριστικά. Ήταν θετικό ότι ο πόλε
μος είχε καταστεί επάγγελμα και μια επίδειξη ισχύος και δεν α- 
ποτελούσε πια ένα όργιο καταστροφής. Ωστόσο, η ανταγωνιστι
κή φύση του συστήματος κρατών οδήγησε τους ηγεμόνες και 
τους πολιτικούς να  αφιερώσουν στον αγώνα για ισχύ μια υπερ
βολική, κατά πολλούς, προσοχή και πόρους. Επιπλέον, η δέσμευ
ση για διαφύλαξη της ισορροπίας ισχύος οδήγησε στη μεταβίβα
ση εδαφών από τον έναν ηγεμόνα στον άλλο, ανεξάρτητα από τις 
παραδόσεις, τις επιθυμίες των κατοίκων ή από άλλους παράγο
ντες. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τα κατακερματισμένα εδάφη της 
Γερμανίας και της Ιταλίας. Η διαδικασία έφτασε στο αποκορύ
φωμά της με τις διαιρέσεις που υπέστη η Πολωνία στα τέλη του 
αιώνα, όταν φαινόταν πιο σημαντικό να διατηρηθεί μια γενική 
κατάσταση ισορροπίας στα ανατολικά της Ευρώπης εκχωρώντας 
μεγάλες περιοχές αυτού του παλαιού βασιλείου στην Πρωσία και 
στους Αψβούργους παρά να περιέλθει ολόκληρο το εξασθενημέ- 
νο και εθνικά μεικτό κράτος υπό ρωσικό έλεγχο. Οι διαιρέσεις 
ήταν το αποτέλεσμα του αγώνα για την πολωνική διαδοχή και 
μια λογική προέκταση των μεθόδων που είχαν χρησιμοποιηθεί 
για την επίλυση παρόμοιων διαφορών σχετικά με τη διαδοχή στους 
θρόνους της Ισπανίας και της Αυστρίας. Οι ηγεμόνες του 18ου
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αιώνα θεωρούσαν την κατάσταση ισορροπίας στην Ευρώπη πο
λύ πιο σημαντική από ό,τι τη συναίνεση των κυβερνωμένων.

Κατά συνέπεια, το ευρωπαϊκό σύστημα του 18ου αιώνα δια
σφάλιζε την ανεξαρτησία των κρατών-μελών του γενικά, αν και 
δεν διασφάλιζε την εδαφική τους ακεραιότητα. Όμως, αν και οι 
καταστροφές και οι τερατωδίες του πολέμου είχαν μειωθεί ση
μαντικά, εξακολουθούσαν να διεξάγονται πόλεμοι. Οι πολιτικοί 
και άλλοι που εφάρμοζαν τη λογική στην πολιτική αναρωτιού
νταν αν δεν θα μπορούσε ίσως να τεθεί εκτός ελέγχου ένας ισχυ- 
ρογνώμονας ηγεμόνας και αν οι υφιστάμενοι έλεγχοι και ισορρο
πίες, εσωτερικοί και εξωτερικοί, ήταν επαρκείς για να συγκροτή
σουν έναν τέτοιο ηγεμόνα. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονταν 
και συζητούσαν πολύ τα συνταγματικά μέσα ελέγχου της εκτελε
στικής εξουσίας στο εσωτερικό ενός κράτους, έδιναν πολύ λιγό- 
τερη προσοχή στο πιο δύσκολο πρόβλημα των συνταγματικών 
περιορισμών που έθετε το σύστημα στην εξωτερική συμπεριφο
ρά των κρατών που το συγκροτούσαν.

Ο φιλόσοφος Εμάνουελ Καντ, παρακολουθώντας τις λειτουρ
γίες του συστήματος του 18ου αιώνα από τη Βαλτική, όπου οι 
επαρχίες συχνά μεταβιβάζονταν από τον έναν ηγεμόνα στον άλλο, 
θεωρούσε ότι δεν είχε μεγάλη σημασία σε ποιον ηγεμόνα υπάγο
νταν μια περιοχή και οι κάτοικοί της, εφόσον το κράτος ήταν αρ
κετά πεφωτισμένο και δίκαιο. Στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώ
πης ο διαφωτισμός, όπου υπήρξε, ήταν ορθολογικός και προερχό
ταν εκ των άνω. Ο συναισθηματικός εθνικισμός και ιδιαίτερα ο 
γλωσσολογικός εθνικισμός δεν συνιστούσε ακόμη μια ενεργή δύ
ναμη. Ο Καντ πίστευε ότι το επόμενο επιβεβλημένο καθήκον της 
διπλωματικής δημοκρατίας της Ευρώπης ήταν να αποτρέψει τον 
πόλεμο, με τις συνακόλουθες απώλειες, ζημιές και την αβεβαιότη
τα της έκβασής του- και με αυτό τον τρόπο να μειώσει σημαντικά 
το βαθμό ετοιμότητας και την ανταγωνιστική συμμετοχή στην ι
σορροπία της ισχύος, που κοστίζει στα κράτη τόσο πολλά σε χρή
ματα και προσπάθεια, ακόμη και αν δεν εμπλακούν σε στρατιωτι
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κές επιχειρήσεις. Η πρότασή του για Διαρκή Ειρήνη, διατυπωμένη 
με τη μορφή ενός σχεδίου συνθήκης, αναγνώριζε ότι δεν ήταν επι
θυμητό ή δυνατό να καταλυθούν οι ξεχωριστές εθνικές κυριαρχίες 
υπέρ μιας ενιαίας αυτοκρατορικής διακυβέρνησης. Αντιλαμβανό
ταν επίσης την αξία της ισορροπίας και υποστήριζε ότι τα κράτη 
διατηρούν το ένα το άλλο στον ίσιο δρόμο. Ο τρόπος για να δια
σφαλιστεί η ειρήνη ήταν τα πιο ισχυρά κράτη, και ιδιαίτερα εκείνα 
με συντάγματα που περιόριζαν τη βούληση του ηγεμόνα, να ενω
θούν σε μία διαρκή συμμαχία και συνθήκη. Η συμμαχία του Καντ 
δεν δεσμευόταν έναντι του status quo. Σκοπός της ήταν να διατη
ρήσει την ειρήνη και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορ
θώσεις στην ισορροπία μέσω διαπραγμάτευσης και όπου ήταν α
ναγκαίο την ανακατανομή εδαφών. Πρότεινε ότι οι μετριοπαθείς 
ηγεμόνες (οι οποίοι ήλπιζε ότι είχαν μια υπεροχή δύναμης, καθώς 
και τη λογική με το μέρος τους) θα έπρεπε να συμφωνήσουν να  
επιβάλουν τις προσαρμογές που απαιτούσε η ισορροπία αντί να 
αφήσουν το έργο αυτό στο έσχατο επιχείρημα των βασιλέων, την 
προσφυγή στον πόλεμο. Η Διαρκής Ειρήνη είναι ένα από τα πρώτα 
παραδείγματα στην ευρωπαϊκή διεθνή κοινωνία μιας πρότασης την 
οποία δεν εισηγήθηκε ένας πολιτικός ως μια γενίκευση της πρα
κτικής εμπειρίας, αλλά ένας στοχαστής στη βάση της θεωρητικής 
σκέψης, και η οποία τελικά υιοθετήθηκε ουσιαστικά, αν και με 
τροποποιημένη μορφή και ύστερα από τις καταστροφές των ναπο
λεόντειων πολέμων. Η διατύπωση του Καντ αντανακλά το 18ο 
αιώνα, αλλά οι βασικές ιδέες είναι εντυπωσιακά σύγχρονες.7

Η ευρωπαϊκή grande republique του 18ου αιώνα ξεχωρίζει 
από τα συστήματα κρατών και τα στάδια των συστημάτων ως 
εξαιρετικά επιτυχής. Ρυθμιζόταν ικανοποιητικά από τη συνειδη
τή συνεργασία ή τουλάχιστον τη συγκράτηση των ηγεμόνων-με- 
λών της, οι οποίοι εκτιμούσαν την ανεξαρτησία τους στο εσωτε-

7. Βλ. σε αυτό το πλαίσιο το F. Η. Hinsley, Power and the Pursuit o f  Peace, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1963, pp. 62-80.
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ρνκό μιας μη ηγεμονικής δομής ισορροπημένης τάξης. Οι συνθή
κες μέσα στις οποίες λειτουργούσε το σύστημα του 18ου αιώνα 
ήταν επίσης εξαιρετικές. Συγκεκριμένα, καμία δύναμη δεν ήταν 
σε θέση να κάνει μια ουσιαστική απόπειρα για την εγκαθίδρυση 
ηγεμονίας, ενώ επικρατούσε η λογική και απούσιαζαν οι φλογε
ροί σκοποί, όπως η θρησκεία ή ο εθνικισμός. Το «κλαμπ» των 
ηγεμόνων μπορούσε να θέσει και να τηρήσει τους κανόνες. Οι 
συνθήκες αυτές αποτελούσαν εν μέρει μια ευτυχή σύμπτωση, έ
να ιντερλούδιο, όπως ο αιώνας της Αναγέννησης στην Ιταλία. 
Ήταν μια κατάσταση που οι πολιτικοί μπορούσαν να διατηρή
σουν, αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν σκόπιμα. Οι κα
νόνες και οι πρακτικές της δεν μπορούν να εφαρμοστούν ως έ
χουν σε άλλα συστήματα που κυριαρχούνται από μία ηγεμονική 
δύναμη, που σπαράσσονται από λαϊκά πάθη ή που διαφέρουν 
πάρα πολύ όσον αφορά την κουλτούρα και το βαθμό ανάπτυξης 
ώστε να μπορούν να συγκροτήσουν μια grande republique. Παρ’ 
όλα αυτά, το επίπεδο της δημιουργικής άσκησης της πολιτικής 
στην Ευρώπη το 18ο αιώνα ήταν τόσο υψηλό που πολλές από τις 
ιδέες της και μεγάλο μέρος του μηχανισμού της συνεχίζουν να  
μεταστοιχειώνονται στο σημερινό πολύ διαφορετικό παγκόσμιο 
σύστημα, ενώ μεγάλο μέρος της σοφίας που αποκτήθηκε τότε 
παραμένει σημαντικό για άλλες διεθνείς κοινωνίες, συμπεριλαμ- 
βανομένης και της δικής μας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ

Η επέκταση της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο μέσω της κα- 
τάκτησης και του εποικισμού, μέσω του εμπορίου και της 

διοικητικής αυτοκρατορίας και μέσω της διάδοσης του πολιτι
σμού της και της μοναδικής τεχνολογίας της, ήταν ένα πολύ ση
μαντικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν μια αργή 
και σύνθετη διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πολ
λών αιώνων και πήρε πολλές διαφορετικές μορφές. Το κεφάλαιο 
αυτό ασχολείται με την ευρωπαϊκή επέκταση πριν από τις ριζικές 
αλλαγές που σημειώθηκαν το 19ο αιώνα. Τον αιώνα εκείνο οι 
Ευρωπαίοι δημιούργησαν το πρώτο διεθνές σύστημα που κάλυ
πτε ολόκληρο τον κόσμο και εγκαθίδρυσαν παντού μια γενικευ- 
μένη εκδοχή των κανόνων και των θεσμών και των βασικών υπο
θέσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών. Η σημερινή διεθνής 
κοινωνία μας κατάγεται άμεσα από αυτό το γενικευμένο ευρω
παϊκό σύστημα.

Η ακανόνιστη και ανόμοια επέκταση ορισμένων ευρωπαϊκών 
κρατών στον υπόλοιπο κόσμο έλαβε χώρα παράλληλα με τη στα
διακή διαδικασία της οργάνωσης των κάθετων κρατών της Ευ
ρώπης σε μια grande republique ή αντι-ηγεμονική διεθνή κοινω
νία. Η επέκταση αναπόφευκτα μετέβαλε τη φύση και την ισορρο
πία του ευρωπαϊκού συστήματος. Τα κράτη-μέλη του δεν είχαν 
ένα σύνολο καθιερωμένων κανόνων και θεσμών, τους οποίους 
προσπάθησαν να επιβάλουν άμεσα στον υπόλοιπο κόσμο. Αντί
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θετα, συνεχώς τροποποιούσαν τους κανόνες και τους θεσμούς της 
εξελισσόμενης διεθνούς τους κοινωνίας για να λάβουν υπόψη τους 
τη μεγαλύτερη έκτασή της.

Οι Δυτικοευρωπαίοι διαπίστωσαν ότι ο κόσμος στον οποίο επε- 
κτείνονταν απαρτιζόταν από δύο διαφορετικούς τύπους κοινοτή
των. Από τη μια πλευρά υπήρχαν οι προηγμένοι πολιτισμοί της 
Ασίας, οι οποίοι ήταν εξίσου αναπτυγμένοι με τον ευρωπαϊκό πο
λιτισμό και από πολλές απόψεις ακόμη περισσότερο, ενώ από 
την άλλη πλευρά υπήρχαν οι πιο πρωτόγονοι λαοί, των οποίων 
την ύπαρξη αγνοούσε σε μεγάλο βαθμό ο πολιτισμένος κόσμος. 
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της εξαιρετικά πολιτισμέ
νης περιοχής που εκτεινόταν προς τα ανατολικά της Λατινικής 
Χριστιανοσύνης ήταν η συνεχιζόμενη και επιτυχημένη διάδοση 
του Ισλάμ, με την ειδική προσαρμογή της στους παλαιότερους 
πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής και στον ελληνιστικό πολιτι
σμό. Ο αραβοπερσικός κόσμος από το Μαρόκο ως το Αφγανι
στάν ήταν σταθερά μουσουλμανικός. Πέρα από αυτόν, οι μου
σουλμάνοι κατακτητές επέκτειναν την κυριαρχία τους σε αχανή 
εδάφη και σε πολυάριθμους υποτελείς λαούς προς τρεις κατευ
θύνσεις. Μουσουλμάνοι αφγανικής και τουρκικής καταγωγής ε
γκαθίδρυαν μια αυξομειούμενη κυριαρχία ή επικυριαρχία σε ο
λόκληρο τον ινδουιστικό κόσμο από την Περσία έως τον Ειρηνι
κό Ωκεανό. Οι Οθωμανοί κατακτούσαν επίσης την Ανατολική 
Ευρώπη: Κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1453 και μέσα 
σε διάστημα εβδομήντα πέντε χρόνων πολιορκούσαν τη Βιέννη. 
Στο βορρά, οι ημι-νομάδες Τάταροι ηγεμόνες των στεπών προση
λυτίστηκαν επίσης στο Ισλάμ, αν και μέχρι το 1500 η κυριαρχία 
τους επί της Ρωσίας είχε αρχίσει να φθίνει. Στα ανατολικά του 
Ισλάμ υπήρχε το κινεζικό αυτοκρατορικό σύστημα, το οποίο βρι
σκόταν εκείνη την εποχή υπό μογγολική κυριαρχία, και ο παρό
μοιος πολιτισμός της Ιαπωνίας.

Ο καθηγητής Hedley Bull και εγώ συνοψίσαμε ως εξής τα κύ-



ρια χαρακτηριστικά των αναπτυγμένων ασιατικών cruff#®V 
που τα διακρίνουν από το αναδυόμενο ευρωπαϊκό σύσ#11'

«Αυτά τα περιφερειακά διεθνή συστήματα διέφεραν ασφ#Λ 
πολύ μεταξύ τους: Το αραβο-ισλαμικό και το ινδικό σύστιΚ* 
για παράδειγμα, αποτελούνταν στην πράξη από ένα πλήθος4' 
νεξάρτητων πολιτικών οντοτήτων, ενώ το μογγολικό -ταταΡιΚ<̂ 
και το κινεζικό σύστημα ήταν, στην πραγματικότητα, mo 
γκεντρωτικά. Είχαν ωστόσο ένα κοινό χαρακτηριστικό· i f 1 
όλα, τουλάχιστον σύμφωνα με τη θεωρία στην οποία βα#  
νταν, ηγεμονικά ή αυτοκρατορικά. Στο κέντρο καθενός από#1® 
τα συστήματα υπήρχε ένας επικυρίαρχος Υπέρτατος Ηγεμόν̂
-ο  Χαλίφης ή Αρχηγός των Πιστών, ο Αυτοκράτορας στοΛ̂ ' 
χί, ο Μογγόλος Μεγάλος Χάνος, ο Κινέζος Γιος του Oupo#' 
που ασκούσε άμεση εξουσία στην περιοχή του κέντρου· ^  
γύρω από αυτή την αυτοκρατορία εκτεινόταν μια περιφερή 
τοπικά αυτόνομων βασιλείων, που αναγνώριζαν την επικυρί# 
χία του ηγεμόνα και του κατέβαλαν φόρο υποτέλειας, Ι]ο'/̂  
περιφερειακά κράτη ήταν σε θέση να διατηρούν μια πλήρηα' 
νεξαρτησία παρά τις κατ’ όνομα διεκδικήσεις του Υπέριο#' 
Ηγεμόνα. Πέρα από κάθε αυξομειούμενη περιφέρεια υπήρ  ̂
βασίλεια και ηγεμονίες που αναγνωρίζονταν, ακόμη Και 
τον Υπέρτατο Ηγεμόνα, ως ανεξάρτητες, αν και όχι ως (σες f  
αυτόν -  για παράδειγμα, το Βυζάντιο, στην αποδυναμομέ'’11 
θέση που βρισκόταν λίγο πριν από την τελική του κατάρρευ̂  
το 1453, τα βασίλεια του Ντέκαν και της Ιάβα, ορισμένες 
σικές ηγεμονίες και η Ιαπωνία.

Στο εσωτερικό κάθε επικυρίαρχου συστήματος κρατών όϋ° 
διαφορετικό και αν ήταν αυτό, οι σχέσεις μεταξύ των πολιτ#*'" 
αρχών ρυθμίζονταν από ειδικές συνθήκες, καθώς και από μ?01' 
δοσιακούς κώδικες συμπεριφοράς που ρύθμιζαν ζητήματα, 
η μετακίνηση των απεσταλμένων, η καταβολή του φόρου υπο '̂ 
λείας, οι εμπορικές συναλλαγές και η διεξαγωγή πολέμου. ^  
κράτη της περιφέρειας διατηρούσαν σχέσεις μεταξύ τους, κα0 ^  
και με τον Υπέρτατο Ηγεμόνα. Όμως δεν ένωναν τις δυνάμ^ 
τους για να ανατρέψουν την κεντρική εξουσία. Μπορεί ίσως '/Ct
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την αψηφούσαν ή να επαναστατούσαν εναντίον της και ορισμέ
νες φορές ένας ισχυρός βασιλιάς μπορεί να φιλοδοξούσε να την 
καταλάβει· όλοι όμως θεωρούσαν δεδομένο ότι θα συνέχιζε να 
υπάρχει κάποιο ηγεμονικό κέντρο, το οποίο θα έθετε τους κανό
νες και θα προσδιόριζε τη φύση των σχέσεων μεταξύ των μελών 
του συστήματος. Δεν έγινε καμία απόπειρα, στο εσωτερικό αυ
τών των μεγάλων, εξω-ευρωπαϊκών διεθνών συστημάτων, να αμ
φισβητηθεί η βασική ηγεμονική ιδέα.

Οι επαφές μεταξύ αυτών των περιφερειακών διεθνών συστη
μάτων (και με το διαφορετικό κόσμο της μεσαιωνικής Λατινικής 
Χριστιανοσύνης) ήταν πολύ πιο περιορισμένες από ό,τι οι επα
φές στο εσωτερικό τους. Διεξαγόταν εμπόριο, ιδιαίτερα μέσω 
θαλάσσης με περιοχές πέρα από τη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ω
κεανό. Υπήρχε κάποια διπλωματική επικοινωνία και στρατιωτι
κές συγκρούσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές, όπως με
ταξύ της Λατινικής Χριστιανοσύνης και του αραβο-ισλαμικού 
συστήματος. Το αραβο-ισλαμικό σύστημα, σε έναν περιορισμέ
νο βαθμό, παρείχε μεσίτες και μεσάζοντες μεταξύ των άλλων 
συστημάτων οι Άραβες γεωγράφοι, για παράδειγμα, είχαν μια 
πολύ πιο ξεκάθαρη ιδέα για τον Παλαιό Κόσμο από ό,τι οι Ευ
ρωπαίοι του Μεσαίωνα ή οι Κινέζοι, παρά τα ταξίδια του Μάρκο 
Πόλο. Όμως, ούτε τα τρία ισλαμικά συστήματα (το αραβο-ισλα
μικό, το μογγολικό-ταταρικό και το ινδικό) δεν μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι συγκροτούσαν μεταξύ τους ένα ενιαίο διεθνές σύ
στημα ή διεθνή κοινωνία, με την έννοια που χρησιμοποιούμε 
εμείς αυτούς τους όρους· πόσο μάλλον ότι κάποιο τέτοιο σύστη
μα περιέκλειε ολόκληρο τον κόσμο».1

Οι Οθωμανοί έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύ
στημα κρατών από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι τη συγχώνευ
σή του με το σημερινό παγκόσμιο σύστημα. Το εμπόριο με τον 
Λεβάντε ήταν ζωτικής σημασίας για την οικονομική ζωή της Ευ
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1. Η. Bull and A. Watson (eds), The Expansion o f  International Society, 
Oxford, Oxford University Press, 1984, pp. 3, 4.



ρώπης. Στρατηγικά, οι Οθωμανοί είχαν υπό την κατοχή τους το 
ένα τέταρτο της ηπείρου μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, και δεν 
υστερούσαν καθόλου ως προς τη στρατιωτική και ναυτική δύνα
μη σε σχέση με τις άλλες της Ευρώπης. Η απόπειρα των Αψβούρ
γων να εγκαθιδρύσουν ένα ηγεμονικό σύστημα στη χριστιανική 
Ευρώπη ματαιώθηκε και η οριστική διατύπωση με τη συνθήκη 
της Βεστφαλίας της αντι-ηγεμονικής φύσης της ευρωπαϊκής διε
θνούς κοινωνίας κατέστη δυνατή μέσω των πιέσεων που ασκού
σαν οι Οθωμανοί στους Αψβούργους και που συντόνιζε η γαλλο- 
τουρκική συμμαχία, η οποία συνέβαλε στο να αναπτύξουν οι άλ
λες αντι-ηγεμονικές δυνάμεις φιλικές σχέσεις με τους Οθωμα
νούς. Ακόμη και κατά τους αιώνες της παρακμής της αυτοκρατο
ρίας, η οθωμανική πολιτική παρέμεινε σημαντικός παράγοντας 
στους υπολογισμούς των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Παρά τη στενή εμπλοκή τους, κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
περιόδου οι Τούρκοι δεν ήταν μέλη αυτού που ο Βολταίρος κα- 
λούσε «grande republique» και ο Burke «ομοσπονδιακή κοινω
νία» ή «διπλωματική δημοκρατία της Ευρώπης». Οι Αρχηγοί των 
Πιστών απαξιούσαν να συμμετέχουν ως μέλη στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία των χριστιανικών κρατών και δεν θεωρούνταν (ίσως για 
αυτόν το λόγο) κατάλληλοι από τους Ευρωπαίους. Οι Τούρκοι 
δεν ήταν χριστιανοί. Δεν αποδέχονταν τις ευρωπαϊκές αρχές περί 
διεθνούς δικαίου, οι οποίες, για παράδειγμα, απαγόρευαν την υ
ποδούλωση των αιχμαλώτων πολέμου και εγγυόνταν την ασυλία 
των διπλωματών. Οι Οθωμανοί απούσιαζαν από τις συμφωνίες 
της Βεστφαλίας, της Ουτρέχτης και της Βιέννης. Δεν έγιναν επί
σημα αποδεκτοί στην ευρωπαϊκή διεθνή κοινωνία παρά μόνο το 
1856, μετά τον πόλεμο της Κριμαίας και στην πράξη ούτε καν 
τότε. Παρ’ όλα αυτά, από την αρχή συγκροτούσαν με τις ευρω
παϊκές δυνάμεις μια διεθνή κοινωνία χαλαρότερου είδους: Με τους 
όρους του Bull, αντιλαμβάνονταν ότι δεσμεύονταν μέσα από ένα 
κοινό σύνολο κανόνων στις μεταξύ τους σχέσεις και ότι συμμε
τείχαν στη λειτουργία των κοινών θεσμών.
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Ο πιο χαρακτηριστικός από αυτούς τους θεσμούς ήταν οι «διο
μολογήσεις» που ρύθμιζαν το εμπόριο και την παραμονή των Ευ
ρωπαίων στην αυτοκρατορία. Οι διομολογήσεις, όπως φανερώ
νει και η λέξη, ήταν capitula ή κεφάλαια λεπτομερών κανόνων, 
που αφορούσαν κυρίως τη ρύθμιση του εμπορίου και την εξω- 
εδαφική δικαιοδοσία. Αρχικά, ήταν μονομερείς μουσουλμανικές 
διατυπώσεις κανόνων για να ρυθμίσουν τις σχέσεις με τους υπη
κόους άπιστων κρατών. Ο Χαρούν αλ Ρασίντ παραχώρησε διο
μολογήσεις στους Φράγκους· και οι διάδοχοί του συνέταξαν πα
ρόμοιους κανόνες τον 11ο και το 12ο αιώνα για να ρυθμίσουν τις 
δραστηριότητες των Ιταλών εμπόρων στα μουσουλμανικά εδά
φη. Οι Βυζαντινοί προέβησαν σε ανάλογες διευθετήσεις. Τόσο 
στο dar al Islam, όσο και στη μεσαιωνική Χριστιανοσύνη, η κυ
ριαρχία ενός ηγεμόνα κάλυπτε μόνο εκείνους οι οποίοι όφειλαν 
πίστη σε αυτόν. Δεν επεκτεινόταν και στους ξένους. Όμως οι ξέ
νοι, των οποίων η παρουσία και οι δραστηριότητες ήταν επακερ
δείς, όπως οι έμποροι, έπρεπε να υπάγονται σε κάποιους νόμους- 
και αυτοί οι νόμοι έπρεπε να είναι αρκετά αποδεκτοί από τους 
εμπόρους ώστε να διασφαλίζεται η επιστροφή τους. Οι μουσουλ
μάνοι ηγεμόνες διαπίστωσαν ότι η πιο πρόσφορη λύση ήταν να  
υπαγάγουν κάθε ξένη κοινότητα στους δικούς της νόμους, τους 
οποίους οι υπήκοοί της γνώριζαν και τους οποίους θα μπορούσε 
να εφαρμόζει ένας τοπικός αντιπρόσωπος του ηγεμόνα ή της κυ
βέρνησής τους. Αυτή η λύση ήταν, στην πραγματικότητα, μια προ
έκταση των διευθετήσεων για τη διοίκηση των υποτελών εθνοτή
των που τελούσαν υπό μουσουλμανική κυριαρχία.

Οι Οθωμανοί σουλτάνοι συνέχισαν την καθιερωμένη μουσουλ
μανική πρακτική. Διομολογήσεις καθιερώθηκαν το 1536 για υ
πηκόους του βασιλιά της Γαλλίας, το 1583 για υπηκόους του βα
σιλιά της Αγγλίας και το 1613 για υπηκόους των Κάτω Χωρών. 
Οι Ευρωπαίοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκονταν υπό 
τη δικαιοδοσία των προξένων, οι οποίοι μπορούσαν να ζητήσουν 
τη βοήθεια των οθωμανικών αρχών, τόσο για την επιβολή των
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διομολογημένων κανόνων, όσο και των νόμων των κρατών τους. 
Οι Οθωμανοί θεωρούσαν τις διομολογήσεις μονομερείς και ότι 
ίσχυαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σουλτάνου που τις 
είχε εκχωρήσει, έτσι ώστε να πρέπει να ανανεώνονται κάθε φορά 
που αναλάμβανε ένας νέος σουλτάνος. Οι Ευρωπαίοι τις θεω
ρούσαν ως συνθήκες με μορφή συμβολαίων μεταξύ κυρίαρχων 
κρατών· και πράγματι, προέβλεπαν αμοιβαίους όρους που ρύθμι
ζαν την κατάσταση των Οθωμανών υπηκόων στα εμπλεκόμενα 
ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς οι Ευρωπαίοι γίνονταν πιο ισχυροί και 
οι Οθωμανοί σχετικά πιο αδύναμοι, οι διομολογήσεις τροποποιή- 
θηκαν υπέρ των Ευρωπαίων, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορού
σαν τις επενδύσεις κεφαλαίων και την ασυλία από το οθωμανικό 
δίκαιο. Αυτό που ξεκίνησε ως μουσουλμανική συνεισφορά στους 
κανόνες που ρύθμιζαν τις συναλλαγές μεταξύ ξεχωριστών συστη
μάτων κρατών την περίοδο της οθωμανικής δύναμης διατυπωνό
ταν ακόμη σε μεγάλο βαθμό από τους μουσουλμάνους· ωστόσο, 
μέχρι το 19ο αιώνα οι κανόνες ξαναγράφτηκαν και επαναπροσ
διορίστηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, από τους Ευρωπαίους.

Οι Οθωμανοί χρησιμοποίησαν επίσης το μηχανισμό της ευ
ρωπαϊκής διπλωματίας και από ορισμένες απόψεις βοήθησαν στη 
διαμόρφωσή του. Οι σουλτάνοι σε ένα πρώτο στάδιο αποδέχτη
καν τους μόνιμους Ευρωπαίους πρεσβευτές στην Κωνσταντινού
πολη, αν και δεν ενδιαφέρθηκαν να στείλουν και αυτοί απεσταλ
μένους στα ευρωπαϊκά κράτη. Η ευρωπαϊκή ιδέα των προξενείων 
προέκυψε από τις σχέσεις με τους Οθωμανούς· για παράδειγμα, 
το πρώτο αγγλικό προξενείο ιδρύθηκε στο Χαλέπι. Η γαλλο-ο- 
θωμανική συμφωνία περιλάμβανε μυστικούς και προφορικούς 
στρατηγικούς όρους που στρέφονταν κατά των Αψβούργων, και 
οι Οθωμανοί υποστήριξαν τους Γερμανούς προτεστάντες για τον 
ίδιο λόγο. Την περίοδο της οθωμανικής δύναμης η υποστήριξή 
τους στις αντι-ηγεμονικές δυνάμεις της Ευρώπης δεν στρεφόταν 
καθαρά κατά της ηγεμονίας, αλλά σκοπός τους ήταν να  αποδυνα
μώσουν το βασικό εμπόδιο στην επέκταση της οθωμανικής ηγε
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μονίας προς τον Δούναβη. Το μεγάλο σχέδιο του Λουδοβίκου ΙΔ' 
και η σχετική τουρκική αδυναμία κατέστησαν την οθωμανική υ
ποστήριξη προς τη Γαλλία πιο επαμφοτερίζουσα. Οι διπλωματι
κοί απεσταλμένοι της Βρετανίας και των Κάτω Χωρών μπόρεσαν 
να πετύχουν τη σύναψη ειρήνης μεταξύ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας και των Οθωμανών στο συνέδριο του Κάρλοβιτς το 
1698-9 προκειμένου να μπορέσουν οι Αψβούργοι να επικεντρω
θούν στον αντι-ηγεμονικό αγώνα κατά του Λουδοβίκου. Υπήρξε 
μια ανάλογη εξέλιξη των κωδίκων συμπεριφοράς που ρύθμιζαν 
τον πόλεμο μεταξύ των Οθωμανών και των Ευρωπαίων συμμά
χων και εχθρών τους.

Συνοψίζοντας, οι Ευρωπαίοι και οι Οθωμανοί, όπως τα κράτη 
του σημερινού πολυπολιτισμικού κόσμου, συγκροτούσαν μια διε
θνή κοινωνία, υπό την έννοια ότι συνεργάζονταν για τη λειτουρ
γία των συμφωνημένων διαδικασιών του διεθνούς δικαίου, της 
διπλωματίας και της γενικής διεθνούς οργάνωσης, καθώς και ο
ρισμένων εθίμων και συμβάσεων περί πολέμου. Ωστόσο, οι θε
σμοί και οι συμβάσεις που ρύθμιζαν τις επαφές των δύο πολιτι
σμών ήταν πολύ πιο περιορισμένοι και σαφείς από εκείνους της 
ευρωπαϊκής grande republique.

Η πρώτη επέκταση της δυτικής Ευρώπης προς τον Ατλαντικό ή
ταν εξαιρετικά μεθοδική και αυτοκρατορική. Μια διακήρυξη του 
πάπα και μια συμφωνία που προέκυψε με διαπραγμάτευση, η συν
θήκη του Τορδεσίλιας το 1493, καθιέρωσαν ημισφαίρια αποκλει
στικής δικαιοδοσίας για την Ισπανία στη δύση και για την Πορ
τογαλία στην ανατολή, αποφεύγοντας έτσι τις συγκρούσεις μετα
ξύ των δύο ιβη ρικών δυνάμεων και αποκλείοντας την υπόλοιπη 
Χριστιανοσύνη.

Από την αρχή ο Ν έος Κόσμος της Αμερικής αντιμετωπιζόταν 
πολύ διαφορετικά από τους αρχαίους και εξαιρετικά προηγμένους 
πολιτισμούς της Ασίας. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι στους ο
ποίους, λόγω γεωγραφικής άγνοιας, απονεμήθηκε τυχαία το ανα



Κεφ. 19: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ -  ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ 385

τολικό τμήμα της Νότιας Αμερικής, η σημερινή Βραζιλία, αντι
μετώπισαν τα αμερικανικά εδάφη ως μια προέκταση της Ανάκτη
σης και θεώρησαν κατά συνέπεια ότι έπρεπε να αποικιστούν και 
να εποικιστούν, όπως είχαν κάνει στα νότια τμήματα των ευρω
παϊκών τους βασιλείων. Οι Ισπανοί έδωσαν στις μεγάλες νέες κτή
σεις τους ονόματα όπως «Νέα Γρανάδα» και «Νέα Ισπανία» και 
εισήγαν το ισπανικό δίκαιο και άλλους θεσμούς μαζί με τους Ι
σπανούς εποίκους. ΟιΊβηρες διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο μέ
ρος του Νέου Κόσμου κατοικούνταν από φυλές αγρίων, όπως τους 
ονόμαζαν, και ως εκ τούτου δεν υπάγονταν σε καμία πολιτισμένη 
εξουσία. Οι Ισπανοί ανακάλυψαν δύο πλούσιες και αναπτυγμέ
νες, αλλά (κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα) καταπιεστικές αυτοκρα
τορίες της Λίθινης Εποχής στο Μεξικό και στο Περού- και αυτές 
τις κατέστρεψαν κατά τον ίδιο τρόπο που είχαν καταστρέψει το 
εμιράτο της Γρανάδας στη νότια Ισπανία. Υπήρξε κατά συνέπεια 
μια έντονη ασυνέχεια μεταξύ των κοινωνιών των Αμερινδών και 
των νέων ευρωπαϊκών εξαρτημένων κρατών που δημιουργήθη- 
καν και τα οποία κυβερνούσε ακόμη πιο άμεσα από ό,τι την ευ
ρωπαϊκή Ισπανία και την Πορτογαλία η γραφειοκρατική εξουσία 
του Στέμματος. Μεγάλο μέρος των προσπαθειών των Ισπανών 
και των Πορτογάλων διοχετεύτηκε στην ίδρυση αυτών των κρα
τών, που παραμένουν ακόμη και σήμερα ένα τεράστιο και διαρ
κές επίτευγμα. Από την αρχή τα αποικιακά κράτη του Νέου Κό
σμου αποτελούσαν μια προέκταση της χριστιανικής Ευρώπης, κα
θώς ήταν ευρωπαϊκά ως προς τη μορφή και τα διοικούσαν Ευρω
παίοι.

Φυσικά, οιΊβηρες βασιλείς και ιδιαίτερα οι Αψβούργοι κατά 
τη διάρκεια της απόπειράς τους για ηγεμονία στην Ευρώπη, ανέ
μεναν ότι οι νέες τους επαρχίες θα συνεισέφεραν όσο το δυνατόν 
περισσότερο στη δύναμη του stato  τους. Όμως, οι συνεισφορές 
του Νέου Κόσμου αποδείχτηκαν σε μεγάλο βαθμό απατηλές. Πο
λύτιμα μέταλλα, ιδιαίτερα ασήμι, μεταφέρονταν σε μεγάλες πο
σότητες με πλοία στην Ευρώπη, ενώ εξάγονταν επίσης ορισμένα
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τροπικά αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτερα μετά τον πρώτο ταραχώδη 
αιώνα του αποικισμού. Οι άποικοι εκμεταλλεύονταν το γηγενη 
πληθυσμό παρά την αντίθεση της εκκλησίας και πέτυχαν ένα υ
ψηλότερο βιοτικό επίπεδο από εκείνο που απολάμβαναν στην πα
τρίδα τους. Μερικοί έμποροι και άλλοι στην Ευρώπη έκαναν επί
σης περιουσίες. Επιπλέον, η κατοχή μιας μεγάλης αυτοκρατορίας 
στο Νέο Κόσμο εντυπώσιαζε τους άλλους Ευρωπαίους και αύξα
νε το κύρος της εξουσίας των Αψβούργων. Όμως, ο Νέος Κό
σμος εισήγε πολλά από την Ευρώπη· και όταν προσμετρηθεί το 
υψηλό κόστος για την άμυνα, τη διοικητική ικανότητα και τη με
τανάστευση, τίθεται σήμερα υπό αμφισβήτηση το πόσο καθαρό 
όφελος αποκόμισε, αν αποκόμισε καν, η ευρωπαϊκή Ισπανία από 
τις αμερικανικές «Ινδίες».

Η πιο αναπτυγμένη εμπορικά περιοχή της Ευρώπης ήταν οι 
Κάτω Χώρες. Εκεί, οι προτεστάντες Ολλανδοί αγωνίζονταν να 
εκμεταλλευτούν την απόσχισή τους από την αυτοκρατορία των 
Αψβούργων και ήταν οι υποκινητές του αντι-ηγεμονικού συνα
σπισμού. Θεωρούσαν ότι η ηγεμονική διαίρεση του υπόλοιπου 
κόσμου σε δύο ημισφαίρια από τον πάπα και τους Αψβούργους 
στερούνταν νομιμοποίησης. Οι Ολλανδοί πολύ συνετά δεν ασχο- 
λήθηκαν με τα ισπανικά αποικιακά κράτη στην Αμερική και επι
κεντρώθηκαν στο να καταλάβουν τις θέσεις των εμπορικών τους 
αντιπάλων, των Πορτογάλων. Μια παρατεταμένη προσπάθεια να  
εδραιωθούν στη Βραζιλία τελικά απέτυχε, ενώ οι άλλες ολλανδι
κές επιχειρήσεις στην Αμερική ήταν ήσσονος σημασίας.

Δύο άλλοι λαοί της Ευρώπης που βρέχονταν από τον Ατλαντι
κό, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, ακολούθησαν το παράδειγμα των 
Ολλανδών, αψηφώντας τα ημισφαίρια μονοπωλίου και συμμετέ
χοντας στο ανοιχτό πεδίο ανταγωνισμού. Στη Βόρεια Αμερική 
και στην Καραϊβική και οι δύο αυτές δυνάμεις ίδρυσαν νέα εξαρ
τημένα κράτη εποίκων. Οι αγγλικές και οι γαλλικές αποικίες διοι- 
κούνταν λιγότερο συγκεντρωτικά από ό,τι οι ισπανικές και μεγά
λο μέρος της εξουσίας εκχωρούνταν στην πράξη στους μετανά
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στες καν στις προνομνούχες ετανρείες που ωθούσαν τα σύνορα 
του ευρωπαϊκού εποικισμού πιο μακριά. Οι Άγγλοι άποικοι ιδιαί
τερα θεωρούσαν τους εαυτούς τους (και πράγματι ήταν) ολοένα 
και πιο αυτόνομους. Ωστόσο, όλες οι ευρωπαϊκές αποικίες στην 
Αμερική συνδέονταν με πολλούς τρόπους με τις χώρες που τις 
ίδρυσαν. Στους δεσμούς συμπεριλαμβάνονταν: μια κοινή κουλ
τούρα και πολιτισμός, τον οποίο ενίσχυε διαρκώς η μετανάστευ
ση· το εμπόριο, επειδή οι αποικίες παρήγαν προϊόντα για την ευ
ρωπαϊκή αγορά, πουλώντας στη «μητέρα-πατρίδα» και αγοράζο
ντας από αυτή· και κυρίως, η άμυνα, διότι οι ευρωπαϊκές δυνά
μεις και οι άποικοί τους πολεμούσαν μεταξύ τους αδιάκοπα στα 
πλουτοπαραγωγικά νησιά της Καραϊβικής και στη στεριά, και οι 
έποικοι χρειάζονταν τους πόρους ενός ισχυρού και σε εγρήγορση 
ευρωπαϊκού κράτους για να τους προστατεύσει. Κατά τη διάρ
κεια της απόπειρας του Λουδοβίκου ΙΔ' για ηγεμονία στην Ευ
ρώπη, οι Γάλλοι συνέλαβαν ένα ευφάνταστο σχέδιο για τη Βό
ρεια Αμερική υπό βασιλική καθοδήγηση, το οποίο βασιζόταν στον 
Άγιο Λαυρέντιο και στον Μισισιπή. Οι αγγλικές αποικίες ήταν 
αυτονομιστικές, πολλές από αυτές είχαν ιδρυθεί από διαφορετι
κές ανρέσεις θρησκευτικών διαφωνούντων, οι οποίοι εφάρμοζαν 
μια αμερικανική εκδοχή του cujus regio ejus religio, και η αντι- 
ηγεμονική τους στάση προς τους Γάλλους αντίπαλούς τους έγινε 
πιο σκληρή λόγω των Ουγενότων που αντιτάσσονταν στο γαλλι
κό Στέμμα καν που είχαν έρθει στην Αμερική μετά την ανάκληση 
του Εδίκτου της Νάντης από τον Λουδοβίκο το 1685. Η γαλλική 
απόπειρα για ηγεμονία ανεστάλη μετά τη συμφωνία της Ουτρέ
χτης και η επιρροή τους στη Βόρεια Αμερική μειώθηκε στα μέσα 
του 18ου αιώνα μετά την κατάληψη του Fort Duquesne (που με
τονομάστηκε σε Πίτσμπουργκ) από τον Ουάσινγκτον και την κα
τάληψη του Κεμπέκ από τον Γουλφ.

Είναι χρήσιμο να συγκρίνουμε τον αποικισμό της Αμερικής 
από τους Δυτικοευρωπαίους με τις ελληνικές αποικίες στη Με
σόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα την εποχή των πόλεων-κρατών.



Υπήρχαν οι ίδιοι πολιτισμικοί δεσμοί, όχι μόνο με την Ελλάδα ή 
την Ευρώπη ως σύνολο, αλλά και με μια συγκεκριμένη μητέρα- 
πατρίδα, και ανάλογοι εμπορικοί δεσμοί. Ο ανταγωνισμός και ο 
πόλεμος μεταξύ των νέων ελληνικών πόλεων-κρατών ήταν εξί
σου έντονος με εκείνον μεταξύ των ευρωπαϊκών αποικιών. Ω
στόσο, η νέα ελληνική πόλη ήταν ανεξάρτητη από τη στιγμή της 
ίδρυσής της και οι αμυντικοί δεσμοί που τη συνέδεαν με τη μη
τρόπολη ήταν στην καλύτερη περίπτωση ισχνοί. Αντίθετα, τα κρά
τη της δυτικής Ευρώπης διατηρούσαν αυτό που ονόμαζαν «κυ
ριαρχία» επί των εξαρτημένων κρατών που είχαν δημιουργήσει, 
καθώς και την υποχρέωση να τους παρέχουν προστασία και ένα 
εμπορικό μονοπώλιο για τη χρηματοδότησή της. Εντούτοις, κά
τω από την υπερδομή της αυτοκρατορικής εξουσίας τα ευρωπαϊ
κά αποικιακά κράτη από τον Καναδά έως τη Χιλή στην πράξη 
κινούνταν σταθερά προς το άκρο των ανεξαρτησιών της κλίμα
κάς μας. Οι αποικίες του Νέου Κόσμου προσέλκυαν ανθρώπους 
αυτοδύναμους και εκείνους που επιθυμούσαν να απαλλαγούν α
πό την εξουσία. Κατά συνέπεια, μέσα στην εξωτερική δομή της 
εξάρτησης οι Ευρωπαίοι έποικοι ανάπτυξαν μια αυξανόμενη ικα
νότητα χειρισμού των υποθέσεών τους και απέκτησαν την εμπει
ρία της διακυβέρνησης που απαιτούνταν για τη δημιουργία ανε
ξάρτητης κρατικής οντότητας και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή 
διεθνή κοινωνία όταν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου.

Η ναυτική εμπειρία των Ευρωπαίων στην Ασία ήταν πολύ διαφο
ρετική. Ορισμένες εμπορικές πόλεις της Μεσογείου, όπως η Β ε
νετία, η Γένοβα και η Βαρκελώνη είχαν πλουτίσει από το εμπό
ριο με τον Λεβάντε, εισάγοντας στην Ευρώπη είδη πολυτελείας 
από τους εξαιρετικά προηγμένους πολιτισμούς της Ασίας, μέσω 
των μουσουλμάνων μεσαζόντων, σε ανταπόδοση εκείνων που 
μπορούσε να παραγάγει ή να πληρώσει η Ευρώπη. Ο σκοπός των 
Πορτογάλων, όταν επιχειρούσαν εκείνα τα μακρά και επικίνδυνα 
ταξίδια περιπλέοντας την Αφρική και φτάνοντας στον Ινδικό Ω
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κεανό, ήταν να παρακάμψουν του μεσάζοντες της Μεσογείου και 
να διεξαγάγουν απευθείας εμπόριο με την Ινδία και τα νησιά των 
Μπαχαρικών. Το εγχείρημα των Πορτογάλων ήταν ναυτικό και 
εμπορικό και επιθυμούσαν μόνο ελάχιστες βάσεις, κάτι περισσό
τερο ίσως από οχυρωμένες αποθήκες και ναυπηγεία στο τέλος 
του ταξιδιού τους. Ορισμένες φορές αγόραζαν ή αποκτούσαν με 
άλλον τρόπο μικρές χερσαίες εκτάσεις γύρω από τις βάσεις τους, 
χωρίς όμως να σκοπεύουν να εγκαταστήσουν εκεί αποικίες σαν 
εκείνες του Νέου Κόσμου. Θυμούνταν την παραίνεση του Αλμέ- 
ιντα, του πρώτου αντιβασιλιά ή αντιπροσώπου του πορτογαλικού 
κράτους στις Ινδίες: «Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των οχυ
ρών που κατέχεις, τόσο ασθενέστερη θα είναι η δύναμή σου. Ά 
φησε όλες σου τις δυνάμεις να βρίσκονται στη θάλασσα».

Ενώ οι Ευρωπαίοι κυριαρχούσαν στο Νέο Κόσμο, στην Ανα
τολή ήταν πελάτες των ασιατικών αρχών. Οι Πορτογάλοι έμπο
ροι στον Ινδικό Ωκεανό βρίσκονταν στην ίδια θέση με τους Άρα
βες που ταξίδευαν μεταξύ της Ινδίας και του Λεβάντε, και με 
τους Κινέζους που πραγματοποιούσαν τακτικά ταξίδια μεταξύ 
του Ινδικού Ωκεανού και του Ειρηνικού. Ενέπιπταν στο σύνηθες 
μοντέλο του εμπορίου μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, το ο
ποίο, πέρα από τις πραγματικές αγοραπωλησίες, εμπεριέχει συ
ναλλαγές με τις τοπικές αρχές και ίσως κάποιου είδους σχέσεις 
με τον ηγεμόνα της περιοχής. Οι Πορτογάλοι διοικητές ήταν α
ντιπρόσωποι του βασιλιά τους και συναλλάσσονταν με τις μη 
μουσουλμανικές αρχές που συναντούσαν στην Ασία επίσημα, ό
πως άλλοι Ευρωπαίοι ηγεμόνες, και στην πράξη όπως συναλ
λάσσονταν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι με τους Οθωμανούς. Στο τέ
λος των μακριών γραμμών επικοινωνίας, ήταν πρόθυμοι να απο
δεχτούν μια πελατειακή σχέση σε ανταπόδοση εμπορικών προ
νομίων. Πέρα από την πώληση ευρωπαϊκών αγαθών και ράβδων 
χρυσού σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες των Αράβων μεσαζό
ντων, οι Πορτογάλοι μπορούσαν να προσφέρουν στους τοπικούς 
ηγεμόνες ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα: εξούσιαζαν τις θάλασ
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σες με τα ναυτικά τους κανόνια τα οποία υπερτερούσαν κατά 
πολύ από οτιδήποτε ανάλογο υπήρχε στην Ανατολή. Ήταν επο
μένως ουσιαστικοί σύμμαχοι και εχθροί στις τοπικές συγκρού
σεις. Το 16ο αιώνα το θεωρητικά ηγεμονικό ινδικό σύστημα βρι
σκόταν σε μια από τις περιόδους διάλυσής του μέσα σε μια μεγά
λη ποικιλία μουσουλμανικών και ινδουιστικών ηγεμονιών, ανά
λογη με εκείνη που περιγράφεται στο Αρτασάστρα. Η εχθρότητα 
των Πορτογάλων κατά των μουσουλμάνων, που απέρρεε από την 
ανάκτηση της χώρας τους από τους Μαυριτανούς και από την 
σύνταξή τους, στη συνέχεια, στο πλευρό των Αψβούργων ενα
ντίον των Οθωμανών Τούρκων, τους έκανε ιδιαίτερα αγαπητούς 
και ευπρόσδεκτους στους ινδουιστές ηγεμόνες. Όμως, οι τοπικοί 
ηγεμόνες, ενώ αποδέχονταν τα εμπορικά και στρατηγικά πλεονε
κτήματα της παρουσίας των Πορτογάλων, δεν τροποποίησαν τις 
ιδέες ή τις πρακτικές τους για να ταιριάξουν με τις ευρωπαϊκές.

Το εμπορικό εγχείρημα των Πορτογάλων στον Ινδικό Ωκεανό 
ήταν εξαιρετικά επικερδές και σύντομα προσέλκυσε το ενδιαφέ
ρον των εμπόρων και των τραπεζιτών των Κάτω Χωρών. Στον 
αγώνα τους κατά των Αψβούργων οι Ολλανδοί στηρίχτηκαν στις 
τάξεις των εμπόρων τους για να τους παράσχουν τα απαραίτητα 
χρήματα για τη διεξαγωγή του πολέμου. Όταν το 1580 οι Αψ- 
βούργοι κληρονόμησαν το Στέμμα της Πορτογαλίας, οι Ολλαν
δοί δεν μπορούσαν να πάρουν τα εμπορεύματα της Ανατολής α
πό την Πορτογαλία και άρχισαν να συναλλάσσονται απευθείας 
με την Ανατολή για λογαριασμό τους. Οι ολλανδικές επιχειρή
σεις δεν διεξάγονταν μέσω τακτικής κρατικής διαχείρισης, όπως 
των Πορτογάλων, αλλά από ιδιωτικές εμπορικές εταιρείες. Οι 
Ολλανδοί επιτίθεντο στους Πορτογάλους όπου μπορούσαν, και 
ήταν πρόθυμοι να συνεργάζονται με τους μουσουλμάνους ηγε
μόνες, επειδή οι επιθέσεις των Οθωμανών κατά των Αψβούργων 
βοηθούσαν σημαντικά τους Ολλανδούς στον αγώνα τους για α
νεξαρτησία. Σύντομα άρχισαν να παρέχουν ένοπλη προστασία 
σε μουσουλμάνους ηγεμόνες στην Ιάβα και στα νησιά των Μπα
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χαρικών με αντάλλαγμα την παραχώρηση εμπορικού μονοπωλί
ου. Η πολιτική ανάμειξη των Ολλανδών στον Ινδικό Ωκεανό ο- 
φειλόταν περισσότερο στις τοπικές συνθήκες παρά σε κάποιο αυ
τοκρατορικό σχέδιο των Κάτω Χωρών.

Τα εγχειρήματα των Ευρωπαίων στον Ειρηνικό Ωκεανό ήταν 
ακόμη πιο ασήμαντα. Οι Ισπανοί αποίκισαν τις Φιλιππίνες ως 
μια προέκταση του Μεξικού προς τα δυτικά. Οι Πορτογάλοι και 
οι Ολλανδοί ήρθαν από τον Ινδικό Ωκεανό. Οι Πορτογάλοι ίδρυ
σαν το 1516 έναν εμπορικό σταθμό στην Κίνα, για τον οποίο 
κατέβαλλαν «φόρο υποτέλειας», και έναν στην Ιαπωνία τη δεκα
ετία του 1540. Η πρώτη ολλανδική αποστολή έφτασε στην Κίνα 
το 1542. Οι Ευρωπαίοι εισήγαγαν ορισμένες τεχνικές καινοτομί
ες όπως τα πυροβόλα όπλα και τα ρολόγια, και μετέφεραν μετα
ξωτά, τσάι και άλλα είδη πολυτελείας πίσω στην Ευρώπη. Όμως 
οι επαφές τους με την Κίνα και την Ιαπωνία ήταν σποραδικές.

Τα εμπορικά εγχειρήματα των Πορτογάλων και των Ολλαν
δών σηματοδοτούν την αφετηρία της οικονομικής και στρατηγι
κής εμπλοκής του ευρωπαϊκού συστήματος με τους προηγμένους 
πολιτισμούς της Ασίας που κείτονταν ανατολικά της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας. Οι Ευρωπαίοι μετέφεραν τα αγαθά και πα
ρείχαν κάποια ναυτική τεχνολογία· ωστόσο, όντας ελάχιστοι και 
ευρισκόμενοι πολύ μακριά από την πατρίδα τους, ήταν αναγκα
σμένοι να συμμορφωθούν με τα έθιμα και να μάθουν τις γλώσ
σες των Ασιατών εμπορικών τους εταίρων. Κατά συνέπεια, το 
βαθμό και τη μορφή της σχέσης καθόριζαν στην Ασία οι εμπλε
κόμενοι Ασιάτες ηγεμόνες. Η γενική φύση της σχέσης ήταν πα
ρόμοια με εκείνη των Ευρωπαίων και των Οθωμανών· και οι διευ
θετήσεις στον Ινδικό Ωκεανό και με την Κίνα και την Ιαπωνία 
ήταν, στην πραγματικότητα, διαφορετικά είδη «διομολόγησης».

Αν και οι Ολλανδοί απέτυχαν στη Βραζιλία, στην πιο προσοδο
φόρα Ανατολή υπερείχαν. Η επιτυχία τους κατέλυσε την τακτική 
ιβηρική προσέγγιση των δύο ημισφαιρίων μονοπωλίου που απέ
κλειε τους άλλους Ευρωπαίους και την αντικατέστησε με ένα α
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νοιχτό πεδίο εμπορικών και στρατιωτικών συγκρούσεων και α
νταγωνισμού. Η ευρωπαϊκή επέκταση πέρα από τον Ατλαντικό με- 
τατράπηκε από εμπόριο και περιστασιακές συγκρούσεις με μη Ευ
ρωπαίους σε ένα μακρύ και σύνθετο αγώνα των ευρωπαϊκών κρα
τών και εμπόρων μεταξύ τους. Στα υπερπόντια εγχειρήματά τους, 
όπως και στην Ευρώπη, σκοπός των Ολλανδών ήταν να ωθήσουν 
το σύστημα προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φά
σματος. Οι αντι-ηγεμονικές υποθέσεις τους και η αρχή της ελεύθε
ρης ναυσιπλοΐας για το εμπόριο νομιμοποιούσε στα μάτια τους τις 
δραστηριότητές τους στην Ανατολή και ενίσχυσε την απόφασή τους 
να ενσωματώσουν αυτές τις αρχές στους κανόνες της αναδυόμε- 
νης ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών. Η επιπρόσθετη δύναμη που 
τους επέφεραν οι υπερπόντιες δραστηριότητές τους συνέβαλε υλι
κά στις δύσκολες νίκες τους στην Ευρώπη, επιτρέποντάς τους έτσι 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κανό
νων της αναδυόμενης ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Πέρα από την πρακτική εμπειρία τους με τους Οθωμανούς, οι 
Ευρωπαίοι εισήγαγαν στις συναλλαγές τους με άλλους λαούς και 
κυβερνήσεις τις ιδέες τους περί φυσικού δικαίου. Η ιδέα γενικών 
ή φυσικών κανόνων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώ
πων οπουδήποτε και αν αυτοί βρίσκονται, και οι οποίοι είναι εμ
φανείς υπό το φως της λογικής του Θεού, αποτελούσε από αιώ
νες μέρος του τρόπου σκέψης τους. Οι φυσικοί νόμοι θεωρού
νταν ότι είχαν διατυπωθεί στην πράξη από το ρωμαϊκό ju s  gen
tium, το οποίο ρύθμιζε τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ 
κρατών σε τομείς όπως ο πόλεμος και η ειρήνη ή τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των μόνιμα εγκαταστημένων ξένων. Επειδή 
οι νόμοι της φύσης ήταν οικουμενικοί και αμοιβαίοι, συναγόταν 
ότι όλοι οι gentes θα έπρεπε να θεωρούνται υπό το φως της λογι
κής ως ηθικά ίσοι, όσο διαφορετικές και αν είναι οι πεποιθήσεις 
και τα έθιμά τους. Υπήρχε κάποια αμφιβολία σχετικά με το εάν 
οι αμοιβαίοι αυτοί κανόνες μπορούσαν εύλογα να εφαρμοστούν 
σε άγριους ή απολίτιστους λαούς. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι τους
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εφάρμοσαν πολύ φυσικά στους εξαιρετικά πολιτισμένους λαούς 
της Ασίας και δεν εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι οι ασιατι
κές αρχές (με εξαίρεση ίσως τις κινεζικές) φαίνονταν να συμμε
ρίζονται τις ιδέες τους. Οι Ευρωπαίοι αντικατέστησαν τις γενικές 
αρχές του ju s  gentium  με τις τυπικές διαδικασίες και πρακτικές 
της ευρωπαϊκής διπλωματικής συναναστροφής. Απεσταλμένοι και 
ορισμένες φορές πλοίαρχοι εμπορικών πλοίων μετέφεραν συστα
τικές επιστολές που τους εξουσιοδοτούσαν να ενεργούν εξ ονό
ματος του ηγεμόνα τους. Οι ευρωπαϊκοί τύποι τροποποιήθηκαν 
διακριτικά ώστε να συμφωνούν με τις συνήθειες της Ινδίας και 
της Απω Ανατολής, πρώτα από Ασιάτες μεσάζοντες και στη συ
νέχεια από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, καθώς μάθαιναν τις 
ασιατικές γλώσσες και τα έθιμα και αντιλαμβάνονταν την ανά
γκη για ελαστικότητα. Αυτό που ένας Ευρωπαίος απεσταλμένος 
θα ανέφερε ίσως στον ηγεμόνα του ως μια ανταλλαγή δώρων 
μεταξύ ίσων, μπορούσε να θεωρηθεί από έναν Ασιάτη ηγεμόνα 
ως μια προσφορά φόρου υποτέλειας και μια παραχώρηση οικο
νομικής βοήθειας προς τον Ευρωπαίο αιτούντα (βλ. κεφ. 12).

Οι αντίπαλες βρετανικές και γαλλικές ναυτικές εμπορικές ε
ταιρείες συμμερίζονταν τις ολλανδικές ιδέες σχετικά με ένα ανοι
χτό πεδίο εμπορικού ανταγωνισμού, αν και γνώριζαν καλά τα πλε
ονεκτήματα του τοπικού μονοπωλίου. Επικέντρωσαν την προσο
χή τους στην Ινδία, από όπου εκτόπισαν σε μεγάλο βαθμό τους 
Πορτογάλους. Οχύρωσαν τις αποθήκες και τα λιμάνια ανεφοδια
σμού και επισκευών τους για να τα προστατέψουν περισσότερο ο 
ένας από τον άλλον παρά από τους τοπικούς ηγεμόνες, οι οποίοι 
συνήθως θεωρούσαν την παρουσία τους ωφέλιμη. Κατά τη διάρ
κεια του 17ου αιώνα η λαμπρή αυτοκρατορία των Μογγόλων, η 
οποία ήταν μουσουλμανική, αλλά και απαραίτητα πλουραλιστι- 
κή λόγω της πλειοψηφίας των ινδουιστών, επανέκτησε την επι
κυριαρχία που είχαν ασκήσει στην Ινδία οι πρώην σουλτάνοι του 
Δελχί, και μέχρι τα τέλη του αιώνα την είχαν καταστήσει ουσια
στική στο νότο όπου βρίσκονταν τα κύρια ευρωπαϊκά εμπορικά
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κέντρα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες λειτούργησαν όπως οι τοπικοί 
Ινδοί ηγεμόνες: αποδέχτηκαν δηλαδή υποτελείς θέσεις στο νέο 
ηγεμονικό μοντέλο και σταδιακά επέκτειναν τις περιοχές διοίκη
σής τους στο εσωτερικό της ιδιοσυστατικής δομής της αυτοκρα
τορίας των Μογγόλων, ως πράκτορες του αυτοκράτορα ή ενός 
υποτελούς ηγεμόνα. Τη σχέση των Ευρωπαίων με τις αυτοκρατο- 
ρικές και τις τοπικές ινδικές αρχές διευκόλυνε το γεγονός ότι, τό
σο οι Άγγλοι, όσο και οι Γάλλοι ήταν στην Ινδία τυπικά μέλη 
ιδιωτικών εμπορικών εταιρειών παρά αντιπρόσωποι των βασι
λιάδων τους. Στην Κίνα και την Ιαπωνία, οι Ευρωπαίοι λειτουρ
γούσαν περισσότερο ως ιδιώτες και τους εκχωρούνταν υποδεέ
στερες θέσεις, με εξαίρεση το νησί της Φορμόζα που βρισκόταν 
υπό τον έλεγχο των Ολλανδών.

Το 18ο αιώνα η επιρροή της αυτοκρατορίας των Μογγόλων ε- 
ξασθένισε και η ισχύς στην Ινδία έγινε και πάλι πιο διάχυτη. Ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των βρετανικών και των γαλλικών εμπορι
κών εταιρειών πήρε τώρα τη μορφή ένοπλου αγώνα, αντανακλώ
ντας τη σύγκρουση των δύο δυνάμεων στην Ευρώπη. Ενώ οι δύο 
ευρωπαϊκές εταιρείες κρατούσαν η μία την άλλη υπό έλεγχο, πολ
λοί Ινδοί ηγεμόνες και διεκδικητές, απαλλαγμένοι από τους περιο
ρισμούς της ηγεμονίας προσέφευγαν σε πόλεμο για να επεκτείνουν 
τις επικράτειές τους και εκχωρούσαν στη μία ή στην άλλη ευρωπα
ϊκή εταιρεία τα αποκλειστικά εμπορικά προνόμια που αυτή επιθυ
μούσε σε ανταπόδοση της σύναψης μιας στρατιωτικής συμμαχίας. 
Οι συμμαχίες μεταξύ Ευρωπαίων και Ινδών το 18ο αιώνα διαμορ
φώνονταν σύμφωνα με τις συνθήκες που ίσχυαν μεταξύ των Ευ
ρωπαίων ηγεμόνων. Ιδιαίτερα, οι Βρετανοί μιλούσαν με αντι-ηγε- 
μονικούς όρους για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση μιας ισορ
ροπίας ισχύος στην ινδική χερσόνησο, σαν να επρόκειτο για ένα 
άλλο ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν σκέφτονταν ακόμη να εγκαθιδρύ- 
σουν τη δική τους ηγεμονία, πόσο μάλλον κυριαρχία, στην Ινδία 
συνολικά.

Ένα σημαντικό στάδιο στην επέκταση της Ευρώπης επετεύ-
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χθη το 18ο αιώνα όταν δύο κράτη που είχαν δημιουργηθεί ή είχαν 
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους -η  Ρωσία και 
οι Ηνωμένες Πολιτείες- έγιναν μέλη της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 
Αν και αυτά τα δύο κράτη είχαν μια ευρωπαϊκή κληρονομιά, ι
στορικά και γεωγραφικά ανήκαν στην περιφέρεια της Λατινικής 
Χριστιανοσύνης και ήταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, ενώ απο- 
τέλεσαν τις δύο υπερδυνάμεις του παγκόσμιου συστήματος.

Τις συνέπειες που είχε για το ευρωπαϊκό σύστημα η ανεξαρ
τησία των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων αμερικανικών 
κρατών που ακολούθησαν το παράδειγμά τους θα τις εξετάσουμε 
στο κεφ. 22.

Την ίδια εποχή που οι Ευρωπαίοι του Ατλαντικού διεύρυναν 
προς τα δυτικά το πεδίο του συστήματος κρατών τους εξευρωπαΐ
ζοντας το Νέο Κόσμο και οργανώνοντάς τον σε ένα πλήθος εξαρ
τημένων αποικιακών κρατών, μια παρόμοια διεύρυνση της Ευρώ
πης λάμβανε χώρα προς τα ανατολικά ως αποτέλεσμα του εξευρω- 
παϊσμού της Ρωσίας και της αποδοχής των τσάρων της ως μελών 
της grande republique. Στον ύστερο Μεσαίωνα οι σλαβικοί λαοί 
διαιρούνταν σε μια δυτική ομάδα, μέλη της Λατινικής Χριστιανο
σύνης, με τους Πολωνούς να αποτελούν τους κύριους υπερασπι
στές της εναντίον της Ανατολής, και σε ένα πλήθος ρωσικών ή 
άλλων ηγεμονιών με βυζαντινή κουλτούρα. Οι ανατολικές ρωσι
κές ηγεμονίες απέκτησαν ολοένα και μεγαλύτερη αυτονομία υπό 
τη στρατιωτική ταταρική επικυριαρχία της Χρυσής Ορδής (hurdu = 
στρατός). Οι ηγεμόνες της Μοσχοβίας συνεργάστηκαν με τους Τα- 
τάρους από τους οποίους διδάχτηκαν ορισμένες στρατιωτικές και 
διοικητικές τεχνικές και εμπνεύστηκαν ένα αυτοκρατορικό όραμα 
το οποίο εκτεινόταν σε ολόκληρη τη βόρεια Ευρασία. Το 15ο αιώ
να και στις αρχές του 16ου η Μοσχοβία εγκαθίδρυσε μια ηγεμονία 
στα ανατολικά της Ρωσίας υπό τον Ιβάν τον Μέγα και τον Ιβάν τον 
Τρομερό, που έκανε τη Μοσχοβία ένα πραγματικό, αλλά μη δυτικό 
stato. Όταν η Μοσχοβία περιήλθε και πάλι στο χάος που έγινε γνω
στό ως «η εποχή του τρόμου», το δυτικό μισό της Ρωσίας περιήλθε
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υπό πολωνική κυριαρχία και το άλλο μισό υπό πολωνική επιρροή 
μέσω τσάρων-πελατών που ενθρονίζονταν στη Μόσχα με τη βοή
θεια των Πολωνών. Η ανεξάρτητη δυναστεία των Ρομανόφ από το 
1613 κατέβαλλε συστηματικά προσπάθειες για τον εξευρωπαϊσμό 
και την επέκταση της Μοσχοβίας.

Για τον πρώτο περίπου αιώνα το δυτικό μοντέλο για τη μο- 
σχοβίτικη αυλή και διοίκηση ήταν η Πολωνία. Όμως ο Μεγάλος 
Πέτρος (1689 έως 1725) προτίμησε να διδαχτεί στρατιωτικές τε
χνικές από τον κύριο εχθρό της Ρωσίας, τη Σουηδία, και τους 
άλλους μηχανικούς και τεχνικούς τομείς του ευρωπαϊκού πολιτι
σμού από τα πιο προηγμένα κράτη της εποχής του, την Ολλανδία 
και την Αγγλία. Ο Πέτρος ήταν ερωτευμένος με τη Δύση και δεν 
ήθελε να εξευρωπαΐσει τη «Ρωσική Αυτοκρατορία», όπως ονό
μαζε τώρα το κράτος του για να νικήσει τη Δύση, αλλά για να  
συμμετάσχει σε αυτή. Εγκατέλειψε τη Μόσχα για τη νέα δυτικού 
τύπου πόλη της Αγίας Πετρούπολης, η οποία χτίστηκε για να α- 
ποτελέσει την πρωτεύουσα της εκσυγχρονισμένης Ρωσίας, κα
θώς και ένα μεγάλο λιμάνι στη Βαλτική, ένα νέο Άμστερνταμ. Η 
δυναστεία των Ρομανόφ και ιδιαίτερα ο Πέτρος, δημιούργησε το 
χαρακτηριστικό εκείνο φαινόμενο της διάδοσης των ευρωπαϊκών 
τρόπων συμπεριφοράς σε άλλες κοινωνίες, μια εξευρωπαϊσμένη 
ελίτ. Με τη βοήθεια αυτής της ελίτ ο Πέτρος οικοδόμησε ένα 
ευρωπαϊκό stato στην πλάτη τού δίχως κατανόηση και συχνά α- 
γανακτισμένου ρωσικού λαού. «Η Ρωσία, στην πραγματικότητα, 
υιοθέτησε την αισθητική και τη φιλοσοφική κουλτούρα της Πο
λωνίας ενώ απέρριψε την καθολική της πίστη, και τη διοικητική 
και τεχνική κουλτούρα της Σουηδίας και της Ολλανδίας».2 Ο Με
γάλος Πέτρος ιδιαίτερα, συγκεντρώνοντας εξουσία στα χέρια του 
έκανε για τη Ρωσία ό,τι είχαν κάνει ο Λουδοβίκος ΙΑ', οι καθολι
κοί βασιλείς και οι Τυδόρ στη δυτική Ευρώπη δύο αιώνες νωρίτε
ρα. Όπως και αυτοί, στρατολόγησε τη νέα του ελίτ από ανθρώ

2. Billington, The Icon and the Axe, New York, Knopf, 1966, p. 114.
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πους όλων των τάξεων και πρόσφερε έτσι μια ασυνήθιστη δυνα
τότητα κινητικότητας προς τα επάνω σε όσους ήταν πρόθυμοι 
και ικανοί να την εκμεταλλευτούν. Αυτού του είδους η κινητικό
τητα προς τα επάνω αποτελεί συχνά χαρακτηριστικό των ακριτι- 
κών κοινωνιών: Αποτελούσε επίσης χαρακτηριστικό των ευρω
παϊκών αποικιακών κοινωνιών της Αμερικής.

Ο συνδυασμός των νέων ικανών ανθρώπων, της δυτικής τεχνο
λογίας και ο σταθερός προσανατολισμός των Ρομανόφ προς τον ε- 
ξευρωπαϊσμό της χώρας οδήγησαν τη Ρωσία στο ευρωπαϊκό σύστη
μα και την καθιέρωσαν ως μία από τις πέντε μεγάλες δυνάμεις στην 
κοινωνία των Ευρωπαίων ηγεμόνων. Ωστόσο, η νέα αυτοκρατορία 
ανήκε σε μια μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι τα παλαιά ευρωπαϊκά 
κράτη. Εκτεινόταν σε μια σχεδόν ασύλληπτη για τους Ευρωπαίους 
έκταση, καθώς έφτανε μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό, καλύπτοντας δια 
ξηράς μια έκταση που οι άλλες ναυτικές δυνάμεις κάλυπταν δια θα
λάσσης. Μεγάλο μέρος των δυνάμεων της Ρωσίας, τόσο των κρατι
κών, όσο και των ιδιωτικών, κατά τη διάρκεια των τριών αιώνων που 
άσκησε την εξουσία η δυναστεία των Ρομανόφ χρησιμοποιήθηκαν 
στη χερσαία επέκτασή της: στην «επανένωση» των ρωσικών εδα
φών, στην κάλυψη του κενού που δημιούργησε στη βόρεια και την 
κεντρική Ασία η διάλυση της Χρυσής Ορδής και στην έξοδο προς τη 
θάλασσα. Σε αντίθεση με τη μακρά σύγκρουση μεταξύ των Ευρω
παίων για τον έλεγχο της Βόρειας Αμερικής, οι Ρώσοι επεκτάθηκαν 
προς τα ανατολικά χωρίς ουσιαστικά να συναντήσουν αντίσταση μέ
χρι που έφτασαν στην Κίνα, με την οποία υπέγραψαν μια συνθήκη 
σφαιρών επιρροής το 1689. Μόνιμες μοσχοβίτικες θέσεις ιδρύθηκαν 
στην Κασπία και στον Ειρηνικό έναν αιώνα τουλάχιστον πριν να  
ξανανοίξει ο Μεγάλος Πέτρος το παράθυρο της Ρωσίας στη Βαλτι
κή και να αποκτήσει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα. Ενώ η Βό
ρεια και η Νότια Αμερική κληρονόμησαν το ευρωπαϊκό μοντέλο 
μιας grande republique διαιρεμένης σε διαφορετικά κράτη, οι Ρώσοι 
ήταν κληρονόμοι της απεριόριστης, μονοκεντρικής εξουσίας του Βυ
ζαντίου και των Τατάρων.



398 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΪΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατά τους δύο αιώνες της εποχής της Αγίας Πετρούπολης (α
πό το 1717 έως το 1917 περίπου) η εξευρωπαϊσμένη Ρωσία ήταν 
μια ευρωπαϊκή δύναμη. Η μεγάλη μάζα του λαού και οι μορφές 
της εσωτερικής διακυβέρνησης εξακολουθούσαν να διαφέρουν 
πολύ από τη Λατινική Χριστιανοσύνη. Όμως, οι τσάροι ήταν πλέον 
εν μέρει Ευρωπαίοι εξ αίματος (μάλιστα οι δύο αυτοκράτειρες, η 
Αικατερίνη Α' και η Αικατερίνη Β' που κυβέρνησαν τη χώρα ή
ταν καθαρά ευρωπαϊκής καταγωγής)· και οι υπουργοί τους που 
διαχειρίζονταν τις σχέσεις της Ρωσίας με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη 
ήταν Ευρωπαίοι ή εξευρωπαϊσμένοι Ρώσοι. Μέχρι τα μέσα του 
18ου αιώνα η δυναστεία των Ρομανόφ είχε γίνει αποδεκτή στο 
«κλαμπ» των ηγεμόνων και είχε συμμορφωθεί στους κανόνες του. 
Έκτοτε η Ρωσία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρ
φωση του πεπρωμένου της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. 
Στις αρχές του 19ου αιώνα μόνο τρεις μεγάλες δυνάμεις είχαν 
απομείνει στο πεδίο των ναπολεόντειων πολέμων: η Γαλλία, η 
Βρετανία και η Ρωσία.

Στα τέλη του 18ου αιώνα οι Ευρωπαίοι έλεγχαν τη Βόρεια και τη 
Νότια Αμερική, τις οποίες οργάνωσαν σε εξαρτημένα κράτη ή 
επαρχίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών τους, του «κλαμπ» 
των ηγεμόνων. Οι Ευρωπαίοι έφταναν επίσης μέχρι την Ασία δια 
ξηράς και θαλάσσης. Οι υπερπόντιες επιχειρήσεις των δυτικών 
ευρωπαϊκών ναυτικών κρατών και των εμπορικών εταιρειών, που 
εκτείνονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι την Ιαπω
νία, εξακολουθούσαν να υπάγονται ως επί το πλείστον στις τοπι
κές αρχές· όμως, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να εισάγουν κανόνες και 
έννοιες που προέρχονταν από την εμπειρία τους. Τα ευρωπαϊκά 
κράτη ενεργούσαν ξεχωριστά, σε ανταγωνισμό και σύγκρουση 
μεταξύ τους. Δεν κυριαρχούσαν ακόμη στα άλλα συστήματα κρα
τών του κόσμου και δεν είχαν ακόμη δημιουργήσει ένα ενιαίο 
παγκόσμιο σύστημα. Αυτό θα ήταν το επίτευγμα του 19ου αιώνα.
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Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

Σ τα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε ότι από τότε που τα γεω
γραφικά κυρίαρχα κράτη αντικατέστησαν την οριζόντια δομή 

της μεσαιωνικής Χριστιανοσύνης, στο ευρωπαϊκό σύστημα ενυ- 
πήρχε μια τάση για ηγεμονία, δηλαδή μια ροπή για απομάκρυνση 
από τις πιο απόλυτες μορφές των πολλαπλών ανεξαρτησιών. Η 
επιθυμία του ισχυρότερου κράτους να επιβάλει το νόμο σε ολό
κληρο το σύστημα, τουλάχιστον στις εξωτερικές σχέσεις μεταξύ 
των μελών του, κατέστη πιο αποδεκτή χάρη στα πλεονεκτήματα 
που επέφερε και σε άλλους η ύπαρξη κάποιου μέτρου εξουσίας 
στο σύστημα. Το θέμα δεν ήταν ότι η βασιλεία έπρεπε να βρίσκε
ται κάπου. Η υπεροχή που διεκδικούσαν η Αγία Ρωμαϊκή Αυτο
κρατορία και ο βασιλιάς της Γαλλίας, καθώς και τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις που θεωρούνταν ότι συνεπαγόταν αυτή η διεκ
δίκηση, δεν ισοδυναμούσαν με ηγεμονία. Οι νομιμοποιήσεις που 
εγκαθίδρυσαν οι συμφωνίες της Βεστφαλίας και της Ουτρέχτης 
ήταν αντι-ηγεμονικές. Η συμφωνία της Ουτρέχτης μάλιστα κατη
γορηματικά. Ωστόσο, ακόμη και οι πολιτικοί που τάσσονταν κα
τά της ηγεμονίας γνώριζαν ότι η ηγεμονία επέφερε ορισμένα οφέ
λη· και σκοπός τους ήταν η συνειδητή τήρηση της ισορροπίας της 
ισχύος και του διεθνούς δικαίου να παράσχουν ορισμένα από αυ
τά τα οφέλη με διαφορετικούς τρόπους. Τέτοια ήταν η τάση για 
ηγεμονία που ακόμη και οι αντι-ηγεμονικές συμμαχίες, τις οποίες 
συγκροτούσαν αυτοί οι πολιτικοί για να αντιταχθούν σε κάποια 
συγκεκριμένη απόπειρα για ηγεμονία, έφεραν, χάρη στην ίδια τους 
την επιτυχία, την ισχυρότερη δύναμη των συνασπισμών -πρώτα
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τους Ισπανούς και τους Αυστριακούς Αψβούργους και στη συνέ
χεια το βασιλιά της Γαλλίας του οίκου των Βουρβόνων-Αψβούρ
γω ν- σε ηγεμονική θέση. Η επίσημη δέσμευση του «κλαμπ» των 
ηγεμόνων του 18ου αιώνα σε μια πολυμερή ισορροπία ισχύος στην 
Ουτρέχτη διήρκεσε εβδομήντα πέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου η ισχύς εξισορροπούνταν ουσιαστικά. Κανέ
να κράτος δεν ήταν εμφανώς ισχυρότερο από τα άλλα· και η Γαλ- 
λία, ενδεχομένως το ισχυρότερο κράτος στο σύστημα, δεν έκανε 
εκείνη την εποχή πλήρη χρήση των δυνατοτήτων της.

Η Γαλλική Επανάσταση ενέπνευσε νέες δυνάμεις και φιλοδοξί
ες στη Γαλλία και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, τις οποίες ο 
Ναπολέοντας κατόρθωσε να δαμάσει και να εκμεταλλευτεί. Η αυ- 
τοκρατορική τάξη πραγμάτων του Ναπολέοντα ήταν το απώτατο 
σημείο της ταλάντωσης του εκκρεμούς μακριά από την ορθοδοξία 
και τη νομιμοποίηση των πολλαπλών ανεξαρτησιών στην Ευρώ
πη. Μετέφερε το ευρωπαϊκό σύστημα πολύ mo πέρα από την ηγε
μονία και έθεσε μεγάλο μέρος της Ευρώπης υπό την κυριαρχία 
του. Προκάλεσε ριζικές αλλαγές, τόσο στις σχέσεις μεταξύ των 
κοινοτήτων στο ευρωπαϊκό σύστημα, όσο και στην εσωτερική δια
κυβέρνηση και την κοινωνική δομή αυτών των κοινοτήτων. Αν και 
η τάξη πραγμάτων του Ναπολέοντα διήρκεσε πολύ λίγο, οι αλλα
γές που επέφερε είχαν μεγάλη διάρκεια. Μετά την πτώση του το 
εκκρεμές επέστρεψε διανύοντας όμως μόνο ένα τμήμα του τόξου 
προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος.

Στα τέλη του 18ου αιώνα οι μεσαίες και μικρομεσαίες τάξεις 
της Ευρώπης ήταν πιο μορφωμένες και πιο εύπορες από ποτέ. Δύο 
σημαντικά και επιτυχημένα δυτικά κράτη, η Βρετανία και οι Κάτω 
Χώρες, (καθώς και μερικά μικρότερα κράτη), είχαν πάψει να είναι 
κοινωνίες του παλαιού καθεστώτος (ancien regime) και να τις κυ
βερνά ένας απόλυτος ηγεμόνας. Όφειλαν την ισχύ και την επιτυχία 
τους σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή των τάξεων των εμπόρων και 
των επαγγελματιών και στα οφέλη της συμμετοχής στα δημόσια 
πράγματα ενός πολύ ευρύτερου τμήματος του πληθυσμού από ο
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πουδήποτε αλλού, συμπεριλαμβανομένων και πολλών από τα πιο 
ευφυή και καινοτόμα στοιχεία του. Οι αγγλικές και οι ολλανδικές 
ιδέες και πρακτικές, που αντικατόπτριζαν αυτόν το νέο τύπο κοι
νωνίας άσκησαν μεγάλη επίδραση και σε άλλα κράτη και επηρέα
σαν ιδιαίτερα την εξαιρετικά αναπτυγμένη γαλλική μεσαία τάξη. 
Οι ιδέες των Γ άλλων φιλοσόφων προήλθαν από την Αγγλία και την 
Ολλανδία και σταδιακά διαδόθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη 
Γαλλία ορισμένα θαρραλέα πνεύματα ήθελαν «ο λαός» να πάρει 
εξολοκλήρου στα χέρια του τη διακυβέρνηση.

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οι μεσαίες τάξεις απειλού
σαν από κάτω την εξουσία των κυρίαρχων ηγεμόνων και τη διε
θνή κοινωνία τους. Η κληρονομική απολυταρχία των βασιλιάδων 
και των ηγεμόνων και η κυριαρχία της κληρονομικής αριστοκρα
τίας φαίνονταν να έχουν αυξηθεί από την εποχή της ακμής της 
Αναγέννησης όταν, πρώτα στην Ιταλία και στη συνέχεια και αλ
λού, τόσο πολλοί «νέοι άνθρωποι» αναρριχήθηκαν σε θέσεις ι
σχύος και επιρροής. Οι περισσότεροι ηγεμόνες και ιδιαίτερα οι 
πεφωτισμένοι στρατολογούσαν πρόθυμα σε διοικητικές θέσεις αν
θρώπους που ανήκαν στην αστική ή μεσαία τάξη, επειδή ήταν πιο 
ικανοί και πιο υπάκουοι από ό,τι οι αριστοκράτες που επιθυμού
σαν να υπηρετήσουν τον ηγεμόνα τους. Εκείνοι όμως που τον 
υπηρετούσαν εγκατέλειπαν την ανεξαρτησία τους. Η μεγάλη 
πλειοψηφία όσων ανήκαν στις μεσαίες τάξεις, που δεν ήταν υπο
τελή μέλη της εκτελεστικής εξουσίας, αποκλείονταν στην ουσία 
από τη διακυβέρνηση. Οι μορφωμένες και πλούσιες τάξεις των 
επαγγελματιών και των εμπόρων των πόλεων ήταν λιγότερο πρό
θυμες από τον Καντ να αφήσουν την εξουσία στα χέρια των ηγε
μόνων, ακόμη και όταν αυτοί ήταν πεφωτισμένοι: Επιθυμούσαν 
να έχουν κάποιο λόγο στο χειρισμό των δημοσίων υποθέσεων, 
τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών. Ήξεραν πόσο 
πολύ η διοικητική και οικονομική τους ικανότητα μπορούσε να  
συμβάλει σε αυτό που θεωρούσαν ως ανίκανη διακυβέρνηση και 
πίστευαν ότι τους αρνούνταν τη θέση που τους ανήκε δικαίωμα-
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τικά στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων και στην κοινωνία 
τα παλαιά καθεστώτα. Μαζί με το αίτημα για πιο αποτελεσματική 
και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση υπήρχε και μια γενικότερη 
αντίδραση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν περιοριζόταν μόνο 
στη Γαλλία, κατά της προσποίησης της αυλικής ζωής του 18ου 
αιώνα και της τέχνης, της αυλικής πολιτικής και του πολέμου και 
λιγότερο συνειδητά κατά της ψυχρής αυταρχικής λογικής και υ 
πέρ του φλογερού λαϊκού πάθους.

Η Γαλλική Επανάσταση ήταν η πιο δραματική πράξη διεκδί
κησης της μεσαίας τάξης στην ευρωπαϊκή ιστορία. Η τρίτη τάξη 
{tiers etat), όπως αποκαλούνταν εκείνοι που απαιτούσαν αλλα
γές, σάρωσε το παλαιό καθεστώς με μια εκρηκτική δύναμη, η 
οποία άλλαξε σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων ευρω
παϊκών κοινοτήτων, οι οποίες από τη Βεστφαλία και μετά είχαν 
οργανωθεί σε μια κοινωνία παρόμοιων κρατών που βρίσκονταν 
σε μια κάποιου είδους ισορροπία. Η μεγάλη αύξηση της ισχύος 
που απελευθέρωσε η επανάσταση στο πιο σημαντικό κράτος του 
συστήματος ενισχύθηκε από τις ιδέες που διατυπώθηκαν με οι
κουμενικούς όρους, τις οποίες ανέπτυξε και διέδωσε η επανάστα
ση και οι οποίες γοήτευσαν τις ανήσυχες, αντίστοιχες τρίτες τά
ξεις στα άλλα ηπειρωτικά κράτη. Η επανάσταση δημιούργησε, 
και οι ηγέτες της ενεργά το ενθάρρυναν αυτό, μια γενική ανατα
ραχή στην Ευρώπη, στα ανατολικά της Γ αλλίας.

Οι διεκδικήσεις της μεσαίας τάξης στην Ευρώπη πήραν δύο 
μορφές: το αίτημα για συμμετοχή στη διακυβέρνηση και τον ε
θνικισμό. Για την τρίτη τάξη και τις ισοδύναμές της εκείνης της 
εποχής δεν φαινόταν δυνατόν να πετύχουν το ένα δίχως το άλλο. 
Δεν αποδέχονταν πλέον ότι ένα κράτος θα έπρεπε να αποτελείται 
από μια τυχαία συλλογή εδαφών, τα οποία κληρονομούσε ή απο
κτούσε ένας ηγεμόνας ή τα οποία του εκχωρούνταν προκειμένου 
να διατηρηθεί μια ισορροπία ισχύος. Η κυριαρχική εξουσία του 
λαού συνεπαγόταν ότι το μόνο νόμιμο κράτος ήταν εκείνο που 
βασιζόταν και εξέφραζε τη βούληση μιας συγκεκριμένου είδους
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συλλογικής οντότητας που ονομαζόταν «έθνος». Όπου ομιλείται 
η γερμανική γλώσσα, τραγουδούσε ο Arndt, είναι η γερμανική 
πατρίδα. Στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη αυτό συνι- 
στούσε μια πραγματικά επαναστατική ιδέα και είχε μια διασπα
στική επίδραση σε όλα τα παλαιά καθεστώτα που υπήρχαν εκεί, 
μεγάλα και μικρά, όπως και στις αποικίες της Βόρειας και της 
Νότιας Αμερικής. Ήταν ένας διαλύτης αυτοκρατοριών, αλλά και 
μικρών ηγεμονιών, αλλά όχι της ιδέας της κυριαρχίας που με τό
σους κόπους είχαν εδραιώσει οι ηγεμόνες. Έθετε ένα ζήτημα το 
οποίο με διαφορετικές μορφές έχει διαδραματίσει από τότε ση
μαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις: πώς να καθορίζεται ποια 
εδάφη θα πρέπει να περιλαμβάνει νόμιμα ένα δεδομένο κράτος.

Η Επανάσταση, σαρώνοντας τις προσποιήσεις και τις ανεπάρ
κειες του παλαιού καθεστώτος, νομιμοποίησε τις θέσεις που οι 
γαλλικές μεσαίες τάξεις και οι αγρότες είχαν αποκτήσει de facto, 
και παρείχε νέες ευκαιρίες σε κάθε κοινωνική θέση ή επάγγελμα. 
«Η Επανάσταση του 1789 δεν θα είχε καταστεί δυνατή», λέει ο 
Jean Blondel:

«και οι συνέπειες της δεν θα είχαν γίνει τόσο εύκολα αποδεκτές, 
αν η γαλλική κοινωνία δεν είχε ήδη καταστεί σε κάποιο βαθμό 
και ίσως μάλιστα σε μεγάλο βαθμό μια αγροτική δημοκρατία.
Σε πολλές περιοχές οι αγρότες είχαν ήδη αποκτήσει τη γη καθ’ 
όλα εκτός από το όνομα, και το τέλος πολλών κτηματικών πε
ριουσιών και ιδιαίτερα το τέλος της εκκλησιαστικής περιουσίας, 
απλώς επέτρεψαν στους αγρότες να αποκτήσουν κάτι παραπά
νω, και μάλιστα με απόλυτα ασφαλή τρόπο, από εκείνα που εί
χαν ήδη καταφέρει να αποκτήσουν».1

Η Επανάσταση απελευθέρωσε επίσης ένα κύμα εθνικού και δογ
ματικού ενθουσιασμού. Το αποτέλεσμα ήταν να απελευθερώσει 
και να αναζωογονήσει τις τεράστιες δημιουργικές δυνάμεις της Γαλ

1. Jean Blondel, Contemporary France, London, Methuen, 1974, p. 5.
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λίας. Η περίοδος της Τρομοκρατίας εγκατέλειψε τις αναστολές και 
την ευπρέπεια του πολιτισμού του 18ου αιώνα και εγκαθίδρυσε 
μια δικτατορία, η οποία ήταν αιματοβαμμένη, αυθαίρετη και ορι
σμένες φορές παράλογη. Όλες οι αληθινές επαναστάσεις (σε αντί
θεση με τις αποσχίσεις, όπως ήταν η Αμερικανική «Επανάσταση»), 
λέει ο Bertrand de Jouvenel, έχουν στόχο να αυξήσουν την ελευθε
ρία· ωστόσο, στο τέλος υπάρχει πάντα λιγότερη ελευθερία από ό,τι 
πριν.2 Ακόμη και έτσι, η Επανάσταση κινητοποίησε τον πατριωτι
σμό των Γάλλων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
m llons enfants de la patrie». Τα επαναστατικά στρατεύματα συ- 
γκροτήθηκαν με γενική επιστράτευση: Οι άνθρωποι έλεγαν και πί
στευαν ότι το να πεθάνει κανείς για την πατρίδα του ήταν μια εξαι
ρετικά ευγενής πράξη για να την αφήσουν σε μισθοφόρους, σαν 
εκείνους που υπηρετούσαν τους βασιλιάδες επί πληρωμή. Αυτό το 
νέο είδος στρατού με τον τεράστιο αριθμό στρατιωτών που ζούσαν 
από τη γη και πολεμούσαν για ένα σκοπό ήταν υπεράνω των δυνά
μεων των αριστοκρατών αξιωματικών και των χωρίς φαντασία υ- 
παξιωματικών και οπλιτών που παρέτασσαν στο πεδίο της μάχης 
οι βασιλιάδες και οι ηγεμόνες που προσπαθούσαν να αποκαταστή
σουν τη μοναρχία των Βουρβόνων. Αν οι δυνάμεις και ο ενθουσια
σμός που απελευθέρωσε η Επανάσταση μπορούσαν να οργανω
θούν και να δαμαστούν, η Γαλλία θα παρέμενε αδιαμφισβήτητα 
ισχυρή στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Τη μεγάλη και συχνά καθοριστική σημασία του ατόμου στην 
ιστορία, που συχνά παραβλέπουν οι κοινωνικοί ιστορικοί που ε
πικεντρώνονται σε τεράστιες απρόσωπες δυνάμεις, καταδεικνύει 
ολοφάνερα η περίπτωση του Ναπολέοντα, της εκπληκτικής και 
πολύπλευρης ιδιοφυίας που απέκτησε ολομόναχος τον έλεγχο της 
επαναστατικής Γαλλίας και στη συνέχεια μεγάλου μέρους της Ευ
ρώπης. Γόνος μιας ενδεούς οικογένειας που ανήκε στη μικρή α

2. Bertrand de Jouvenel, D e la Souveraineti, Paris, Midicis, 1945.
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ριστοκρατία της Κορσικής, ενός ιταλικού νησιού που κατείχε η 
Γαλλία, ασπάστηκε την Επανάσταση και μπόρεσε να επιβάλει 
μέσα στη δίνη της τους ελέγχους και την οργάνωση ενός αναγεν
νησιακού ιταλικού stato. Επαγγελματίας στρατηγός, μεταμόρφωσε 
κάθε πλευρά του πολέμου, από την κινητοποίηση των πόρων του 
έθνους έως τη στρατηγική της εκστρατείας και την τακτική διοί
κηση μιας μάχης- και πρόσεχε ιδιαίτερα να διατηρεί τον επανα
στατικό ενθουσιασμό των ανδρών του και να επιλέγει τους αξιω
ματικούς του βάσει των ικανοτήτων τους και όχι βάσει της κοι
νωνικής τους τάξης. Υπό μία έννοια, ήταν ο κοντοτιέρος της επα
νάστασης· και όπως και άλλοι κοντοτιέροι ήθελε και εξασφάλισε 
για τον εαυτό του απόλυτη και ανεμπόδιστη ισχύ. Δεν ανεχόταν 
καμία αμφισβήτηση της κρίσης του και κανέναν έλεγχο ή αντίβα
ρο στη βούλησή του. Ο γαλλικός λαός τον επευφημούσε λόγω 
των στρατιωτικών του νικών και επίσης επειδή φαινόταν ικανός 
να διασφαλίσει τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα της επανά
στασης χωρίς τα μειονεκτήματά της. Ήταν όμως κάτι περισσότερο 
από τον τελευταίο και μεγαλύτερο κοντοτιέρο: Ήταν επίσης ο τε
λευταίος και μεγαλύτερος πεφωτισμένος ηγεμόνας του 18ου αιώ
να. Οι οργανωτικές του ικανότητες διαφαίνονταν σε κάθε πλευρά 
της πολιτικής που ασκούσε. Το αυταρχικό και επιτυχημένο χέρι 
του διηύθυνε τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας του, από τη σύ
νταξη ενός ομοιόμορφου κώδικα δικαίου έως τις λεπτομέρειες της 
τοπικής διοίκησης, με μια διαύγεια που ήταν χαρακτηριστικά γαλ
λική, μια περιφρόνηση για την παράδοση που απέρρεε από την 
Επανάσταση, μια λογική που προερχόταν από τον Διαφωτισμό και 
μια πρακτική ιδιοφυία που ήταν καθαρά δική του.

Αυτός ο κοντοτιέρος της Αναγέννησης και αυτοδημιούργητος η
γεμόνας χρησιμοποίησε μεθόδους που δεν διέφεραν πολύ από εκεί
νες που συνιστούσε ο Μακιαβέλλι για να οργανώσει το μεγαλύτερο 
μέρος της Ευρώπης σε ένα αυτοκρατορικό υπερ-stato. Η δημιουργία 
και η διατήρηση της αυτοκρατορίας του εξαρτιούνταν από τη στρα
τιωτική επιτυχία. Ο πόλεμος δεν ήταν μια έσχατη λύση, αλλά ένα
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μέσο για να πετύχει το στόχο του και οι νίκες του ήταν τακτικές και 
αποφασιστικές αποδείξεις του αήττητού του προς τη Γ αλλία και την 
Ευρώπη. Στις διαπραγματεύσεις ήταν για λόγους τακτικής ελαστι
κός, χρησιμοποιούσε διπλωματία για να δωροδοκήσει, να απειλήσει 
και να πείσει τα κράτη του 18ου αιώνα που είχαν παραταχθεί εναντί
ον του, ενώ αδιαφορούσε για την εγκυρότητα των υποσχέσεών του. 
Εκμεταλλεύτηκε επίσης την επαναστατική γοητεία που ασκούσε στις 
μεσαίες τάξεις η καλή διακυβέρνηση και μια κοινωνία ανοιχτή στους 
ικανούς ανθρώπους. Η αυτοκρατορία του ήταν μια κολοσσιαία προ
σαρμογή στις νέες πραγματικότητες της ισχύος και της δύναμης του 
ανανεωμένου γαλλικού κράτους.

Ο Ναπολέοντας είχε ένα μεγάλο όραμα το οποίο εκτεινόταν 
πέρα από τη Γαλλία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το αυτοκρατορικό 
του σύστημα ήταν οργανωμένο στους γνωστούς σε εμάς ομόκε
ντρους κύκλους. Στο κέντρο υπήρχε η περιοχή της άμεσης διοίκη
σης, την οποία συνεχώς επέκτεινε πέρα από τα προηγούμενα σύνο
ρα της Γαλλίας μέχρι που στο αποκορύφωμα της δύναμής του η 
περιοχή αυτή εκτεινόταν από τη Βαλτική έως τη Ρώμη. Τα βασί
λεια της Ολλανδίας και της Ιταλίας, στην αρχή κράτη-δορυφόροι 
στον κύκλο της κυριαρχίας του, σύντομα ενσωματώθηκαν στην 
περιοχή της γαλλικής διοίκησης. Αυτή η επέκταση της άμεσης διοί
κησης οφειλόταν στις απαιτήσεις του πολέμου παρά σε μια επιθυ
μία να επεκτείνει τη γαλλική κυριαρχία αυτή καθαυτή. Μόλις ό
μως προσαρτήθηκαν, εκείνοι οι Ολλανδοί και οι Ιταλοί που είχαν 
καλωσορίσει τις ναπολεόντειες μεταρρυθμίσεις απέμειναν δίχως 
να έχουν τίποτα γύρω από το οποίο θα μπορούσε να αποκρυσταλ
λωθεί ο εθνικισμός τους, ενώ βρέθηκαν διαιρεμένοι σε διαμερί
σματα της Γ αλλίας.

Στην περιοχή της κυριαρχίας του ο Ναπολέοντας έστησε βασί
λεια και πριγκιπάτα-δορυφόρους. Επρόκειτο για ασταθείς οντότη
τες, που εξαρτιούνταν αποκλειστικά από τη βούλησή του, με τους 
ηγεμόνες και τα σύνορά τους συνεχώς να μεταβάλλονται. Τα κυ
βερνούσαν εκ μέρους του μέλη της οικογένειάς του, οι στρατιωτι
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κοί διοικητές του ή τοπικοί βασιλιάδες και ηγεμόνες. Η στάση του 
προς αυτά τα υποτελή κράτη φαίνεται ολοκάθαρα όταν περιγρά- 
φοντας την οικογένειά του τη χαρακτηρίζει ως «μια οικογένεια βα
σιλιάδων ή μάλλον αντιβασιλιάδων». Το κλειδί για τον έλεγχο του 
ευρωπαϊκού συστήματος ήταν η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με
τά την αποτυχία της προσπάθειας του Λουδοβίκου ΙΔ' να εστιάσει 
την πίστη των γερμανικών ηγεμονιών στο πρόσωπό του, το μωσα
ϊκό των μικρότερων κρατών είχε αρχίσει να λειτουργεί και πάλι 
σαν ένα σφουγγάρι που απορροφούσε τις πιέσεις του συστήματος, 
«σημαντικό για όλους, αλλά επικίνδυνο για κανέναν», όπως έλεγε 
ο Χέερεν. Η Αυστρία και η Πρωσία ήταν μεγάλες δυνάμεις- όμως, 
ο Ναπολέοντας κατάφερε να θέσει όλη την υπόλοιπη αυτοκρατο
ρία, που οι Γάλλοι ονόμαζαν «la troisieme Allemagne» (η τρίτη 
Γερμανία), υπό την επικυριαρχία του. Εστιασε την πίστη των ηγε
μόνων της όχι στο Παρίσι, αλλά στον ίδιο, ως προστάτη (προτέκτο- 
ρα), όπου και αν τύχαινε να βρίσκεται. Το Βασίλειο της Βεστφαλί
ας και οι ηγεμόνες που αποτελούσαν τη Συνομοσπονδία του Ρήνου 
διατήρησαν ξεχωριστές ταυτότητες. Το ίδιο έκαναν και δύο πρώην 
φέουδα των Αψβούργων εκτός Γερμανίας, η Ισπανία και η Νάπο- 
λη, και ορισμένα άλλα μικρά κράτη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής 
της περιοχής βρισκόταν υπό γαλλική επιρροή πριν από την Επανά
σταση. Τώρα οι ναπολεόντειες ιδέες για το δίκαιο, το εμπόριο, την 
εκπαίδευση, το μετρικό σύστημα, την τοπική διακυβέρνηση και 
πολλά άλλα καθιερώνονταν σταδιακά: Ο ρυθμός ποίκιλλε, αλλά η 
κατεύθυνση που ακολουθούνταν ήταν η ίδια.

Πέρα από την περιοχή της κυριαρχίας ή έμμεσης διοίκησης υ
πήρχε μια περιοχή ηγεμονίας που περιλάμβανε ανεξάρτητα κράτη, 
όπως η Αυστρία και η Πρωσία που μέχρι τότε αναγνωρίζονταν ως 
μεγάλες δυνάμεις, και η Σκανδιναβία. Αυτές σταδιακά υποβιβά
στηκαν από ανεξάρτητοι εχθροί του Ναπολέοντα σε οιονεί σύμμα
χοί του, διστακτικοί, αλλά φοβούμενοι επίσης τη Ρωσία- διατήρη
σαν ωστόσο, τον έλεγχο των εσωτερικών τους υποθέσεων.

Ο Ναπολέοντας πόλωσε το ευρωπαϊκό σύστημα και το ενο
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ποίησε γύρω από μία κυρίαρχη δύναμη, περισσότερο από οποια- 
δήποτε άλλη φορά στο παρελθόν ή στο μέλλον (με εξαίρεση τη 
σύντομη ναζιστική κατοχή της ηπείρου, την περίοδο 1940-4). Το 
εκκρεμές έκανε μία από εκείνες τις μεγάλες ταλαντώσεις του, α
νάλογη με αυτή που πραγματοποίησε υπό τον Αλέξανδρο. Μια 
τέτοια μεγάλη ταλάντωση δεν μπορούσε να επιφέρει σταθερότη
τα. Η ισχύς του Ναπολέοντα ήταν υπερβολικά νέα και υπερβολι
κά καινοτόμα για να είναι νομιμοποιημένη. Όπως οι ηγεμόνες 
της ιταλικής Αναγέννησης που ίδρυσαν τα states, προσπάθησε 
να νομιμοποιήσει τη δύναμή του, τόσο στο εσωτερικό, όσο και 
στο εξωτερικό. Σε μια κοινωνία που είχε ανατρέψει την παραδο
σιακή εξουσία και όπου η διακυβέρνηση εξαρτιόταν σε κάποιο 
βαθμό από τη λαϊκή υποστήριξη, η καλή διακυβέρνηση παρείχε 
ένα βαθμό νομιμοποίησης· και ο Ναπολέοντας παρείχε καλή, αν 
και αυταρχική, διακυβέρνηση. Τα σύμβολα και τα συνθήματα της 
Επανάστασης επικαλούνταν την αφοσίωση σε νέα πράγματα, ι
διαίτερα στη Γαλλία, αλλά επίσης σε κάποιο βαθμό και εκτός 
αυτής. Προκειμένου να διατηρήσει την επαναστατική νομιμοποί
ηση, ο Ναπολέοντας φρόντισε να διατηρήσει την τρίχρωμη γαλ
λική σημαία, τη ρητορεία και άλλα επαναστατικά σύμβολα ενώ, 
στην πραγματικότητα, εγκαθίδρυε μια κληρονομική μοναρχία. Ως 
προς αυτό μπορεί να συγκριθεί με τον Αύγουστο· και η σύγκριση 
υπήρχε στο μυαλό του, διότι συνειδητά ακολούθησε τα ρωμαϊκά 
μοντέλα, συμβολικά στους τίτλους του ως ύπατου και αυτοκρά- 
τορα, καθώς και στους αετούς των λεγεώνων του, και πιο ουσια
στικά στο ρωμαϊκό δίκαιο, τη ρωμαϊκή κατάκτηση και τη ρωμαϊ
κή αυτοκρατορική διοίκηση. Για μια εποχή όπου υπήρχε βαθιά 
γνώση των κλασικών παραδειγμάτων, η υιοθέτηση αυτών των 
μοντέλων αποτελούσε επίσης μια μορφή νομιμοποίησης. Ο Να
πολέων επίσης δεν αγνόησε τη νομιμοποίηση που μπορούσε να  
του παράσχει η Καθολική Εκκλησία μετά τις διώξεις που υπέστη 
αυτή από την Επανάσταση. Σε διεθνές επίπεδο, τα κράτη πίστευαν 
ότι μιμούνταν συνειδητά τον Καρλομάγνο όταν έφερε τον πάπα
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γόρευσε το γιο του Βασιλιά της Ρώμης. Ωστόσο, η πιο εκπληκτική 
προσπάθειά του για διεθνή αναγνώριση ήταν ο γάμος του με μια 
πριγκίπισσα του οίκου των Αψβούργων, ο οποίος τον νομιμοποίη
σε ως κληρονόμο της ηγεμονικής παράδοσης, και μαζί με άλλους 
βασιλικούς γάμους που συνήψαν άλλα μέλη της οικογένειάς του 
έκανε τη νέα δυναστεία αποδεκτή από τις βασιλικές οικογένειες 
της Ευρώπης που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς.

Η αυτοκρατορική τάξη πραγμάτων του Ναπολέοντα δεν είχε 
την ευκαιρία να εδραιωθεί, να πραγματοποιήσει τα οφέλη της αυ
τοκρατορίας και να καταστεί αποδεκτή με την πάροδο του χρόνου. 
Εκείνα τα ευρωπαϊκά κράτη που διατηρούσαν κάποια ελευθερία 
δράσης άρχισαν να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το ότι 
η αυτοκρατορία ήταν υπερβολικά ισχυρή για μια ισορροπία ισχύος 
και ότι φαινόταν να τείνει προς περαιτέρω κατακτήσεις. Μετά την 
πτώση του ο Ναπολέοντας ισχυρίστηκε ότι ήθελε ειρήνη τα τελευ
ταία χρόνια της αυτοκρατορίας· ωστόσο οι πολιτικές που εφάρμο
σε εκείνη την εποχή δεν έδειχναν ότι επιθυμούσε να σταθεροποιή
σει την Ευρώπη σε κάποια βάση που θα ήταν αποδεκτή και από τα 
ανεξάρτητα κράτη. Τον αιώνα που ακολούθησε τη συμφωνία της 
Ουτρέχτης η ευρωπαϊκή διεθνής κοινωνία είχε δεσμευτεί στην αρ
χή μιας αντι-ηγεμονικής ισορροπίας. Τα κράτη που συμμάχησαν 
κατά του Ναπολέοντα το 1813 -η  Βρετανία και η Ρωσία, με τις 
οποίες συντάχθηκαν και η Αυστρία, η Πρωσία και άλλα κράτη- 
δήλωσαν ότι αντιτάσσονταν ιδεολογικά στα δόγματα της Γαλλικής 
Επανάστασης, τα οποία ισχυριζόταν ο Ναπολέοντας ότι υπερασπι
ζόταν, και συγκεκριμένα δήλωσαν ότι υποστήριζαν τους έκπτω
τους ηγεμόνες. Δήλωσαν ότι δεν πολεμούσαν κατά της Γαλλίας, 
αλλά κατά της υπεροχής που ασκούσε ο Ναπολέοντας. Οι σύμμα
χοι πολιτικοί θεωρούσαν τη νόμιμη γαλλική εξουσία ως έναν από 
τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού συστήματος και ήταν 
πρόθυμοι να επιτρέψουν στον Ναπολέοντα να αποκτήσει μια επι
κράτεια μεγαλύτερη από εκείνη που κατείχε προηγουμένως η Γ αλ
λία. Επέμεναν όμως να λήξει η κυριαρχία του Ναπολέοντα επί της
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Γερμανίας και της Ιταλίας και επίσης επέμεναν για μια συμφωνία 
ειρήνης, η οποία θα βασιζόταν σε μια δίκαιη ισορροπία και κατα
νομή της ισχύος κατά τα πρότυπα της Ουτρέχτης, και η οποία θα 
προστάτευε τους λαούς της Ευρώπης από τη δυστυχία του πολέ
μου που είχαν βιώσει για είκοσι χρόνια.3

Στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του Ναπολέοντα τα μόνα πραγ
ματικά ανεξάρτητα κράτη που είχαν απομείνει στην Ευρώπη ήταν η 
Ρωσία, μερικές φορές εχθρός και άλλες φίλος, η Βρετανία η οποία 
λίγο πολύ βρισκόταν πάντα σε πόλεμο μαζί του, και οι Οθωμανοί οι 
οποίοι βρίσκονταν εκτός της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών. Και οι 
τρεις δυνάμεις βρίσκονταν στις παρυφές της Ευρώπης, πέρα από την 
εμβέλεια της κατακτητικής ικανότητας του Ναπολέοντα, και σε μεγά
λο βαθμό ήταν απρόσβλητες από την επαναστατική γοητεία της αυτο
κρατορίας του. Οι πηγές της βρετανικής δύναμης ήταν η βιομηχανική 
επανάσταση, που παρήγε περισσότερα και φτηνότερα αγαθά, και η 
ισχύς του χρήματος με το οποίο επιχορηγούσε τους στρατούς της η
πειρωτικής Ευρώπης κατά του Ναπολέοντα. Οι χρυσές λίρες της Με
γάλης Βρετανίας, που ήταν επίσης γνωστές και ως «το ιππικό του αγί
ου Γεωργίου» από την εικόνα του αγίου Γεωργίου και του δράκου που 
έφεραν, έπαιξαν τον ίδιο ρόλο που έπαιξαν τα χρυσά νομίσματα του 
Πέρση βασιλιά στην Ελλάδα των πόλεων-κρατών, αλλά και οι επιχο
ρηγήσεις του Ρισελιέ. Επιπλέον, η Βρετανία ήταν ένα νησιωτικό κρά
τος ικανό να νικήσει τον Ναπολέοντα στη θάλασσα και έτσι να διατη
ρήσει την ανεξαρτησία της, ενώ η Ολλανδία δεν ήταν σε θέση να το 
κάνει. Ο Ναπολέοντας μπορούσε να αποκλείσει τη Ρωσία από την 
grande republique, αλλά ήταν υπερβολικά μακριά και υπερβολικά τε
ράστια από γεωγραφική άποψη για να την κατακτήσει με ένα στρατό 
πεζικάριων. Η επαναστατική γοητεία της αυτοκρατορίας του Ναπολέ
οντα επηρέασε ελάχιστα τη Ρωσία: Η χώρα δεν είχε ακόμη αναπτύξει

3. Βλ. συγκεκριμένα, Henry Kissinger, A World Restored, New York, Uni
versal Library, 1964, p. 103.
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μια ανεξάρτητη και αποκλεισμένη μεσαία τάξη, ενώ οι αγρότες, τότε, 
όπως και σε προηγούμενες εισβολές, συσπειρώθηκαν για την υπερά
σπιση της Αγίας Ρωσίας κατά του ξένου εισβολέα. Οι Οθωμανοί Τούρ
κοι και οι υπήκοοί τους βρίσκονταν επίσης ουσιαστικά πέρα από την 
εμβέλεια της έλξης που ασκούσε η επανάσταση, καθώς και πέρα από 
τη στρατιωτική ικανότητα του Ναπολέοντα. Η πρώτη εισβολή του 
στην οθωμανική Αίγυπτο ματαιώθηκε, σε μεγάλο βαθμό λόγω της 
ναυτικής δύναμης των Βρετανών. Οι Οθωμανοί γνώριζαν τα επόμενα 
σχέδια του Ναπολέοντα εναντίον τους· ωστόσο, οι διακοπτόμενες ρω
σικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών τους έκαναν να στραφούν 
στον παραδοσιακό τους σύμμαχο, τη Γαλλία, μέχρι που η εισβολή του 
Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 έπεισε το σουλτάνο να συνάψει αντι- 
ηγεμονική ειρήνη με τους Ρώσους.

Δεν μπορούσε κανείς να περιμένει ότι ένα αυτοκρατορικό σύ
στημα, το οποίο προχωρούσε πέρα από την ηγεμονία στην ουσια
στική κυριαρχία του μεγαλύτερου μέρους της Ευρώπης, θα έλκυε 
εκείνους που πίστευαν στην ισορροπία ισχύος. Η γοητεία του α
πευθυνόταν προς τους ηγεμόνες-πελάτες, ιδιαίτερα όμως προς τους 
υπηκόους τους, στους οποίους πρόσφερε καλύτερη διακυβέρνη
ση. Αυτή η γοητεία είχε κάνει τον Σφόρτσα να φοβάται ότι οι 
Βενετοί θα μπορούσαν να καταστούν signori di tutta Italia. Σε 
ποιο βαθμό το ναπολεόντειο σύστημα ήταν αποδεκτό από εκεί
νους εκτός Γ αλλίας που περιέρχονταν στον έλεγχό του; Πολλές 
από τις μεσαίες τάξεις στη Γερμανία και την Ιταλία συμμερίζο
νταν την άποψη του Καντ ότι δεν είχε μεγάλη σημασία σε ποιο 
κράτος βρισκόταν κανείς, αν υπήρχε μια λογική δομή ή αν ο απο
λυταρχικός ηγεμόνας ήταν πεφωτισμένος και δίκαιος. Η διακυ
βέρνηση του Ναπολέοντα και εκείνη των βασιλιάδων-δορυφό- 
ρων του ήταν εξαιρετικά πεφωτισμένη και παρείχε δελεαστικές 
ευκαιρίες στη μεσαία τάξη. Στη Γερμανία, άνθρωποι όπως ο Γκαίτε 
και ο Μπετόβεν άρχισαν να καλωσορίζουν την επέκταση της ι
σχύος του Ναπολέοντα· και ακόμη και στο τέλος πολλά από τα 
κράτη-δορυφόρους της Βεστφαλίας και της Συνομοσπονδίας του
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Ρήνου παρέμειναν πιστά στη νέα τάξη πραγμάτων. Στην Ιταλία, 
η αφοσίωση στα καθεστώτα που είχε εγκαθιδρύσει ήταν ακόμη 
πιο έντονη: Η γαλλική αυτοκρατορική κυριαρχία ήταν πιο ευχά
ριστη από ό,τι η αυστριακή, αν και ο έλεγχος που ασκούσε ήταν 
μεγαλύτερος. Η γαλλική κυριαρχία ήταν πολύ λιγότερο δημοφι
λής στα εδραιωμένα εθνικά κράτη της δυτικής Ευρώπης, όπως η 
Ολλανδία και ιδιαίτερα η Ισπανία, όπου υπήρχε ένα πραγματικό 
εθνικό αίσθημα, αν και πολλά μέλη της ισπανικής μεσαίας τάξης 
υποστήριζαν το καθεστώς του Ναπολέοντα.

Το κύριο πρόβλημα για τον Ναπολέοντα στο εσωτερικό του αυ- 
τοκρατορικού του συστήματος δεν ήταν η προσήλωση των λαών 
στα προηγούμενα καθεστώτα, αλλά η νέα δύναμη του εθνικισμού, 
τον οποίο, εντελώς ειρωνικά, καλλιεργούσαν σε μεγάλο βαθμό οι 
γαλλικές ιδέες και το γαλλικό παράδειγμα. Οι άνθρωποι που εν
στερνίζονταν τη διακυβέρνησή του ήθελαν να αντιμετωπίζονται 
ως ίσοι και αισθάνονταν αφοσίωση, όχι προς ένα μικρό κυρίαρχο 
κράτος, αλλά προς το έθνος τους, την πατρίδα τους. Οι Γ άλλοι μπο
ρούσαν να είναι υπερήφανοι για μια αυτοκρατορία, η οποία εξού
σιαζε την Ευρώπη και τους παρείχε τις σημαντικές θέσεις.

Ωστόσο, οι άλλοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είχαν καλωσορίσει τις 
μεταρρυθμίσεις του Ναπολέοντα δυσανασχετούσαν για την υπο
δεέστερη θέση τους στο αυτοκρατορικό του σχέδιο. Για παρά
δειγμα, ο Ναπολέοντας ήθελε να συντρίβει πλήρως η ισπανική 
«εξέγερση» εναντίον της κυβέρνησης ανδρείκελων που είχε επι
βάλει, έτσι ώστε η Ισπανία, υπό μια αποτελεσματική, προοδευτι
κή κυβέρνηση, να μπορέσει να υπηρετήσει καλύτερα, τόσο το 
λαό της, όσο και την αυτοκρατορία, και έκανε λόγο για «την ευ
καιρία που του έδωσε η τύχη να αναμορφώσει την Ισπανία».4 
Όμως, οι Ισπανοί αντάρτες που αντιστέκονταν στον Ναπολέοντα 
πολεμούσαν εναντίον μιας ξένης δύναμης κατοχής.

4. Las Cases, Memorial de Ste.Helene, Paris, 1823, vol. iv, p. 287.
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Ούτε η λαϊκή εθνική δυσαρέσκεια εναντίον μιας ξένης κατά- 
κτησης και κυριαρχίας, ούτε η αντι-ηγεμονική δέσμευση των πολι
τικών σε μια Ευρώπη ανεξάρτητων κρατών, ούτε ο βρετανικός α
ποκλεισμός και ο ρωσικός «άνεμος από την πεινασμένη στέπα» 
μπορούσαν από μόνοι τους να ανατρέψουν τον Ναπολέοντα. Το 
αυτοκρατορικό του σύστημα ήταν η πιο φιλόδοξη και η πιο επιτυ
χημένα εφαρμοσμένη απόπειρα για να μετατοπιστεί η Ευρώπη ο
ριστικά προς το αυτοκρατορικό άκρο του συστήματος μας· και οι 
τρεις αντιτιθέμενες δυνάμεις χρειάζονταν να συνεργαστούν μετα
ξύ τους για να το ανατρέψουν. Όταν ύστερα από είκοσι χρόνια 
αγώνα τελικά το πέτυχαν, οι νικητές δεν ήταν σε θέση ή δεν ήταν 
πρόθυμοι να αποκαταστήσουν το μοντέλο του 18ου αιώνα. Ένα 
μεγάλο μέρος αυτού που είχαν σαρώσει η Επανάσταση και ο Να
πολέοντας είχε χαθεί για πάντα. Πολλά από τα πλεονεκτήματα μιας 
ηγεμονικής δομής για το σύστημα κρατών έπρεπε να ενσωματω
θούν με νέες μορφές. Κοινωνικά, οι μεσαίες τάξεις ήταν ισχυρότε
ρες και με περισσότερες διεκδικήσεις· και το εθνικό λαϊκό αίσθημα, 
με όλες τις δυνάμεις που εμπεριείχε για το καλό και το κακό, κατέ
στη ανεξέλεγκτο στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι την εποχή μας.

Η απόπειρα του Ναπολέοντα να επιβάλει μια αυτοκρατορική ε
νότητα διακυβέρνησης στην Ευρώπη έφτασε πολύ κοντά στην επι
τυχία και έμοιαζε αρκετά με αυτό που είχαν επιχειρήσει να κάνουν οι 
Αψβούργοι και ο Λουδοβίκος ΙΔ' της Γαλλίας πριν από αυτόν και οι 
Γερμανοί αργότερα, ώστε είναι χρήσιμο για την έρευνά μας να θέ
σουμε το ερώτημα τι θα είχε συμβεί αν το σύστημά του είχε πετύχει 
και είχε σταθεροποιηθεί. Ο καθηγητής Owen Connelly θέτει πολύ 
ωραία αυτό το ερώτημα: «Συνολικά οι Ευρωπαίοι θα είχαν γενικά 
περισσότερη ελευθερία, ισότητα και ευημερία (για να μη μιλήσουμε 
για ενότητα και ισχύ), αν είχαν θυσιαστεί προσωρινά ώστε να επι
τρέψουν στον Ναπολέοντα να πετύχει τη “γενικευμένη ειρήνη” που 
διατυμπάνιζε παντού;».5 Τα πλεονεκτήματα του αυτοκρατορικού ά

5. Owen Connely, Napoleon’s Satellite Kingdoms, New York, Macmillan,
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κρου του φάσματος είναι πραγματικά και δεν ήταν δυσάρεστα για 
πολλούς Ευρωπαίους παρά την παράδοση και τη ρητορεία των πολ
λαπλών ανεξαρτησιών. Το ότι μια αυτοκρατορική Ευρώπη θα είχε 
περισσότερη ενότητα και περισσότερη ισχύ είναι σαφές. Και αναμ
φίβολα θα ήταν και πιο πλούσια. Οι κατώτερες τάξεις στην κεντρική 
Ευρώπη θα απολάμβαναν μεγαλύτερη προσωπική ελευθερία από ε
κείνη που είχαν για αρκετό καιρό μετά την πτώση του Ναπολέοντα -  
αν και πολιτικά το σύστημά του ήταν μια καλοκάγαθη απολυταρχία 
και όχι μια δημοκρατία. Θα υπήρχε επίσης μεγαλύτερη ισότητα υπό 
την έννοια της μεγαλύτερης κινητικότητας των ατόμων προς τα επά
νω. Όμως, η αυτοκρατορία συνεπαγόταν την κυριαρχία των Γ άλλων 
και των γαλλικών μεθόδων, και οι άλλοι Ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν 
και θα συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν την επιλογή ανάμεσα στο να 
είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και στο να αφομοιωθούν. Θα υ
πήρχε ασφαλώς εσωτερική ειρήνη, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο 
όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα αυτοκρατορικό συστήματα· 
ωστόσο, εξωτερικά η ευρωπαϊκή αυτοκρατορία θα ερχόταν αναμφί
βολα σε πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία και με άλλες δυνάμεις. 
Αν και το σύστημα του Ναπολέοντα διήρκεσε πολύ λίγο για να κερ
δίσει τη γενική αποδοχή, μετά την ανατροπή του τα πλεονεκτήματά 
του ήταν αρκετά εντυπωσιακά ώστε να κάνουν τους απελευθερωμέ
νους Ευρωπαίους να θέλουν να διαπιστώσουν ποια από αυτά θα μπο
ρούσαν να διαπραγματευτούν σε συνεργασία οι μεγάλες δυνάμεις 
και να εφαρμόσουν με συντονισμένη δράση τους, αντί να τα επιβά
λει μια μονομερής δύναμη.

1965, ρ. 336.
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^ ^ έ ^ Τ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Η  ΗΓΕΜΟΝΙΑ ( m o )  ^ 
ΓΟΚΟΝΣΕΡΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ TOY 19ου Α ΙΩ Ν Α ^

V
X4JVH0

Hαυτοκρατορική εξουσία του Ναπολέοντα οδήγησε το ευρω- 'Ν\]^
παικο σύστημα κρατών πιο μακρια προς το ακρο της αυτο-,τμ ̂  

κρατορίας του φάσματός μας όσο ποτέ άλλοτε. Στην εξουαί^αυ- JT-M | 
τή αντιτάγθηκαν με επιτυχία, τόσο άλλα κφ«τη, όσο και ο cm  s ^ - C T s u .  
λικος εΙΙνΐκτσίίός εκτός και εντός της περιοχής της ηγεμονίας του 
Ναπολέοντα. Αυτοί οι εξωτερικοί και εσωτερικοί περιορισμοί κα-  ̂
τάφεραν να ωθήσουν ολόκληρη τη σΰστηιια 7ΐίσω προς το άκρο \ ^ y  
των ανεξαρτησιών της κλίίίακας· δεν ήταν όμως σε θέση να το . ^  
επαναφέρουν πλήρως στο ιιοντέλο του 18ου αιώνα. Η αυτοκρατο- 
ρία του Ναπολέοντα μετέβαλε τις κοινωνικές δομές της Δύσης και i/krvA ^[J  
του μεγαλύτερου μέρους της κεντρικής Ευρώπης, και άλλαξε μόνι- q  ( I  
μα τις ιδέες των ανθρώπων σχετικά με το τι ήταν επιθυμητό και τι <**<-£- 

μα που προέκυψε από τη συμφωνία της Βιέννηςεφικ;
5υ 1814-15, α^τά από είκοσι πέντε χρόνια αναταραχών και πολέ 

μωντ'Εθπθθδτείται στο μέσο περίπου της απόστασης μεταξύ το 
Μίπολεόντειου συστήματος και του συστήματος του 18ου αιώνα 
στο φάσμα μας. Από ορισμένες απόψεις ήταν μια σύνθεση-μετα£υ 
δύο^χντίθετων τρόπων οργάνωσης της Ευρώπης.
' Η ήττα του Ναπολέοντα στη Ρωσία αποκατέστησε την ανε
ξαρτησία της Αυστρίας, η οποία είχε καταστεί ένα κράτος-πελά- 
της της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, ως ένα μεταβλητό στοιχείο σε 
αυτή τη νέα σύνθετη ισορροπία. Ο Μέτερνιχ, ο αρχιτέκτονας της 
αυστριακής πολιτικής, όπως και ο Λορέντζο των Μεδίκων, έβλε-
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,φ  πε ότι η απειλή δεν ήταν μόνο μία. Η απόλυτη συνεργασία με τη 
 ̂ Ρωσία για την καταστροφή του Ναπολέοντα θα έφερνε τη Ρωσία 

σε μια υπερβολικά ισχυρή θέση και ως εκ τούτου ο Μέτερνιχ 
εργάστηκε για την επίτευξη ενός συμβιβασμού. Ευτυχώς για τον 
Μέτερνιχ, η Βρετανία βγήκε από τον πόλεμο βιομηχανικά και 

\  I οικονομικά ενισχυμένη· και η αυξημένη ισχύς και πλούτος της 
μπορούσαν να επιστρατευτούν για να εμποδιστεί η κυριαρχία ο- 
ποιασδήποτε μεμονωμένης δύναμης στην Ευρώπη. Η διαφορά α
νάμεσα στην άποψη της Βιέννης και την άποψη του Λονδίνου 
ήταν ότι, αφού η Αυστρία δεν είχε υπερπόντιες κτήσεις, ο Μέτερ
νιχ αντιλαμβανόταν την ισορροπία μόνο με ευρωπαϊκούς και ο
θωμανικούς όρους, ενώ οι Βρετανοί με τις παγκόσμιες υποχρεώ
σεις τους αντιλαμβάνονταν «την ήπειρο» ως ένα στοιχείο σε ένα 
ευρύτερο οικονομικό και στρατηγικό σύστημα, το οποίο περιλάμ
βανε επίσης τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και τον Ινδικό Ωκε
ανό. Η Βρετανία ήταν πλέον η κυρίαρχη δύναμη στις υπερπό
ντιες προεκτάσεις της Ευρώπης· και προκειμένου να εκμεταλλευτεί 
αυτή την κυριαρχία χρειαζόταν μια κατάσταση ισορροπίας και 
ειρήνης στην ίδια την Ευρώπη. Αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούσαν 
επίσης τη Ρωσία, η οποία ενδιαφερόταν εξίσου για την επέκταση 
εκτός της περιοχής της πάλαι ποτέ Λατινικής Χριστιανοσύνης. 
Το να κατευθύνει τις δυνάμεις της Ρωσίας προς την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και ακόμη πιο ανατολικά φαινόταν στον τσάρο 
Αλέξανδρο πιο εφικτό από το να στοχεύσει σε μια απαιτητική και 
ίσως ανέφικτη ηγεμονία στην Ευρώπη. Και για αυτόν το λόγο 
τάχθηκε επίσης υπέρ της σταθερότητας στα δυτικά του κράτους 
του. Οι δύο δυνάμεις κατά συνέπεια συμφώνησαν ότι οι πολιτι
κές τους στο εσωτερικό της grande republique απαιτούσαν πε
ριορισμούς, οι οποίοι δεν ίσχυαν έξω από αυτή.

Έτσι συνέβη και ο Κάσλρη και ο Γουέλινγκτον εκ μέρους της 
Βρετανίας, και ο τσάρος εκ μέρους τη Ρωσίας, βρέθηκαν με πα
ρόμοιους στόχους μετά τη συντριβή του κοινού τους εχθρού, του 
Ναπολέοντα. Εξυπηρετούσε και τα δύο κράτη να αποκαταστή-

I
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σουν την Αυστρία και την Πρωσία ως ανεξάρτητες μεγάλες δυ
νάμεις, κατ’ όνομα ίσες με τα ίδια, και μάλιστα ακόμη πιο εντυ
πωσιακό ήταν το γεγονός ότι εκχώρησαν την ίδια θέση στη Γαλ
λία όπου είχαν παλινορθωθεί οι Βουρβόνοι. Ο Κάσλρη, ο Γουέ- 
λινγκτον, ο τσάρος και ο Μέτερνιχ αναγνώριζαν ότι το σύστημα 
θα ήταν ασταθές αν ένα τόσο δυναμικό στοιχείο, όπως η Γαλλία, 
αντιτασσόταν ουσιαστικά στη συμφωνία, και ότι συνεπώς μια ι
σχυρή και ικανοποιημένη Γαλλία ήταν ζωτικής σημασίας για μια 
σταθερή και εξισορροπημένη Ευρώπη. Το παλινορθωμένο βασί
λειο δεν έπρεπε να τιμωρηθεί ή να του αφαιρεθούν ευρωπαϊκά 
εδάφη που ήταν γαλλικά πριν από την Επανάσταση· και επιπλέ
ον, αν και εξακολουθούσε να είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, θα έ
πρεπε να γίνει ευπρόσδεκτο ως ίσος εταίρος από τους τέσσερις 
συμμάχους.1 Αυτή η συνετή και ευφάνταστη άσκηση πολιτικής 
έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η 
Γερμανία μετά τι *' π

του 18οι
0 ελεγγαν και εξισορροπούσαν η μία την άλλη. Όμως, οι πολιτικοί 
-  που συγκεντρώθηκαν στη Βιέννη είχαν πάρει σκληρά μαθήματα 
'CjP%h,b την Επανάσταση και από τον Ναπολέοντα. Κατανοούσαν, 
«^περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε μερικές φορές για αυτούς, τα 

πλεονεκτήματα της τάξης και της ηρεμίας που είχε επιφέρει η 
αυτοκρατορία του Ναπολέοντα σε μεγάλες περιοχές της Ευρώ-

1. Η συνεργασία των 71 
με τη διακήρυξη του Άαχεν (Aix-la-Chapelle), στην οποία διατύπωναν την 
πρόθεσή τους να διατηρήσουν μια στενή ένωση τακτικών διαβουλεύσεων για 
τη διατήρηση της ειρήνης στη βάση του σεβασμού των συνθηκών, και συμφω
νούσαν να προσκαλούν και άλλα κράτη στις συνεδριάσεις τους όταν αυτές 
αφορούσαν υποθέσεις αυτών των κρατών. Ένα πρωτόκολλο, που επιβεβαίωνε 
την κοινή ευθύνη των τεσσάρων συμμαχικών δυνάμεων να προστατεύσουν την 
Ευρώπη από μια γαλλική απειλή, παρέμεινε αδημοσίευτο, όμως κοινοποιήθηκε 
στη γαλλική κυβέρνηση.

Επιφανειακά,
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5L^>Koj)V η ς οπο{ες έλεγχε, καν γνώριζαν επίσης πολύ καλά ότι ήταν  
ανεπιθύμητο, καθώς κρίτονέφίκτο ΐσνπ^πιστρέψοιινστο σύστη
μα τουΪ8ου  αιώνα. Q τσάρος και ο Μέτερνιχ i6um yjUr (χλλά-και 
οι άλλοι πολιτικοί, θεωρούσαν ότι η διεθνής ειρήνη και τάξη και 
η εσωτερική γαλήνηΛ«ν κρατών τους απειλούνταν, τόσο από μια 
ανισορροτρ™ i^yi'inkSpWniry επέτρεπε σε ένα κράτος να κάνει 

~~μια απόπειρα για εγκαθίδρυση κυριαρχίας, όπως είχε κάνει η Γ αλ
λία με τον Ναπολέοντα, όώΠ&Η από αυτές που θεωρούσαν roc 
διασπαστικές επιδράσεις τών-0 ΐαναστατικών αρχών. Μια θεμε- 
λιώδης και συνετή αρχή του «κλαμπ» των ηγεμόνων του__18ορ 

gru G\LLtJja  αιώνα ήταν ότι τα μέλη το ^ ε ^ π ρ ε π ε  ̂ α^π^βα^ιηΜ ίτις^ ω -  
I ^τεβϊκες υποθέαεκ: των άλ^ωνκαατών-^ιελφν. Ομως οι Γ άλλοι ει- 

•^χαν^ησΐρόπόίήσα  επαναστατΐκ?Π)Γίγμαχα και συνθήματα για 
να επικυρώσουν σταυροφορικού τύπου επειιβάσεκ: στις εσωτερι
κές υποθέσεις άλλων κρατών και αυτά τα δόγματα ήταν πλέον 
υπερβολικά διαδεδομένα ώστε να επιτρέπουν μια επιστροφή στους 
«ώδικες περιορισμού του 18ου αιώνα. Το αντιδόγμα της δυναστι- 
κής νομιμοποίησης και η πρακτική επιθυμία για διαχείριση του 
συστήματος φαίνονταν στους πολιτικούς της Βιέννης να δικαιο
λογούν εξίσου τις ιδεολογικές παρεμβάσεις προκειμένου να κα- 
τασταλούν επαναστατικές προσπάθειες για την ανάληψη της ε- 
£ouaiac σε κάποιο κράτος. Αυτού του είδους οι παρεαίίασεις, που
είχαν ως στόχο τη διατήρηση της δΐεθνϋϋςεΤρ 
τοποθετούν την πρακτική των αρχών του 19ου αιώνα στην Ευ- 

*~ί ρώπη κάπως πιο κοντά στο αυτοκρατορικό άκρο του φάσματός
1 '' Q3 W )  uac α π 5  ό,τι η ηγεμονία, όπως την έχουμε ορίσει.

Η Ευρώπη δεν επρόκειτο να διαιρεθεί σε ξεχωριστές σφαίρες 
ςβν/Ί. 2iisr επιρροής: Οι πέντε δυνάμεις συμφώνησαν ότι ήταν απαραίτητος 
Οφ&ΐΜ ' ν' /ένας συλλογικός μηχανισμός που να διατηρεί και να τροποποιεί τη 
10 ΣΛΜ/ΐρέ/^^υμφωνία. Το σχέδιο του Καντ για διαρκή ειρήνη και κάποια άλλα 

^έδια είχαν προτείνει ένα συλλογικό θεσμό ή λίγκα για τη διαχεί- 
CfcOJ ΊΡ _  _ ριση του συστήματος, ωστόσο αυτό ήταν κάτι νέο στη μεταμε- 
g jjU P f^  σαιωνική ευρωπαϊκή πρακτική. Πήρε τη μορφή μιας συμφωνίας
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μεταξύ των πέντε πιο ισχυρών ηγεμόνων. Ο τσάρος αρχικά συνέ
στησε αυτό που με στόμφο ονόμαζε «ιερή λίγκα των χριστιανών 
ηγεμόνων», ωστόσο ο ανεπίσημος μηχανισμός που συμφωνήθηκε 
στο Άαχεν περιγράφτηκε πιο λιτά ως ένα «Κονσέρτο των μεγάλων 
δυνάμεων».2 Οι πέντε δυνάμεις δεν εμπιστεύονταν η μία την άλλη 
να παρέμβει μονομερώς προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απειλές 
κατά της ειρήνης και της ασφάλειας· όταν όμως συμφωνούσαν να 
ενεργήσουν από κοινού ή τουλάχιστον, ύστερα από διαβουλεύσεις, 
έδιναν τη συγκατάθεσή τους για την ανάληψη δράσης, μπορούσαν 
συλλογικά να ασκήσουν μια διάχυτη ηγεμονία, την οποία καμία 
από αυτές δεν θα συμφωνούσε να ασκήσει μια άλλη μόνη της. Μπο
ρούσαν από κοινού να θέσουν το νόμο, και εφόσον θεωρούνταν 
ότι στο μέλλον θα ήταν απαραίτητες κάποιες προσαρμογές της, 
μπορούσαν επίσης να την τροποποιήσουν. Η αρμονία μεταξύ τους 
θα ενορχήστρωνε ένα Κονσέρτο της Ευρώπης.

Σύντομα έγινε σαφές ότι οι πέντε δυνάμεις δεν θα είχαν για πο
λύ καιρό τους ίδιους στόχους που μοιράζονταν τα πρώτα μεταπο
λεμικά χρόνια. Πρώτον, τα συμφέροντά τους διαφοροποιήθηκαν. 
Οι εδαφικές και άλλες διευθετήσεις της συμφωνίας της Βιέννης 
ήταν συμβιβασμοί στους οποίους είχαν καταλήξει έπειτα από πολ
λές διαπραγματεύσεις και δεν θεωρούνταν αμετάβλητες: Η διατή
ρηση της μεταβλητής ισορροπίας αναπόφευκτα θα καθιστούσε α
παραίτητες κάποιες τροποποιήσεις με την πάροδο του χρόνου. Ω
στόσο, οι πέντε δυνάμεις αναγνώριζαν ότι τα συμφέροντά τους ή

2. Ο καθηγητής Enno Kraehe, αυθεντία στον Μέτερνιχ, ορίζει το Κονσέρτο 
ως μια συνεργασιακή δράση μεταξύ των δυνάμεων με στόχο τη διατήρηση της 
διεθνούς γαλήνης, είτε όπως την αντιλαμβανόταν αυτή τη δράση ο Κάσλρη ως 
ad hoc διαβουλεύσεις που περιορίζονταν αυστηρά σε εδαφικά θέματα, είτε όπως 
την αντιλαμβανόταν ο τσάρος Αλέξανδρος ως μια ολιγαρχία των μεγάλων 
δυνάμεων που εξουσιοδοτούνταν να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις 
άλλων κρατών. Ε. Kraehe, «The concert in the age o f Mettemich», ανακοίνωση 
στη Southern Historical Association, στις 11 Νοεμβρίου 1983, Τσάρλεστον, 
Νότια Καρολίνα.
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ταν σε μεγάλο βαθμό συμβατά, και ότι καθεμία από αυτές είχε ορι
σμένες περιοχές (στις περιπτώσεις της Βρετανίας και της Ρωσίας 
πολύ μεγάλες περιοχές εκτός της grande repubtique) στις οποίες 
θα επιτρεπόταν στα συμφέροντά τους να υπερισχύσουν. Επιπλέον, 
ήταν προς το συμφέρον όλων να λειτουργεί με επιτυχία το νέο Κον
σέρτο. To raison de systeme δεν αποκλείει τις συγκρούσεις συμφε
ρόντων· είναι η αναγνώριση ότι το συμφέρον όλων των μερών εί
ναι να επιλύουν τέτοιες συγκρούσεις μέσα στο πλαίσιο του συστή
ματος και, όπως θεωρούσαν οι αρχιτέκτονες της συμφωνίας της 
Βιέννης, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κώδικες συμπεριφο
ράς της αναθεωρημένης διεθνούς τους κοινωνίας.

Δεύτερον, εκείνοι που ήταν σε θέση να διαμορφώνουν τις πο
λιτικές των μεγάλων δυνάμεων είχαν αρχές, αλλά και συμφέρο
ντα· και οι αρχές τους επίσης συγκρούονταν. Στο Λονδίνο ο έλεγ
χος της πολιτικής σύντομα πέρασε από τον Κάσλρη και τον Γουέλι- 
γκτον σε ανθρώπους όπως ο Κάνινγκ, ο οποίος ήταν πιο συντονι
σμένος με τις ολοένα και πιο σημαντικές μεσαίες τάξεις και ο 
οποίος εξέφραζε τη βρετανική δέσμευση προς το φιλελευθερι
σμό και τη συνταγματικότητα. Η γαλλική πολιτική έκλινε προς 
την ίδια κατεύθυνση παρά την ειρωνεία ότι οι παλινορθωμενοι 
Βουρβόνοι δεν είχαν διδαχτεί τίποτα από την εξορία. Οι τρεις 
μοναρχίες της ανατολικής Ευρώπης υποστήριζαν την απόλυτη ε
ξουσία· στην Αγία Πετρούπολη υπό τον Αλέξανδρο Α' και τον 
Νικόλαο Α' αυτή η υποστήριξη ισοδυναμούσε με μια πεποίθηση 
που ήταν πολύ βαθύτερη από τη σκοπιμότητα του Μέτερνιχ. Εί
ναι πολύ πιο δύσκολο να παζαρεύει κανείς αρχές από ό,τι συμφέ
ροντα. Ωστόσο, ακόμη και τη σύγκρουση αρχών μπορούσε να 
αμβλύνει το Κονσέρτο της Ευρώπης. Η συγκατάθεση και η απο
δοχή ήταν επιτυχείς έννοιες του διπλωματικού διαλόγου που επέ
τρεπαν σε μια μεγάλη δύναμη, με συνετή αποχή από τη λήψη 
ορισμένων αποφάσεων και από την επιβολή τους, να διατηρεί 
άθικτες τόσο τις αρχές της, όσο και τη συνεργασία της με τα άλλα 
μέλη του Κονσέρτου, ενώ επέτρεπε να λάβουν χώρα οι εξελίξεις
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τις οποίες στην πράξη δεν μπορούσε να εμποδίσει. Η ιστορία του 
ευρωπαϊκού συστήματος κρατών το 19ο αιώνα ασχολείται σε με
γάλο βαθμό με τις προσπάθειες αυτών των πέντε δυνάμεων να 
διαμεσολαβούν στις σχέσεις τους με τους συνεργάτες τους και με 
τις δυνάμεις του εθνικισμού και της δημοκρατίας, με τέτοιο τρό
πο ώστε οι αποκλίσεις των συμφερόντων και των αρχών να  μη 
βλάπτουν τα πλεονεκτήματα που αντλούσαν και οι πέντε από τη 
διατήρηση μιας τακτικής διεθνούς κοινωνίας.

Τα άλλα κράτη-μέλη του συστήματος δυσανασχετούσαν για 
τον αποκλεισμό τους από τη διάχυτη ηγεμονία των πέντε μεγά
λων δυνάμεων. Η αντι-ηγεμονική αρχή είχε υπάρξει μια υπονο
ούμενη προϋπόθεση της ευρωπαϊκής διεθνούς κοινωνίας από τη 
συμφωνία της Βεστφαλίας και μετά, καθώς και μια σαφής προϋ
πόθεση μετά την Ουτρέχτη, και αποτελούσε το διακηρυγμένο σκο
πό του αγώνα των συμμάχων κατά του Ναπολέοντα. Η νέα ηγε
μονία έβλαπτε επίσης στην πράξη τα συμφέροντα των μικρότε
ρων ηγεμόνων. Αυτές οι επικρίσεις διατυπώθηκαν πολλές φορές 
από τότε. Ασφαλώς, αν τα κράτη επρόκειτο να θεωρούνται ως 
νομικά ίσα, μια νομική κατάσταση που επιβεβαίωνε το πρωτό
κολλο της συνθήκης της Βιέννης, τότε οι μικρότερες ηγεμονίες 
της Ευρώπης θα έπρεπε να εκπροσωπούνται στον ανεπίσημο, αλ
λά αποφασιστικό διεθνή θεσμό της νέας κοινωνίας; Το σύστημα 
της ισορροπίας της ισχύος του 18ου αιώνα επέτρεπε σε κάθε κρά
τος να ασκεί επιρροή ανάλογα με την ισχύ του- και στον επίσημο 
διεθνή μηχανισμό του 20ού αιώνα θεωρητικά εκπροσωπούνται 
όλες οι πλευρές (αν και η πρακτική συχνά υπολείπεται του ονο
μαστικού στόχου). Ωστόσο, στις δεκαετίες που ακολούθησαν τη 
συμφωνία της Βιέννης το ευρωπαϊκό σύστημα απομακρύνθηκε 
μόνο εν μέρει από την αυτοκρατορική εξουσία του Ναπολέοντα 
προς το άκρο των ανεξαρτησιών του φάσματος. Επιπλέον, η ηγε
μονική εξουσία ήταν υπερβολικά διάχυτη και περιλάμβανε σε υ 
περβολικό βαθμό όλα τα βασικά κέντρα ισχύος, ώστε να είναι 
εφικτός ένας αντι-ηγεμονικός συνασπισμός.
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Σε ποιο βαθμό είναι δικαιολογημένες αυτές οι κατηγορίες; Α 
ναμφίβολα, οι πέντε δυνάμεις δημιούργησαν σκόπιμα μια ηγεμο
νία. Τα συστήματα των ανεξάρτητων κρατών έχουν μια τάση να  
κινούνται προς τα πίσω, κατά μήκος του φάσματος προς μια μεγα
λύτερη ενοποίηση· και το αυτοκρατορικό σύστημα του Ναπολέο
ντα είχε επιδείξει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα, καθώς και ανε
πιθύμητα μειονεκτήματα. Οι πολιτικοί των πέντε μεγάλων δυνάμε
ων που συγκεντρώθηκαν στη Βιέννη, αλλά και σε μεταγενέστερα 
συνέδρια και διασκέψεις, πίστευαν ότι η διάχυση και η ισορροπία 
που ανέπτυσσε το σύστημα του Κονσέρτου θα παρείχαν αυτά που 
εκείνοι θεωρούσαν τα ουσιώδη πλεονεκτήματα της ηγεμονικής ε
ξουσίας, ενώ θα περιόριζαν ταυτόχρονα τα μειονεκτήματά της. Λάμ- 
βαναν επίσης υπόψη τους δύο επιπλέον παράγοντες. Πρώτον, οι 
πέντε δυνάμεις αποτελούσαν περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυ
σμού της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών (και το ίδιο ίσχυε για τις 
τέσσερις δυνάμεις, ακόμη και αν δεν περιλαμβανόταν η Ρωσία στην 
εξίσωση), και διατηρούσαν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της 
πραγματικής ισχύος, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονταν υπόψη οι εκτός 
Ευρώπης πόροι της Βρετανίας και της Ρωσίας. Σε περίπτωση που 
συμφωνούσαν μεταξύ τους σε μια πολιτική, αυτή θα υπερίσχυε 
όποιοι και αν ήταν οι κανόνες και οι νομιμοποιήσεις της κοινωνίας. 
Δεύτερον, οι μεσαίες και μικρές δυνάμεις συμμετείχαν στο διπλω
ματικό διάλογο και όταν τα άμεσα συμφέροντά τους θίγονταν οι 
επιθυμίες και τα συμφέροντά τους ήταν γνωστά στις μεγάλες δυνά
μεις, και έτσι μπορούσαν να βασιστούν σε μία ή περισσότερες από 
αυτές για να πιέσουν ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι επιθυμίες 
και τα συμφέροντα. Το σύστημα του Κονσέρτου των αρχών του 
19ου αιώνα απεικόνιζε πραγματικότητες· όμως, οι μεγάλες δυνά
μεις οικειοποιήθηκαν τα καθήκοντα και τα προνόμια της λειτουρ
γίας του συστήματος και τα μικρότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν έδω
σαν τη συναίνεσή τους για αυτό, αν και τελικά συγκατατέθηκαν.3

3. Το βιβλίο του Δανού μελετητή C. Holbraad, The Concert o f  Europe, Lon



Η λειτουργία του συστήματος στην ίδια την Ευρώπη μπορεί 
να διαιρεθεί για την εξυπηρέτηση των στόχων της έρευνάς μας σε 
τρεις περιόδους. Οι πρώτες τρεις δεκαετίες, από το 1815 έως το 
1848, ήταν μια περίοδος ειρήνης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων 
και καταστολής της κοινωνικής και πολιτικής επανάστασης. Η 
δεύτερη περίοδος, από το 1848 έως το 1871, σημαδεύτηκε από 
τον επαναστατικό εθνικισμό και από πολέμους προσαρμογής. Η 
τρίτη περίοδος, από το 1871 έως το τέλος του αιώνα, ήταν και 
πάλι μια περίοδος ειρήνης στην Ευρώπη, με τον Μπίσμαρκ να 
κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό στο Κονσέρτο. Οι πιο βαρυσήμαντες 
αλλαγές στον τομέα που ερευνάμε, οι οποίες έλαβαν χώρα εκτός 
Ευρώπης, εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό 
θα εξετάσουμε εν συντομία καθεμία από αυτές τις τρεις φάσεις, 
χωρίς να ξεχνούμε ότι οι εξελίξεις που μελετούμε αποτελούσαν 
μια συνέχεια, ότι η διαίρεση σε περιόδους γίνεται για τη διευκό
λυνση της ανάλυσής μας και ότι τα γεγονότα εντός και εκτός Ευ
ρώπης επηρεάστηκαν στενά μεταξύ τους.

21.1. Τα πρώτα τριάντα χρόνια

Την περίοδο των τριάντα χρόνων από τη διακήρυξη του Άαχεν το 
1818 έως την εποχή της επανάστασης το 1848, οι πέντε μεγάλες 
δυνάμεις πλησίασαν πολύ στο να λειτουργούν ως διευθυντήριο. Η 
πρώτη φάση του Κονσέρτου της Ευρώπης ήταν μάλλον κάτι περισ
σότερο από μια διάχυτη ηγεμονία. Διεκδικώντας και ασκώντας το 
δικαίωμα για συλλογική παρέμβαση, οι μεγάλες δυνάμεις μπόρεσαν 
να διατηρήσουν κάτι σαν κυριαρχία στο κατακερματισμένο ένα τέ
ταρτο της ευρωπαϊκής κοινωνίας που βρισκόταν εκτός της διοίκη
σής τους. Οι διαφωνίες μεταξύ των πέντε δυνάμεων αφορούσαν πε
ρισσότερο τη διαχείριση του συστήματος παρά διμερείς συγκρού
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don, Longman, 1970, προσφέρεται για τη μελέτη μιας σειράς αντικρουό-μενων 
απόψεων σχετικά με το Κονσέρτο.
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σεις για άμεσα συμφέροντα. Οι αριστοκράτες πολιτικοί που διαχει
ρίζονταν τις υποθέσεις της Ευρώπης κατά τις τρεις πρώτες αυτές 
δεκαετίες, αισθάνονταν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους όσον αφορά το 
σκοπό· φοβούνταν τους κινδύνους που απειλούσαν τον κόσμο τους, 
αλλά όχι ο ένας τον άλλον. Ο Μέτερνιχ ο οποίος καταγόταν από τη 
Ρηνανία, ήταν ο πιο σημαντικός πολιτικός της περιόδου. Η κεντρική 
θέση της Αυστρίας, η μακρά παραμονή του στο αξίωμα του καγκε
λάριου και η βαθιά συνείδησή του περί raison de systeme, που συνο
ψίζονταν στη φάση του «η χώρα μου είναι ολόκληρη η Ευρώπη», 
του επέτρεψαν να ασκήσει μια ηγεσία στο Κονσέρτο πολύ μεγαλύ
τερη από εκείνη που δικαιολογούσε η στρατιωτική και η οικονομική 
δύναμη της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Η αντίθεσή του στο λαϊκό 
εθνικισμό και τη δημοκρατία και η επιμονή του να διατηρηθεί η αυ
στριακή θέση στην Ιταλία οδήγησαν τους φιλελεύθερους συγγρα
φείς να ανακηρύξουν την «εποχή του Μέτερνιχ» ως μια περίοδο α
ντίδρασης, πράγμα που ως επί το πλείστον ήταν, και βίαιης διατήρη
σης του status quo, πράγμα που δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, 
πραγματοποιήθηκαν πολλές προσαρμογές, ορισμένες από τις οποίες 
ήταν σημαντικές. Στη δυτική Ευρώπη, οι πρώην αυστριακές Κάτω 
Χώρες, απέκτησαν την ανεξαρτησία τους από την Ολλανδία ιδρύο
ντας το Βασίλειο του Βελγίου, και οι δυτικές μεγάλες δυνάμεις πα- 
ρενέβησαν για να τοποθετήσουν mo φιλελεύθερες κυβερνήσεις στην 
Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι δύο δυνάμεις που είχαν βρεθεί εκτός της εμβέλειας του Να
πολέοντα, η Βρετανία και η Ρωσία, αντλούσαν αμφότερες μεγάλο 
μέρος της δύναμης και των πόρων τους από περιοχές εκτός Ευρώ
πης. Στη συμφωνία της Βιέννης και κατά τις επόμενες δεκαετίες, η 
Βρετανία και η Ρωσία έδρασαν στην Ευρώπη σαν δύο στηρίγματα 
βιβλίων, πιέζοντας η μία την άλλη και διατηρώντας ολόκληρο το 
σύστημα στη θέση του, ενώ εκτός Ευρώπης επέκτειναν την επιρ
ροή και τις αυτοκρατορίες τους παράλληλα, σε ολόκληρη την Α 
σία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έως τον Ειρηνικό. Ελέγχο
ντας και εξισορροπώντας η μία την άλλη, σαν μια ήπια μορφή Ψυ
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χρού Πολέμου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα τις ευθύνες 
τους προς την ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών και η μία προς την άλ
λη, παρείχαν το απαραίτητο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούσε να 
λειτουργεί και να ελίσσεται το Κονσέρτο της Ευρώπης. Η Βρετα
νία και η Ρωσία ήταν οι υπερδυνάμεις εκείνης της εποχής.

Οι πέντε μεγάλες δυνάμεις δεν αντιτάσσονταν στη χρήση ένο
πλων δυνάμεων ούτε δεσμεύονταν απέναντι στο status quo. Τα πρώ
τα τριάντα χρόνια χρησιμοποιούσαν ένοπλη βία με συμφωνία ή 
συγκατάθεση. Την ενδιάμεση περίοδο του αιώνα τα συμφέροντα 
και οι αρχές τους απέκλιναν τόσο πολύ που οι λειτουργίες του Κον
σέρτου βρισκόταν ορισμένες φορές σε αναστολή. Ο λαϊκός εθνικι
σμός ενισχύθηκε σε τέτοιο βαθμό που οι μεγάλες δυνάμεις ήταν 
έτοιμες να χρησιμοποιήσουν ένοπλη βία σε περιορισμένο βαθμό η 
μία εναντίον της άλλης, προκειμένου να επιφέρουν προσαρμογές 
για τις οποίες δεν υπήρχε γενική συγκατάθεση και τις οποίες δεν 
μπορούσαν συνεπώς να διαπραγματευτούν χωρίς μια επίδειξη α
νώτερης δύναμης. Τα τελευταία τριάντα χρόνια τα ευρωπαϊκά κρά
τη χρησιμοποίησαν επίσης ένοπλη βία, αλλά όχι μεταξύ τους. Σε 
ολόκληρο τον αιώνα οι σύντομοι και σχετικά μικρής έκτασης πό
λεμοι στην Ευρώπη και οι αποικιακές επιχειρήσεις έξω από αυτή 
δεν ξεπερνούσαν συνήθως το επίπεδο περιορισμένων στρατιωτικών 
εκστρατειών. Ακόμη και οι πιο σημαντικοί - ο  κριμαϊκός και ο γαλ- 
λοπρωσικός πόλεμος- δεν διατάραξαν σοβαρά την εξέλιξη του ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού και την πρόοδο του υλικού πλούτου, των τε
χνών και των επιστημών στα κράτη που ενεπλάκησαν σε αυτούς, 
πόσο μάλλον στην Ευρώπη συνολικά. Για πολλούς έμοιαζαν με 
ένδοξα και συναρπαστικά επεισόδια. Δεν είχαν καμία σχέση με τις 
ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές, κοινωνικές και γενετικές βλά
βες που προκάλεσε ο αμερικανικός εμφύλιος. Για αυτόν το λόγο, οι 
μικροί ευρωπαϊκοί πόλεμοι της δεύτερης περιόδου, αν και ομολο- 
γουμένως δαπανηροί, σκληροί και καταστροφικοί, δεν φαίνονταν 
ως απαράδεκτα μέσα για την επίλυση διαφορών και για την πραγ
ματοποίηση προσαρμογών.
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21.2. Η ενδιάμεση περίοδος: Επανάσταση και προσαρμογή

Η δεύτερη περίοδος, από το 1848 έως το 1871, ήταν μια περίοδος 
ανόδου του λαϊκού εθνικισμού, επανάστασης κατά της καθεστη- 
κυίας πολιτικής τάξης, και πολέμων προσαρμογής μεταξύ των με
γάλων δυνάμεων. Το 1848, η δυσαρέσκεια των μεσαίων τάξεων 
για το «σύστημα Μέτερνιχ» και για τη δυναστική νομιμοποίηση 
κατέληξε σε πραγματική επανάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές κοι
νότητες, ιδιαίτερα στη Γαλλία και στα γερμανικά και ιταλικά εδά
φη. Μια νέα νομιμοποίηση ήταν τώρα σε θέση να προκαλέσει την 
παλαιά: το δικαίωμα των «λαών» να καθορίζουν οι ίδιοι σε ποιο 
κράτος έπρεπε να ανήκουν και πώς έπρεπε να κυβερνιέται αυτό το 
κράτος. Η ειρήνη φαινόταν λιγότερο σημαντική από άλλες αξίες.

Τρεις συνδεδεμένες τάσεις, προς τον εθνικισμό, τη δημοκρα
τία και το λαϊκό ενδιαφέρον για τις εξωτερικές υποθέσεις, άσκη
σαν μια αυξανόμενη επιρροή στη λειτουργία του ευρωπαϊκού συ
στήματος κρατών. Η εθνικότητα δεν είναι η μόνη θεμελιώδης πο
λιτική κατηγορία στην οποία κατατάσσονται φυσικά και πάντα οι 
άνθρωποι. Αλλες ομάδες ανθρώπων σε άλλες εποχές διατηρήθη- 
καν ενωμένες από μια εξίσου ισχυρή αφοσίωση σε μια θρησκεία, 
μια δυναστεία, μια τάξη ή τάξη πραγμάτων μιας κοινωνίας ή σε 
ένα πολιτικό πιστεύω. Το 19ο αιώνα στην Ευρώπη, το «έθνος» 
έγινε αποδεκτό ως η βασική πολιτική μονάδα και άλλες μορφές 
οργάνωσης και πίστης έπρεπε να προσαρμοστούν σε αυτό.

Τι εννοούσαν οι Ευρωπαίοι του 19ου αιώνα με τον όρο «έθνος»; 
Οι ιδέες περί εθνικισμού και δημοκρατίας συνδέονταν. Και οι δύο 
αμφισβητούσαν τη νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών και της 
κοινωνίας τους, του «κλαμπ» των ηγεμόνων. Δημοκρατία σήμαινε 
ότι ο δήμος - ο  λαός, το Volk- έπρεπε να κυβερνά ή τουλάχιστον να 
εκλέγει τους ηγεμόνες του- και ότι η νομιμοποίηση των κυβερνή
σεων απέρρεε, όχι από την απλή συναίνεση των κυβερνωμένων, 
αλλά από την περιοδική άσκηση από το δήμο της ελεύθερης επιλο
γής. Όμως σε τι συνίστατο ένας δήμος; Ποιες ατομικές βουλήσεις
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έπρεπε να συγκροτούν αυτό που ο Ρουσό ονόμαζε «γενική βούλη
ση»; Σε αυτό το ερώτημα δίνονταν μια πληθώρα απαντήσεων. Στη 
Δύση ένα τόξο κρατών-εθνών εκτεινόταν από την Ιβηρία μέσω Γαλ- 
λίας και Βρετανίας έως τη Σκανδιναβία, καθένα από τα οποία συ
νέδεαν στενά μέσα στο «δέρμα» ενός κράτους-Λεβιάθαν κοινές 
ελπίδες και φόβους, και το οποίο καθιστούσε ομοιογενές η διάδο
ση της εκπαίδευσης. Οι δυτικοί Ευρωπαίοι αισθάνονταν τώρα ότι 
ήταν, ως επί το πλείστον, πολίτες παρά υπήκοοι· και έφτασαν να  
θεωρούν τα μοναρχικά κράτη τους ως την καταστατική και πολιτι
κή έκφραση των εθνών τους και όχι μόνο ως τα θεσμοποιημένα 
states μιας ηγεμονικής οικογένειας. Αντίθετα, στο κέντρο της Ευ
ρώπης, τα θρησκευτικά πάθη είχαν για αιώνες βοηθήσει να εστια
στούν η πίστη και η αφοσίωση στα τοπικά κράτη και στις δυνα
στείες παρά στα έθνη· όμως, το 19ο αιώνα το τυχαίο μωσαϊκό των 
μεγάλων και μικρών κρατών, τα οποία κυβερνούσαν ηγεμόνες που 
επέτρεπαν ελάχιστη λαϊκή συμμετοχή στη διακυβέρνηση, απέτυ- 
χαν να προκαλέσουν την αφοσίωση του δήμου. Η εθνικότητα ήταν 
ένα γλωσσολογικό και πολιτιστικό ζήτημα, ενώ δεν υπήρχε κανένα 
επαρκώς αντιπροσωπευτικό κράτος που να δώσει μορφή στο έ
θνος. Οι πρόσφατα ανεξάρτητες αποικιακές κοινότητες στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού ανέπτυξαν μια τρίτη εκδοχή: θεώρησαν τη 
συμμετοχή τους ως μέλους σε έναν εθνικό δήμο ως μια πράξη ατο
μικής επιλογής. Ωστόσο, όλες οι δημοκρατικές απαντήσεις θεω
ρούσαν δεδομένο ότι ένα έθνος έπρεπε να είναι κυρίαρχο και να  
έχει το δικαίωμα να ενεργεί όπως επιθυμεί, και ότι η πιο φυσική 
μορφή κράτους ήταν το κράτος που αποτελούνταν από ένα μόνο 
λαό με έναν ενιαίο «εθνικό χαρακτήρα». Με άλλα λόγια, κάθε δή
μος, κάθε έθνος, έπρεπε να έχει το δικό του ανεξάρτητο κράτος.

Η μεγάλη αναδιάρθρωση της Ευρώπης, και ιδιαίτερα της κε
ντρικής Ευρώπης, σε αυτή τη βάση φαινόταν στους φιλελευθέ
ρους και τους εθνικιστές αναπόφευκτη και δίκαιη. Αποδέχονταν 
ότι η βία θα ήταν αναγκαία, σίγουρα υπό τη μορφή επαναστάσε
ων και πιθανόν επίσης υπό τη μορφή ένοπλων παρεμβάσεων από



τους ξένους υποστηρικτές των εθνικιστικών κινημάτων. Παρ’ ό
λα αυτά, μόλις τα νέα εθνικά κράτη εγκαθιδρύονταν, οι εθνικι- 
στές της κεντρικής Ευρώπης και οι δυτικοί υποστηρικτές τους 
έτειναν να θεωρούν δεδομένο ότι τα σύνορα μεταξύ των εθνικών 
πατρίδων και κατά συνέπεια μεταξύ των νέων εθνικών κρατών, 
μπορούσαν να χαραχτούν με αποδεκτό τρόπο. Σε αντίθεση με τους 
άπληστους ηγεμόνες, τα δημοκρατικά εθνικά κράτη, μόλις συ
γκροτούνταν, έπρεπε να είναι σε θέση να ζήσουν ειρηνικά. Το 
σύστημα κρατών και η διεθνής κοινωνία θα άλλαζαν, αλλά δεν 
θα καταστρέφονταν: Αυτό που ήταν ένα «κλαμπ» ηγεμόνων θα 
γινόταν μια οικογένεια ανεξάρτητων εθνών. Οι εθνικιστές του 
19ου αιώνα απεχθάνονταν επίσης τις προτάσεις που υποστήριζαν 
ότι τα εθνικά κράτη τους θα έπρεπε να περιορίζονται από ένα 
διεθνές σύστημα ή Κονσέρτο. Προσέβλεπαν σε μια πιο απόλυτη 
ανεξαρτησία, σε ελευθερία από εξωτερικούς περιορισμούς και 
στην κυριαρχική άσκηση της λαϊκής γενικής βούλησης. Ο εθνικι
σμός και η δημοκρατία ώθησαν το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών 
πιο μακριά προς το άκρο των ανεξαρτησιών του φάσματος.

Οι συντηρητικοί ανησυχούσαν μεταξύ άλλων ότι η σύνθετη 
και αλληλοσυνδεόμενη κατάσταση ισορροπίας του συστήματος 
κρατών, της οποίας η εγκαθίδρυση και οι τροποποιήσεις είχαν 
χρειαστεί πολλά χρόνια και συχνά είχαν κοστίσει πολύ αίμα, πολ
λά χρήματα και σημαντικές θυσίες όσον αφορά τη δυναστική νο
μιμοποίηση, θα διαταρασσόταν ανεπανόρθωτα αν η κεντρική και 
η ανατολική Ευρώπη αναδιοργανώνονταν σύμφωνα με μια απο
κλειστική νομιμοποίηση των εθνικών κρατών, αγνοώντας τις άλ
λες ανάγκες ή κριτήρια. Οι επιμελητές του The Cambridge M od
ern History έγραφαν καθώς έκλεινε ο 19ος αιώνας: «Το πάθος 
για εθνικότητα επρόκειτο να αποδείξει ότι η επαναστατική δύνα
μη ήταν πιο καταστρεπτική για την καθεστηκυία τάξη».4
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4. S. Leathes (ed.), The Cambridge M odem  History, Vol. I, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1902, p. 2.
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Η πιο επικίνδυνη άμεση απειλή κατά της ευρωπαϊκής ισορρο
πίας ήταν ο παν-γερμανισμός. Οι λαοί που θεωρούσαν ότι ήταν 
Γερμανοί και των οποίων η μητρική γλώσσα ήταν τα γερμανικά 
είχαν γίνει οι πιο πολυάριθμοι στην Ευρώπη, και στο δεύτερο 
μισό του αιώνα εισήλθαν σε μια φάση ανάπτυξης που προκάλεσε 
ανησυχίες σε άλλους λαούς σχετικά με την ικανότητά τους· και 
επιπλέον, καταλάμβαναν μια κεντρική θέση στην ήπειρο, καθώς 
εκτείνονταν από την Ολλανδία έως τη Ρωσία και από την Ιταλία 
έως τη Δανία. Ένα εθνικό κράτος που θα περιλάμβανε όλους τους 
Γερμανούς θα ήταν πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο στην Ευ
ρώπη και θα βρισκόταν σε μια μόνιμα ηγεμονική θέση, ενώ θα 
μπορούσε να το αντιμετωπίζει μόνο ένας μόνιμος αντι-ηγεμονι- 
κός συνασπισμός των άλλων μεγάλων δυνάμεων, αντί ένα πιο 
ελαστικό Κονσέρτο μεγάλων δυνάμεων ανάλογης δύναμης. Πέ
ρα από τον παν-γερμανισμό διαφαινόταν η πιο μακρινή, αλλά α
κόμη πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί απειλή του παν-σλαβισμού. 
Αν η Ρωσία και άλλοι σλαβικοί λαοί εγκαθίδρυαν μια εθνικιστική 
ένωση ή κράτος στην Ευρώπη, που θα έφτανε δυτικά στη Βοημία 
και νότια στη Μεσόγειο, τι θα μπορούσε να αποκαταστήσει την 
ισορροπία στην Ευρώπη; Το 19ο αιώνα το μεγάλο κράτος που 
απειλούνταν περισσότερο από τα εθνικιστικά πάθη, ιδιαίτερα τον 
παν-ιταλισμό, τον παν-γερμανισμό και τον παν-σλαβισμό, και το 
οποίο κατά συνέπεια αντιπροσώπευε το προπύργιο του υφιστάμε
νου συστήματος, ήταν η πολυεθνική και απολυταρχική Αυστριακή 
Αυτοκρατορία των Αψβούργων. Η αποδυνάμωση της Αυστρίας 
και ο τελικός διαμελισμός της σε εθνικά κράτη ήταν ο πρωταρχι
κός, άμεσος στόχος των εθνικιστών και των φιλελευθέρων.

Οι στόχοι της εθνικότητας και της λαϊκής κυριαρχίας είχαν τις 
ρίζες τους στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Ο υπερασπι
στής τους στην Ευρώπη ήταν ο ανεψιός του Ναπολέοντα, ο οποί
ος ανέλαβε την εξουσία στη Γαλλία με επανάσταση το 1848 και 
πήρε το 1853 τον τίτλο του Ναπολέοντα Γ'. Ο νέος αυτοκράτο- 
ρας πίστευε ότι για να αιτιολογήσει τη θέση του ως διαδόχου του
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θείου του έπρεπε να ανατρέψει τη συμφωνία της Βιέννης ώστε να  
καταστήσει τη Γαλλία και πάλι την πρώτη δύναμη της Ευρώπης, 
να απελευθερώσει την Ιταλία από τον αυστριακό έλεγχο και γενι
κά να εμφανιστεί ως υπέρμαχος των εθνικών βλέψεων. Δεν είχε 
ωστόσο κάποιο εναλλακτικό σχέδιο για τη διευθέτηση της grande 
republique, όπως είχαν ο θείος του και ο Λουδοβίκος ΙΔ', αλλά 
και ο Ρισελιέ. Η δημοκρατία ήταν επίσης ένα άλλο ζήτημα που 
ενείχε κινδύνους για την εξουσία του. Ήταν απαραίτητο, και κα
τά τη γνώμη του και τη γνώμη πολλών Γ άλλων επιθυμητό, να  
εφαρμόσει την πολιτική του χρησιμοποιώντας στρατιωτική δύ
ναμη. Ως εκ τούτου, κατά τα είκοσι χρόνια της βασιλείας του, ο 
Ναπολέοντας Γ' ενέπλεξε τη Γαλλία σε μια σειρά μικρών πολέ
μων και εκστρατειών από την Κριμαία έως το Μεξικό και την 
Κίνα.

Η γαλλική στρατιωτική παρέμβαση εναντίον της Αυστρίας για 
την ενοποίηση της Ιταλίας σε ένα εθνικό κράτος θα ενίσχυε το γόη
τρο της Γαλλίας. Αλλά η Αυστρία, η κύρια γερμανική δύναμη, ήταν 
το μόνο ουσιαστικό εμπόδιο στην ενοποίηση της Γερμανίας υπό την 
ηγεσία των Πρώσων, γεγονός που θα έπληττε σοβαρά τα γαλλικά 
συμφέροντα. Ο Ναπολέοντας Γ' ήταν σχεδόν εξίσου ανόητος όσο 
ικανός είχε υπάρξει ο θείος του. Εντελώς ασυλλόγιστα ξεκίνησε να 
καταστρέψει την αυστριακή ισχυ στην Ιταλία. Οι μεταγενέστερες 
προσπάθειές του να εμποδίσει ή τουλάχιστον να διασφαλίσει εδαφι
κές αποζημιώσεις για τη γερμανική ενοποίηση τον ενέπλεξαν σε έ
ναν πόλεμο που του κόστισε το θρόνο του. Ο Ναπολέοντας Γ' αγνό
ησε αξιώματα του raison d ’etat, τα οποία καθοδηγούσαν τους διο
ρατικούς Ευρωπαίους πολιτικούς από την Αναγέννηση και μετά: Μην 
αποδυναμώνεις σημαντικά μια δύναμη που θα χρειαστείς σε ένα με
ταγενέστερο στάδιο, και μην ενθαρρύνεις πάθη σε μια περιοχή, τα 
οποία θα σε βλάψουν αν εξαπλωθούν σε κάποια άλλη.

Η πρωσική πολιτική κατά τα είκοσι αυτά χρόνια ήταν τόσο 
υπολογιστική, όσο παρορμητική ήταν η πολιτική του Ναπολέο
ντα Γ'. Η Πρωσία αποτελούσε πάντα κράτος, αλλά όχι έθνος. Την
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πολιτική της κατεύθυνε ο Μπίσμαρκ, ο οποίος επίσης προτιμού
σε να ενεργεί ανεξάρτητα από το Κονσέρτο, εκτός και αν μπο
ρούσε να το ελέγξει. Δεν εμπιστευόταν το λαϊκό γερμανικό εθνι
κισμό που είχε ως στόχο να καταλύσει την πρωσική και την αυ
στριακή μοναρχία και να δημιουργήσει ένα νέο υπερ-κράτος, το 
οποίο γνώριζε ότι δεν θα γινόταν αποδεκτό από τις άλλες μεγάλες 
δυνάμεις. Ο γερμανικός εθνικισμός ήταν υπερβολικά γενικός και 
είχε υπερβολικά βαθιές ρίζες ώστε να κατασταλεί· όμως, οι μι
κροί πόλεμοι μεταξύ των υπόλοιπων τεσσάρων μεγάλων δυνάμε
ων επέτρεψαν στην Πρωσία να αποκτήσει κάποιον έλεγχο στο 
κίνημα αυτό και να περιορίσει τα επιτεύγματα του σε μερική ενο
ποίηση, στην οποία δεν περιλαμβανόταν η Αυστρία. Μια σύντο
μη στρατιωτική εκστρατεία για την απόσυρση του αυστριακού 
βέτο προκάλεσε τις ελάχιστες κατά το δυνατόν ζημιές και δυσα
ρέσκεια, και η Αυστρία σύντομα έγινε η σύμμαχος της νέας Γερ- 
μανίας. Ο Μπίσμαρκ δεν είχε την ίδια επιτυχία με τη Γαλλία, 
όπου η εθνική ταπείνωση στον πόλεμο για να μην πραγματοποιη
θεί η ενοποίηση της Γερμανίας, προκάλεσε μεγάλη και μακρο
χρόνια πικρία.

Παρ’ όλο που οι επαναστάσεις του 1848 εναντίον του ηγεμο
νικού απολυταρχισμού φαίνονταν να αποτυγχάνουν, τα επόμενα 
είκοσι πέντε χρόνια η μεσαία τάξη ουσιαστικά ικανοποίησε τις 
φιλοδοξίες της στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώ
πη. Το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας ενώθηκε σε ένα εθνικό κρά
τος υπό την ηγεσία της Σαβοΐας, και το μεγαλύτερο τμήμα της 
Γερμανίας υπό την ηγεσία της Πρωσίας- ενώ στο εσωτερικό της 
ηττημένης αυτοκρατορίας των Αψβούργων τα γερμανικά και τα 
ουγγρικά στοιχεία διαπραγματεύονταν εις βάρος των εθνικιστι
κών βλέψεων άλλων λαών. Οι κοινωνικοί συμβιβασμοί κατέστη
σαν την Ιταλία και το νέο γερμανικό Reich αρκετά πιο δημοκρα
τικά, και οδήγησαν τις μεσαίες τάξεις σε ενεργή συνεργασία. Τα 
νέα κράτη υιοθέτησαν πολλά χαρακτηριστικά των κρατών της 
δυτικής Ευρώπης, ιδιαίτερα τη συνταγματική μοναρχία στην ο
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ποία το Στέμμα συμβόλιζε το κυρίαρχο έθνος και μοιραζόταν την 
πολιτική εξουσία με τους πολίτες-υπηκόους του. Στο παρελθόν 
είχαν διεξαχθεί πολλοί πόλεμοι στην Ευρώπη από βασιλείς και 
αριστοκράτες. Οι προσφυγές στη βία στα ενδιάμεσα χρόνια του 
19ου αιώνα ήταν εθνικιστικές και δημοκρατικές, εμπνευσμένες 
από τη μεσαία τάξη και κατευθυνόμενες από ηγέτες που ήθελαν 
να δαμάσουν και να ελέγξουν τα αισθήματα της μεσαίας τάξης.

Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών ήταν να χαλαρώσει το 
σύστημα και να έχουν τα κράτη-μέλη του λιγότερη επίγνωση του 
raison de systeme. Επιπλέον, απλώς δεν υπήρχε χώρος στην Ευ
ρώπη για τις εθνικές βλέψεις όλων αυτών των λαών. Ωστόσο, 
ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις το Κονσέρτο συνέ
χισε να λειτουργεί. Οι περισσότεροι πολιτικοί εξακολουθούσαν 
να έχουν επίγνωση των κινδύνων της ανεύθυνης ισχυρογνωμο- 
σύνης. Μια σειρά συνεδρίων και διασκέψεων, ορισμένες φορές 
έπειτα από μια επίδειξη δύναμης, πέτυχαν συμβιβασμούς αποδε
κτούς από τα πέντε μεγάλα κράτη και από τα υπόλοιπα που ήταν 
άμεσα ενδιαφερόμενα. Αυτές οι ενέργειες εξισορροπημένης δια
χείρισης κυμαίνονταν από τη γενική συμφωνία που επεξεργάστη
καν στο συνέδριο του Παρισιού μετά τον πόλεμο της Κριμαίας 
έως πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως το διεθνές καθεστώς του Λου
ξεμβούργου ή της Κρήτης.

Την εξασθενημένη λειτουργία του Κονσέρτου διευκόλυναν οι 
στάσεις των δύο δυνάμεων-«στηριγμάτων» που βρίσκονταν στις 
παρυφές της Ευρώπης. Αν και η Βρετανία και η Ρωσία είχαν έρ
θει σε σύγκρουση για τις πολιτικές τους απέναντι στην Οθωμανι
κή Αυτοκρατορία, συνέχιζαν να υποστηρίζουν μια κατάσταση ι
σορροπίας στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Οι βρετανικές κυβερνή
σεις απέφευγαν τη στρατιωτική εμπλοκή στην κεντρική Ευρώπη. 
Οι φιλελεύθεροι Αγγλοι υποστήριζαν τη δημοκρατία και επικρο
τούσαν την εθνική απελευθέρωση, ιδιαίτερα στην Ιταλία, και α
ντιτάσσονταν στην αντιδραστική επιρροή της Ρωσίας. Όταν ό
μως οι εδαφικές διεκδικήσεις συνέπιπταν και ο εθνικισμός προ-
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καλούσε συγκρούσεις μεταξύ των Ευρωπαίων φιλελεύθερων, οι 
απομονωτιστές στη Βρετανία θεωρούσαν ότι αυτό δεν τους αφο
ρούσε.

«Τι ιδέα πρέπει να έχει κάποιος για τις υποχρεώσεις του λαού 
που ζει σε αυτά τα νησιά, αν νομίζει... ότι ο ιερός θησαυρός της 
ανδρείας, της αποφασιστικότητας και του ακλόνητου θάρρους 
του λαού της Αγγλίας πρέπει να σπαταλάται σε έναν αγώνα... 
για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Γερμανίας και της ακε
ραιότητας, του πολιτισμού ή οτιδήποτε άλλου ολόκληρης της 
Ευρώπης...»

δήλωνε ο John Bright.5 Οι τσάροι και οι σύμβουλοί τους, γνωρί
ζοντας καλύτερα τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας της Βιέννης, 
παρενέβησαν στην κεντρική Ευρώπη για να διασώσουν την αυ
στριακή μοναρχία από την ουγγρική και τη γερμανική εθνική ε
πανάσταση, και ενθάρρυναν τις προσπάθειες της Πρωσίας να πε- 
ριστείλει το γερμανικό εθνικισμό. Ενώ η ρωσική εξωτερική πολι
τική παρέμενε υπό τον έλεγχο των τσάρων, τα εθνικιστικά και 
παν-σλαβικά αισθήματα εξαπλώθηκαν επίσης στη Ρωσία. Οι Ρώ
σοι δήλωναν ότι ήταν Σλάβοι και σύντομα θα δήλωναν ότι και οι 
άλλοι Σλάβοι βρίσκονταν υπό την προστασία της Ρωσίας. Παρ’ 
όλα αυτά, οι δύο δυνάμεις-«στηρίγματα» κυριαρχούσαν στο σύ
στημα λιγότερο από ό,τι το 1815. Ιδιαίτερα η αυτοκρατορία της 
Αγίας Πετρούπολης, μετά την αλματώδη πρόοδο που είχε σημειώ
σει το 18ο αιώνα, άρχισε τώρα να υστερεί σε σχέση με την Αγ
γλία και τη Γαλλία και ιδιαίτερα τη Γερμανία όσον αφορά την 
οικονομική, πολιτική και τεχνική ανάπτυξη.

5. John Bright παρατίθεται στο A. J. P. Taylor, The Troublemaker, p. 62.
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21.3. Η ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων του Μπίσμαρκ

Η τρίτη περίοδος, από το 1871 έως το τέλος του αιώνα, ήταν άλλη 
μία περίοδος ειρήνης. Υπήρχε ωστόσο ανησυχία. Το «σφουγγάρι» 
που αποτελούσαν τα μικρότερα γερμανικά κράτη της κεντρικής 
Ευρώπης, που ο Χέερεν είχε χαρακτηρίσει ως σημαντικά για ό
λους χωρίς να είναι ωστόσο επικίνδυνα για κανέναν, και τα οποία 
είχαν υπάρξει ένα απαραίτητο στοιχείο της συνθήκης της Βεστφα
λίας, καθώς και μεταγενέστερων συνθηκών, δεν υπήρχε πια. Στη 
θέση του υπήρχε το νέο γερμανικό Reich, η ισχυρότερη δύναμη 
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η ισορροπία που είχε διατηρηθεί και προ
σαρμοστεί μετά τη συμφωνία της Βιέννης, πρώτα με ειρήνη και 
στη συνέχεια με μικρούς πολέμους, έγινε ασταθής. Για μερικά χρό
νια, η μεγάλη συγκράτηση που επέδειξε ο Μπίσμαρκ και οι επιδέ
ξιες διπλωματικές του ταχυδακτυλουργίες διατήρησαν την ευρω
παϊκή τάξη πραγμάτων. Ενθυμούμενος την τύχη του Ναπολέοντα, 
ήταν αποφασισμένος να αποφύγει τη σύγκρουση είτε με τη Ρωσία 
είτε με τη Βρετανία. Η ανανεωμένη συμμαχία μεταξύ των τριών 
ευρωπαϊκών δυνάμεων, η Dreikaiserbund, ενισχυμένη από τη μυ
στική «αντασφαλιστική συνθήκη» με τη Ρωσία και η άρνησή του 
να εμπλακεί στα προβλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας («Το 
Ανατολικό Ζήτημα», δήλωνε, «δεν αξίζει τη ζωή ούτε ενός Πομε- 
ρανού γρεναδιέρου»), απομάκρυνε την εξ ανατολών απειλή κατά 
της Γερμανίας. Σε ολόκληρο το σύστημα φρόντισε η διευρυμένη 
Πρωσία του να συμπεριφέρεται ως μία ικανοποιημένη και συνερ- 
γάσιμη δύναμη.

Εν τω μεταξύ η βιομηχανική επανάσταση και ο λαϊκός εθνικι
σμός δημιουργούσαν αυξανόμενες πιέσεις στην Ευρώπη. Ως εκ τού
του, οι τελευταίες τρεις δεκαετίες του αιώνα ήταν μια περίοδος 
επιταχυνόμενης οικονομικής και εδαφικής επέκτασης των μεγά
λων δυνάμεων και ορισμένων μικρότερων προς τα έξω, μακριά 
από τις πιέσεις του κέντρου. Ένα από τα πιο μεγάλα επιτεύγματα 
του Κονσέρτου, που περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο, ήταν η
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διευθέτηση αυτής της ανταγωνιστικής επέκτασης με συμφωνία. Ό
μως, το νέο κράτος στο κέντρο κατέστη πιο εν δυνάμει ηγεμονικό. 
Η οικονομική και στη συνέχεια πολιτική ενοποίηση του μεγαλύτε
ρου μέρους της Γερμανίας και οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που 
την ακολούθησαν, απελευθέρωσαν νέες πηγές ενέργειας παρόμοιες 
με εκείνες που απελευθέρωσε στη Γαλλία η επανάσταση. Αυτή 
αποτελούσε ένα δυσοίωνο προηγούμενο για την ειρήνη και τη στα
θερότητα στην Ευρώπη. Μέχρι το 1890, όταν ο Μπίσμαρκ έχασε 
την εξουσία, η νέα Γερμανία είχε ξεπεράσει τη Βρετανία και είχε 
καταστεί η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης και οι 
Γ ερμανοί ήταν τουλάχιστον ίσοι με τους Βρετανούς και τους Γ άλ
λους όσον αφορά τα επιστημονικά, ιατρικά και άλλα επιτεύγματα. 
Ο γερμανικός στρατός είχε αποδείξει την ανωτερότητά του όσον 
αφορά τη διοικητική ικανότητα, τον εξοπλισμό και τη στρατιωτική 
κρίση, όπως είχε κάνει και ο γαλλικός στρατός την εποχή του Να
πολέοντα. Οι γερμανικές κυβερνήσεις μετά τον Μπίσμαρκ συμπε
ριφέρθηκαν με πιο εθνικιστικό και διεκδικητικό τρόπο και αγνόη
σαν την επιμελή καλλιέργεια των σχέσεων με τη Ρωσία και τη Βρε
τανία που είχε αναπτύξει αυτός. Η Ρωσία, το προπύργιο του συ
ντηρητισμού, σύναψε μια αντι-ηγεμονική συμμαχία σκοπιμότητας 
με τη δυσαρεστημένη δημοκρατική Γαλλία.

Ο 19ος αιώνας ήταν μια περίοδος αυξανόμενης επιτυχίας και ευ
ημερίας στην Ευρώπη. Σημειώθηκε αλματώδης πρόοδος όσον α
φορά το βιοτικό επίπεδο, την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς 
επίσης και στις επιστήμες και τις τέχνες. Ήταν μια εποχή βιομη
χανικής και τεχνικής επανάστασης και μεγάλων εξελίξεων στον 
τομέα του ελέγχου του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Η με
σαία τάξη απέκτησε μια αυξανόμενη επιρροή στις περισσότερες 
κοινότητες της Ευρώπης, ενώ μια νέα τάξη εργαζομένων στις βιο
μηχανίες άρχισε να δημιουργείται κάτω από αυτή. Ολόκληρος ο 
κόσμος φαινόταν να έχει εξευρωπαϊστεί. Ήταν δύσκολο να μην 
πιστεύει κανείς στην πρόοδο. Για να επαναλάβουμε την περιγρα
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φή της Ρώμης του 2ου αιώνα από τον Gibbon, αν ρωτούσαν κά
ποιον πότε οι Ευρωπαίοι αισθάνονταν πιο περήφανοι για τα επι- 
τεύγματά τους και πιο σίγουροι για το μέλλον, θα απαντούσε την 
περίοδο από την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό έως τη δο
λοφονία του αρχιδούκα και διαδόχου της Αυστρίας, Φραγκίσκου- 
Φερδινάνδου στο Σεράγεβο.

Η κοινωνία κρατών που παρείχε το πλαίσιο για αυτές τις εντυ
πωσιακές εξελίξεις βασιζόταν στο Κονσέρτο των πέντε μεγαλύτε
ρων κρατών της. Κανένα από αυτά δεν ήταν σε θέση να κυριαρχή
σει στα άλλα, αλλά και δεν αμφισβητούνταν εφόσον συγκατατίθε- 
ντο το ένα στις ενέργειες των άλλων. Το Κονσέρτο συνδύαζε τα 
πλεονεκτήματα της ηγεμονίας και της ισορροπίας της ισχύος. Ή 
ταν μια σημαντική δημιουργική βελτίωση του «κλαμπ» των ηγε
μόνων του 18ου αιώνα, σε πιο δύσκολες συνθήκες. Όπως και το 
18ο αιώνα, έτσι και τώρα οι μονάρχες και οι πολιτικοί που κατηύ- 
θυναν τις εξωτερικές πολιτικές των πέντε κρατών είχαν μια κοινή 
αριστοκρατική αντίληψη περί raison de systeme, ενώ οι περισσό
τεροι από αυτούς θεωρούσαν την Ευρώπη ως ένα σύνολο. Πολλοί 
ανυπομονούσαν, μερικές φορές μάλιστα ανυπομονούσαν υπερβο
λικά να περιορίσουν και να χαλιναγωγήσουν τα πάθη και τις προ
καταλήψεις που απειλούσαν το Κονσέρτο τους. Εντούτοις, μέχρι 
τα τέλη του αιώνα, η αυξανόμενη βιομηχανική ικανότητα σε συν
δυασμό με τις εθνικιστικές αντιπαλότητες και μια ξεθωριασμένη 
ανάμνηση των καταστροφών που μπορούσε να προκαλέσει ένας 
μεγάλος πόλεμος κατέστησαν την ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών ο
λοένα και πιο εύθραυστη. Η ελαστικότητα που απαιτούνταν για να  
λειτουργεί το Κονσέρτο αντικαταστάθηκε από τη δυσκαμψία.

Όσο εντυπωσιακό και αν ήταν το Κονσέρτο του 19ου αιώνα, 
οι συνθήκες που κατέστησαν δυνατή τη γένεσή του και οι μακρο
χρόνιες εξελίξεις που το δημιούργησαν, ήταν μοναδικές όχι μόνο 
στην Ευρώπη, αλλά και σε κάθε σύστημα κρατών. Ένα Κονσέρ
το μεγάλων δυνάμεων σήμερα ή στο μέλλον θα πρέπει να λει
τουργήσει σε πολύ διαφορετικές συνθήκες.
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Ανακεφαλαίωση

Μπορούμε τώρα να δούμε τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν 
σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών. Τα θέματα που ανα
φέραμε στο προοίμιο αυτού του μέρους ως ιδιαίτερα σημαντικά 
ήταν: οι αρχές και οι οργανωτικές πρακτικές της ευρωπαϊκής κοι
νωνίας -της grande republique- συμπεριλαμβανομένης και της 
σημασίας της ηγεμονίας, της νομιμοποίησης και της ταλάντωσης 
του εκκρεμούς- και σε ένα άλλο επίπεδο, η συνέχεια σε σχέση με 
προγενέστερα συστήματα, καθώς και με τη σύγχρονή μας παγκό
σμια κοινωνία, και η συνάφεια της πολιτισμικής ενότητας, ιδιαί
τερα σε σχέση με την παγκόσμια επέκταση του ευρωπαϊκού συ
στήματος. Αν και μπορεί να διακρίνουμε τα θέματα αυτά για τους 
σκοπούς της ανάλυσης, στην πράξη όμως ήταν πολύ στενά συνυ- 
φασμένα και καθένα από αυτά επηρέαζε τόσο πολύ τα άλλα που 
πρέπει να εξεταστούν μαζί.

Μπορούμε επίσης να προσπαθήσουμε να δούμε πού βρίσκε
ται η ευρωπαϊκή κοινωνία σε σύγκριση με άλλες που μελετήσαμε 
στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Όταν το κάνουμε αυτό πρέπει να 
θυμόμαστε ότι η grande republique αποτελούσε τον πυρήνα ενός 
ευρύτερου δικτύου στρατηγικών, πολιτικών και οικονομικών συμ
φερόντων και πιέσεων. Το ευρύτερο δίκτυο ή σύστημα αφορούσε 
άμεσα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και σταδιακά κάλυψε 
ολόκληρο τον πλανήτη. Και ούτε ήταν βέβαια στατικό· τόσο η 
ίδια η ευρωπαϊκή κοινωνία, όσο και οι σχέσεις της με τον έξω 
κόσμο συνεχώς άλλαζαν και επεκτείνονταν κατά τη διάρκεια των 
τεσσάρων αιώνων της ιστορίας της.

21.4. Αρχές και πρακτικές: Ανεξαρτησία και ηγεμονία

Ας ξεκινήσουμε με τις διακριτές αρχές και πρακτικές της ευρω
παϊκής κοινωνίας. Το πιο ιδιαίτερο ίσως χαρακτηριστικό αυτής 
της κοινωνίας ήταν η ασυνήθιστη αποφασιστικότητα των κρα
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τών-μελών της να έχουν απρόσκοπτη ελευθερία δράσης, τόσο στο 
εσωτερικό τους, όσο και στο εξωτερικό. Οι ηγεμόνες της ιταλι
κής Αναγέννησης, οι ηγεμόνες και οι πόλεις της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, οι νικητές που επεξεργάστηκαν τη συμφωνία της 
Βεστφαλίας, οι θεωρητικοί του 18ου αιώνα, οι αποικίες στη Β ό
ρεια και τη Νότια Αμερική, καθώς και όλα τα εθνικά κράτη του 
19ου αιώνα επιθυμούσαν όλοι να ωθήσουν την πρακτική της κοι
νωνίας, και πολλοί από αυτούς και τη νομιμοποίησή της, μακριά 
προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματός μας· 
και σε σημαντικό βαθμό το πέτυχαν.

Το θέμα της τάξης μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας κατέστη αναλογικά οξύτερο, όσο το αίτημα για ανε
ξαρτησία ικανοποιούνταν και η ισχύς των κρατών αυξανόταν. 
Πρώτον, όσο πιο στενά διατηρούνταν τα ανεξάρτητα κράτη ενω
μένα από το απρόσωπο δίκτυο των συμφερόντων και των πιέσε
ων, τόσο οδηγούνταν στη σύναψη συμμαχιών και άλλων συμφω
νιών που επιφέρουν ένα είδος τάξης σε αυτό που διαφορετικά θα 
ήταν ένα ατελές σύστημα. Δεύτερον, η τάξη προάγεται περαιτέ
ρω από εκούσιες γενικές συμφωνίες και από κανόνες που περιο
ρίζουν και σε κάποιο βαθμό ωφελούν τα μέλη ενός συστήματος 
και το καθιστούν μια κοινωνία. Πράγματι, είναι δυνατόν να ε- 
κλάβει κανείς όλες τις κοινωνίες κρατών, με τους νόμους, τους 
θεσμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς τους, ως απόπειρες για 
τη διασφάλιση της τάξης.

Ωστόσο, όπως είδαμε και στα αρχαία συστήματα, η ελευθερία 
δράσης των ανεξάρτητων κρατών περιορίζεται, όχι μόνο από τις 
πιέσεις της αλληλεξάρτησης και την εκούσια επιλογή. Συνήθως 
περιορίζεται επίσης, πιο ουσιαστικά, και από έναν τρίτο παράγο
ντα, την ηγεμονία. Η εμπειρία της ευρωπαϊκής κοινωνίας κατα
δεικνύει την έλξη του εκκρεμούς -  την τάση, σε συστήματα που 
βρίσκονται προς το άκρο των ανεξαρτησιών της κλίμακας, που 
έχει το ισχυρότερο κράτος ή κράτη, όχι απλώς να διεκδικούν τα 
πλεονεκτήματά τους, αλλά να εγκαθιδρύουν ένα βαθμό ηγεμονι
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κής τάξης, και πολλά άλλα κράτη να συγκατατίθενται σε αυτό. Ο 
Martin Wight κατέδειξε ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών όταν την αποκάλεσε «μια διαδο
χή ηγεμονιών».6 Οι ηγεμονίες και οι αντίστοιχες αντι-ηγεμονικές 
δραστηριότητες -ο ι  συνασπισμοί, οι πόλεμοι, η έννοια της ισορ
ροπίας της ισχύος και οι άλλοι κανόνες που έχουν ως στόχο να  
ελέγχουν την ηγεμονία- είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Η λειτουργική πρακτική της ευρωπαϊκής κοινωνίας κατά συ
νέπεια ενισχύει τον ορισμό που δώσαμε στο κεφ. 12 για μια κοι
νωνία που βρίσκεται στο μισό των ανεξαρτησιών του φάσματός 
μας, περιγράφοντάς την ως ένα διεθνές σύστημα πολιτικού ελέγ
χου με ένα ισχυρό κράτος (ή ομάδα κρατών) ως επίκεντρό του. 
Αυτού του είδους τα συστήματα, στην πραγματικότητα, είναι κοι
νωνίες πολλαπλών ανεξαρτησιών, τις οποίες περιορίζει και δια
χειρίζεται η ηγεμονία -  και που αντιστοιχούν στα υπερεθνικά συ
στήματα πολιτικού ελέγχου του Larsen, που βρίσκονται στο πιο 
στενά οργανωμένο μισό του φάσματος, το οποίο είναι αυτοκρα- 
τορικές δομές που περιορίζονται και καθίστανται πιο εύχρηστες 
από την αυτονομία.

Αυτές οι γενικεύσεις ρίχνουν φως στην ιστορική ανάπτυξη της ευ
ρωπαϊκής κοινωνίας κρατών. Η μεσαιωνική Χριστιανοσύνη θεωρού
σε τον εαυτό της, και ουσιαστικά ήταν, μια ενιαία οριζόντια οργανω
μένη κοινωνία, την οποία διατηρούσε ενωμένη μια κοινή πολιτισμι
κή παράδοση (με τοπικές παραλλαγές) και μια κοινή θρησκεία, που 
μεταξύ άλλων έθετε κανόνες που ρύθμιζαν τη συμπεριφορά των η
γεμόνων της στο εξωτερικό. Η μεσαιωνική ενότητα της Χριστιανο
σύνης σιγά σιγά διαβρώθηκε, ιδιαίτερα στη Δύση, από την αυξανό
μενη πραγματική ισχύ των τοπικών ηγεμόνων και των διοικήσεών

6. Μ. Wight, Systems o f  States, Leicester, Leicester University Press, 1977, 
introduction.
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τους. Κατακερματίστηκε ακόμη περισσότερο στην Ιταλία την περίο
δο της Αναγέννησης από μια νέα επιθυμία να γίνουν αντιληπτές οι 
πολιτικές πραγματικότητες όπως ήταν, έξω από το πλαίσιο του χρι
στιανισμού. Καθώς η σκοπιμότητα κατέστη το κριτήριο συμπεριφο
ράς, οι ηγεμόνες απελευθερώθηκαν από τις μεσαιωνικές υποχρεώ
σεις στις μεταξύ τους σχέσεις και η εκπληκτική ανάπτυξη του stato 
συγκέντρωνε τόση ισχύ στα χέρια ενός ηγεμόνα, όση μπορούσε αυ
τός να διατηρεί και να ασκεί. Οι ισχυρογνώμονες Ιταλοί ηγεμόνες 
που εκτιμούσε ο Μακιαβέλι, περιφρονούσαν τους κανόνες, αλλά δεν 
εισηγήθηκαν ένα θεωρητικό δικαίωμα για την ανεξαρτησία.

Εκείνοι που κυβερνούσαν τα νέα ευρωπαϊκά κράτη ήθελαν να  
απαλλαγούν από τους παλαιούς κανόνες, καθώς και από τους νέους 
περιορισμούς που επέβαλλαν οι πιέσεις της μεγαλύτερης κρατικής 
ισχύος, και ιδιαίτερα από έναν ιεραρχικό ή ηγεμονικό ηγεμόνα, ικα
νό να ρυθμίζει τη συμπεριφορά τους. Έτσι προέκυψε η συνειδητή 
έννοια της ισορροπίας της ισχύος, αυτή η χαρακτηριστικά ευρωπαϊ
κή συμβολή στην αντι-ηγεμονική πρακτική και πιο σημαντικά στους 
κανόνες μιας κοινωνίας κρατών. Ο σκοπός της ισορροπίας της ισχύ
ος ήταν, όπως είπε ο Χέερεν, «να προστατεύει τον αδύναμο από τον 
ισχυρό» (δηλαδή, τα αδύναμα κράτη ή ηγεμόνες από τους ισχυρούς, 
όχι τους υπηκόους από τους ηγεμόνες -  εκτός και αν επαναστατού
σαν και ίδρυαν αυτόνομα κράτη).7 Ωστόσο η έννοια της ισορροπίας 
της ισχύος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή διαδοχή αντι- 
ηγεμονικών συνασπισμών. Ενθάρρυνε πολύ την ελαστικότητα, το 
αξίωμα ότι ο εχθρός του χθες είναι ο σύμμαχος του σήμερα και ότι 
επομένως ο σύμμαχος του σήμερα μπορεί να είναι ο εχθρός του αύ
ριο. Προκειμένου να επιτύχει τον επιτακτικό στόχο της απρόσκο
πτης ελευθερίας δράσης στα εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα, α- 
νήγαγε την πρακτική του ιταλικού stato της Αναγέννησης σε μια

7. Η. A. L. Heeren, History o f  the Political System o f  Europe and its Colo
nies, trans. from the German, Oxford, Talboys, 1834, preface and introduction.
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αρχή: °  ηγεμόνας πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει άλλες δεσμεύ
σεις του, όπως συνθήκες, οικογενειακούς δεσμούς και θρησκευτική 
πίστη -την υπόσχεση και τη δέσμευσή του- για την προσεκτική 
διαφύλαξη μιας μη ηγεμονικής ανεξαρτησίας.

Αν για λόγους ευκολίας θεωρήσουμε ότι η ευρωπαϊκή κοινω
νία κρατών ξεκινά στις αρχές του 16ου αιώνα, τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά αυτής της κοινωνίας χρειάστηκαν περίπου έναν αιώ
να για να εμφανιστούν, και οι κανόνες και οι θεσμοί της δεν δια
τυπώθηκαν επίσημα παρά μόνο μισό αιώνα αργότερα με τη συμ- 
φωνία-ορόσημο της Βεστφαλίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου 
ενάμιση αιώνα οι Αψβούργοι αναζητούσαν διστακτικά τρόπους 
για να διατηρήσουν αυτό που θεωρούσαν ως την ενότητα της Χρι
στιανοσύνης. Λειτουργούσαν αυστηρά σύμφωνα με τις νομιμο
ποιήσεις της εποχής και η ηγεμονική τους εξουσία βασιζόταν στους 
αποδεκτούς νόμους της ηγεμονικής κληρονομιάς. Οι Αψβούργοι 
ήταν σε θέση να ασκούν μια de facto ηγεμονία στην αναδυόμενη 
ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών, ήταν όμως πολύ αδύναμοι για να  
εγκαθιδρύσουν την ηγεμονία τους σε μια τακτική και αποδεκτή 
βάση. Αναγνώριζαν ότι η Ευρώπη δεν ήταν ένα ενιαίο βασίλειο, 
αλλά υπό μία έννοια μια res publica  βασιλείων και ηγεμόνων. Η 
διατήρηση της τάξης στο εσωτερικό και η άμυνα στο εξωτερικό 
θα έπρεπε ως εκ τούτου να επιτευχθούν, όχι από έναν επίσημο 
επικυρίαρχο, αλλά από την ηγεμονική εξουσία ενός ηγέτη ή μιας 
οικογένειας. Με παρόμοιο τρόπο, ο Αύγουστος δεν εγκαθιδρύθη- 
κε ως βασιλιάς ή ως dominus, αλλά, τυπικά τουλάχιστον, ασκού
σε την auctoritas του ως primus inter pares.

Στο μακροχρόνιο αγώνα κατά των Αψβούργων το αντι-ηγε- 
μονικό στρατόπεδο των δυνάμεων που αντιτάσσονταν στην ενο
ποίηση κατέληξε να αποδεχτεί το στόχο της πλήρους ελευθερίας 
δράσης για κάθε μέλος του συνασπισμού, αν και πολλοί ηγεμό
νες και πόλεις της αυτοκρατορίας και άλλοι συμμετέχοντες δεν 
ήταν νομικά κυρίαρχοι. Τα μέλη του συνασπισμού ανέπτυξαν ε
πίσης την πρακτική να αντιμετωπίζουν τα άλλα ως de facto  ίσα.
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Τα ευρωπαϊκά μέλη -διότι οι Οθωμανοί είχαν τις δικές τους πολι
τικές- δεν επιθυμούσαν την αναρχία. Αντιλήφθηκαν την ανάγκη 
για τάξη μεταξύ των ηγεμόνων και των κρατών της Ευρώπης. 
Ωστόσο δεν ήταν έτοιμα να αποδεχτούν μια τάξη που θα τους 
επέβαλαν ηγεμονικά οι Αψβούργοι. Ήθελαν μια μη ηγεμονική 
τάξη, όπως εκείνη που λειτουργούσε μεταξύ τους κάτω από τις 
πιέσεις που ασκούσε ο πόλεμος, να διαμορφωθεί μετά τη νίκη με 
διεθνείς συμφωνίες και να λειτουργεί βάσει των νέων «διεθνών» 
κανόνων και θεσμών (τους οποίους εξετάσαμε εν συντομία στην 
αναπτυγμένη τους μορφή στο κεφ. 18). Αυτή η σπερματική ιδέα 
συνέχισε να εμπνέει τη νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού συστήμα
τος καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του· και υιοθετήθηκε, ορι
σμένες φορές με υπερβολικό νομικισμό, από τη σύγχρονή μας 
διεθνή κοινωνία. Ωστόσο, το είδος της γνήσια αντι-ηγεμονικής 
κοινωνίας που επέβαλαν στην Ευρώπη οι νικητές στη Βεστφαλία 
είχε ελάχιστες πιθανότητες να λειτουργήσει. Όπως τα σχέδια των 
Αψβούργων ήταν υπερβολικά ηγεμονικά για τις πραγματικότη
τες της Ευρώπης, έτσι και η ιδέα της Βεστφαλίας βρισκόταν υ
περβολικά μακριά κατά μήκος του φάσματος προς το άκρο των 
πολλαπλών ανεξαρτησιών. Σύντομα αντικαταστάθηκε από την η
γεμονία του Λουδοβίκου ΙΔ'. Οι ηγεμονικές του μέθοδοι ήταν 
ελαστικές και μπορούσαν να  καταστούν οιονεί νόμιμες με την 
τήρηση των τύπων της νέας κοινωνίας που εγκαθίδρυσε η συμ
φωνία της Βεστφαλίας.

Κατ’ εξαίρεση, τα εβδομήντα πέντε χρόνια μετά τη συμφωνία 
της Ουτρέχτης ήταν μη ηγεμονικά. Σε αυτή την ιδιαίτερα ενδια
φέρουσα φάση η grande republique λειτούργησε στη βάση μιας 
πολλαπλής ισορροπίας ισχύος, την οποία διατήρησαν μικροί πό
λεμοι προσαρμογής. Το επίτευγμα αυτό ρύθμιζαν οι νόμοι της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η λειτουργία της κατέστη δυνατή εν μέ- 
ρει χάρη στη συγκράτηση και σε ένα αίσθημα συλλογικού συμ
φέροντος των μελών του «κλαμπ» των ηγεμόνων την εποχή της 
λογικής, αλλά κυρίως χάρη στο τυχαίο γεγονός ότι οι ηγεμονικές



δυνατότητες της ισχυρότερης δύναμης βρίσκονταν προσωρινά σε 
αναστολή, δηλαδή χάρη στο ότι η Γαλλία ήταν υπερβολικά αδύ
ναμη για να διεκδικήσει την υπεροχή που είχε νωρίτερα και που 
θα είχε και αργότερα.

Ο Ναπολέοντας, κληρονόμος της Επανάστασης και των δυνά
μεων που αυτή απελευθέρωσε στη Γαλλία, είχε πολύ πιο αυτο- 
κρατορικούς στόχους: να κυριαρχήσει στη grande republique και 
ίσως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και επίσης να αναδιαμορ- 
φώσει την εσωτερική κυβέρνηση των κρατών-μελών, να τις «α
ναμορφώσει» σύμφωνα με τις ιδέες του. Για κάποιο διάστημα 
ήταν σε θέση να ασκεί κάτι περισσότερο από ηγεμονική εξουσία 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να τη μετατρέπει σε μια ηγεμονική 
δομή, την οποία εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως παρό
μοια με εκείνες του αρχαίου κόσμου, καθώς είχε ένα μεγάλο πυ
ρήνα άμεσης διοίκησης, μια ακαθόριστη περιοχή κυριαρχίας και 
μια περιοχή ηγεμονίας, πέρα από την οποία μόνο η Βρετανία και 
η Ρωσία ήταν πραγματικά ανεξάρτητες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το Κονσέρτο της Ευρώπης του 19ου αιώνα, που οι πέντε ι
σχυρότερες δυνάμεις συμφώνησαν να διευθύνουν από κοινού, ή
ταν μια συλλογική ηγεμονία την οποία μετρίαζε η ισορροπία ι
σχύος, και κατά συνέπεια ήταν μια σύνθεση των δύο αντίθετων 
παραδόσεων της αναζήτησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας για τά
ξη. Βρισκόταν, κατά κάποιον τρόπο, κοντά στο χαμηλό σημείο 
του εκκρεμούς. Πόσο καλά λειτουργούσε στην πράξη; Την πρώ
τη περίοδο η ανεπίσημη πενταρχία λειτούργησε ικανοποιητικά 
διατηρώντας την τάξη και την ειρήνη, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα 
κάποιες αλλαγές και αποκτώντας κάποια νομιμοποίηση. Τη δεύ
τερη περίοδο λειτούργησε λιγότερο ικανοποιητικά: Η συλλογική 
εξουσία είχε χαλαρώσει λόγω των δυνάμεων της αλλαγής και των 
εθνικιστικών βλέψεων για απόλυτη ανεξαρτησία, ενώ σημειώθη
καν μικρής έκτασης πόλεμοι μεταξύ των πέντε μελών του Κον
σέρτου. Ο μανδύας της νομιμοποίησης που είχε αποκτήσει η συλ
λογική ηγεμονία επιβίωσε της εξασθένισης της πρακτικής αποτε-

Κεφ. 21: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ -  Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 443



444 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

λεσματικότητάς της. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες του αιώνα το 
Κονσέρτο λειτούργησε και πάλι πιο συνειδητά και υπεύθυνα, ι
διαίτερα σε περιοχές εκτός Ευρώπης· λειτουργούσε όμως σε με
γάλο βαθμό υπό την προσωπική ενορχήστρωση του Μπίσμαρκ 
και όταν αυτός έπαψε να το καθοδηγεί, αποκάλυψε την ανελαστι- 
κότητά του σε μια εποχή εθνικιστικών διεκδικήσεων.

Ένα ισχυρό κράτος ή κράτη μπορεί να έχουν αμυντικούς, κα
θώς και επιθετικούς λόγους για να εγκαθιδρύσουν μια ηγεμονική 
τάξη. Στο ευρωπαϊκό σύστημα, η απόπειρα των Αψβούργων για 
ηγεμονία ήταν ουσιαστικά περισσότερο αμυντική παρά κτητική 
ως προς τη σύλληψη, δεδομένης της αντίληψης των Αψβούργων 
σχετικά με εκείνα που ανήκαν νόμιμα στο βασιλικό τους οίκο. Οι 
δημιουργοί της συμφωνίας της Βεστφαλίας οργάνωσαν μια πα
ρόμοια τάξη με αντι-ηγεμονικό τρόπο. Ο Λουδοβίκος ΙΔ' είχε μια 
πιο έκδηλη επιθυμία να  επιβάλει την ισχύ του στο σύστημα και 
να επεκταθεί εδαφικά· όμως, το βασικό του σχέδιο έμοιαζε με 
εκείνο των Ισπανών και των Αυστριακών εξαδέλφων του. Ακόμη 
και η κατακτητική πολιτική του Ναπολέοντα απέκτησε κάποιες 
αμυντικές πλευρές, όσο δύσκολο και αν είναι να συμφιλιώσει κα
νείς την πορεία προς τη Μόσχα με τις αμυντικές αυτές πλευρές.8 
Η συλλογική ηγεμονία του Κονσέρτου της Ευρώπης ήταν πιο α
μυντική, ιδιαίτερα στην αρχή, και αργότερα ρύθμιζε τους επε
κτατικούς στόχους των πέντε διευθυντικών της δυνάμεων. Ο συ
ντηρητικός ρόλος της ηγεμονίας στη διευθέτηση του σημερινού 
διεθνούς συστήματος εξετάζεται στο επόμενο μέρος του βιβλίου.

Πώς επηρέασε ο αγώνας μεταξύ των ηγεμονικών και των αντι- 
ηγεμονικών ιδεών περί τάξης τη νομιμοποίηση του συστήματος; 
Ούτε εκείνοι που υποστήριζαν την ηγεμονία ούτε εκείνοι που αντι
τάσσονταν σε αυτή δεν ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να επιβάλουν 
οριστικά τους στόχους τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών. Έ

8. Βλ. J. Tulard, Le Grand Empire, Paris, Michel, 1982.
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νας βαθμός ηγεμονίας αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της πρα
κτικής της grande republique. Οι Αυστρο-Ισπανοί Αψβούργοι και 
ο Γ άλλος Λουδοβίκος του οίκου των Αψβούργων ήταν σε θέση να  
ασκήσουν μια de facto  ηγεμονία, και ο Ναπολέοντας μετακίνησε 
την κοινωνία μακριά προς την κυριαρχία. Δεν ήταν ωστόσο σε θέ
ση να εγκαθιδρύσουν την αρχή της ηγεμονίας· και καθεμιά από τις 
ηγεμονίες τελικά ανετράπη από έναν αντι-ηγεμονικό συνασπισμό. 
Οι αντι-ηγεμονικές δυνάμεις μπόρεσαν να νομιμοποιήσουν την ι
δέα τους για μια κοινωνία ανεξάρτητων και νομικά ίσων κρατών 
και να τη διαφυλάξουν στη σειρά των μεγάλων συμφωνιών ειρή
νης που συνήψαν. Ωστόσο, μέχρι το 18ο αιώνα δεν ήταν αρκετά 
ισχυρές ώστε να διασφαλίσουν την υπακοή στη νομιμοποίηση· αυ
τό το κατάφεραν μετά την Ουτρέχτη.

Η νομική ισότητα των κρατών, υπό την έννοια ότι κάθε μέλος 
του «κλαμπ» των ηγεμόνων (και κατ’ αναλογία των δημοκρα
τιών) ήταν αφεντικό στο σπίτι του και ελεύθερο να αποφασίζει 
πώς θα χειρίζεται τις εξωτερικές του σχέσεις, κατέστη μια πραγ
ματικότητα το 17ο αιώνα. Αυτή δεν περιλάμβανε την άσκηση 
ηγεμονικής εξουσίας από την ισχυρότερη δύναμη. Εντούτοις, τό
τε ήταν που η αρχή της νομικής ισότητας εξελίχτηκε στην ιδέα ή 
στο νομικό ισχυρισμό ότι δεν θα έπρεπε σε ένα κράτος να επιτρέ
πεται κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε όλα, και ότι κάθε διεκδίκη
ση υπεροχής ή ακόμη και ειδικών δικαιωμάτων και ευθυνών από 
μια μεγάλη δύναμη ερχόταν σε αντίθεση με το θεμελιώδη κανόνα 
της κοινωνίας. Το χάσμα μεταξύ αυτού του ισχυρισμού και των 
πραγματικοτήτων του συστήματος είχε μια βλαπτική συνέπεια 
στην τακτική λειτουργία της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

21.5. Κοινή κουλτούρα: Η κοινωνία και το σύστημα

Είδαμε ότι το 16ο αιώνα η ιταλική έννοια του stato  συνδυάστηκε 
με τις παραδοσιακές πρακτικές και υποθέσεις της Χριστιανοσύ
νης του ύστερου Μεσαίωνα και με τις ιδέες που είχαν κληροδο
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τήσει η κλασική Ελλάδα και η Ρώμη, για να διαμορφώσει μια νέα  
κοινωνία κάθετα ενοποιημένων κρατών στο εσωτερικό ενός κοι
νού πολιτισμικού πλαισίου. Ποια γενικά και συγκριτικά συμπε
ράσματα σχετικά με τη φύση του συστήματος κρατών μπορούμε 
να εξάγουμε από την παγκόσμια επέκταση της ευρωπαϊκής διε
θνούς κοινωνίας; Επρόκειτο για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία 
περιλάμβανε πολλά αλληλένδετα στοιχεία. Οι Ευρωπαίοι ήταν οι 
κύριοι δρώντες σε αυτή τη διαδικασία, αλλά έπαιξαν διαφορετι
κούς ρόλους. Καθόρισαν τις σχέσεις με τα νέα κράτη που δη
μιούργησαν στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και αργότερα στην 
υποσαχάρια Αφρική και την Ωκεανία. Στην Ασία, από την Οθω
μανική Αυτοκρατορία έως τον Ειρηνικό, η ευρωπαϊκή επέκταση 
ήταν μια διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής και σύνθεσης.

Η επέκταση των ευρωπαϊκών υπερπόντιων αυτοκρατοριών δεν 
ήταν ένα συλλογικό εγχείρημα. Πραγματοποιήθηκε από μεμονω
μένα κράτη και συχνά από ιδιωτικές εταιρείες στο εσωτερικό των 
κρατών· και περιλάμβανε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αντίπα
λων αυτοκρατορικών δυνάμεων, που απέρρεαν εν μέρει από τον 
τοπικό ανταγωνισμό και εν μέρει από συγκρούσεις στην Ευρώ
πη. Δεν ήταν όμως ούτε ανοιχτό πεδίο ανταγωνισμού. Η επέκτα
ση της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών ρυθμιζόταν σε μεγάλο βαθ
μό από συλλογικές συμφωνίες και περιστασιακά από κοινές πα
ρεμβάσεις μέσα στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο των θεσμών και των 
κανόνων συμπεριφοράς της κοινωνίας, στο οποίο οι στρατιωτι
κές επιχειρήσεις είχαν τη θέση τους. Τα μέλη της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας ρύθμιζαν την επέκτασή τους μεταξύ τους, από την πρώ
τη τακτική διαίρεση του υπερατλαντικού κόσμου μεταξύ της Ι
σπανίας και της Πορτογαλίας μέχρι τις διευθετήσεις του 19ου 
αιώνα για την Αφρική, την Ωκεανία και την Ασία, χάρη στις ο
ποίες απεφεύχθησαν οι αποικιακοί πόλεμοι μεταξύ των Ευρω
παίων, οι οποίοι είχαν σημαδέψει παλαιότερα την επέκτασή τους. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι κανόνες και οι θε
σμοί και ακόμη περισσότερο η πρακτική της ευρωπαϊκής κοινω
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νίας προσαρμόστηκαν στις πραγματικότητες της υπερπόντιας ε
πέκτασης και έτσι έγιναν συμπτωματικά κάπως πιο αποδεκτοί α
πό τους μη Ευρωπαίους, όταν τους επετράπη η είσοδος σε αυτή.

Ας εξετάσουμε πρώτα την περίπτωση των υπερπόντιων ευρω
παϊκών αποικιακών κρατών. Οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν τις αποι
κίες τους στο Ν έο Κόσμο ως εξαρτημένα βασίλεια των Ευρωπαί
ων εποίκων και αργότερα ως υπερπόντιες επεκτάσεις της ευρω
παϊκής grande republique. Όταν τα αποικιακά κράτη απαλλάχθη
καν από την εξάρτησή τους συνέχισαν να αντιλαμβάνονται τη 
θέση τους κατά τον ίδιο τρόπο, τόσο πολιτισμικά γενικότερα, όσο 
και σε σχέση με εκείνο το ιδιαίτερο προϊόν της ευρωπαϊκής κουλ
τούρας, την κοινωνία των κρατών, αν και απέφυγαν ορισμένες 
από τις περιπλοκές των κρατών της Ευρώπης. Όπως και οι Ευρω
παίοι ηγεμόνες, ήθελαν να είναι ανεξάρτητα μέλη της κοινωνίας 
και όχι ανεξάρτητα από αυτή. Πρόσθεσαν στην ευρωπαϊκή νομι
μοποίηση και τη ρητορεία της ανεξαρτησίας τη ρητορεία της α- 
πο-αποικιοποίησης. Οι ευρωπαϊκές αποικίες στη νότια Αφρική, 
και το 19ο αιώνα στην Αυστραλασία και σε ορισμένα μικρότερα 
νησιά, καθίσταντο ολοένα και πιο αυτοδιοικούμενες και εν δυνά
μει ανεξάρτητα μέλη της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών. Σε όλες 
αυτές τις περιοχές η πολιτιστική διαίρεση θεωρούνταν δεδομένη. 
Τα μη ευρωπαϊκά στοιχεία του πληθυσμού ήταν υποδεέστερα, αν 
και σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούσαν την πλειοψηφία. Ού
τε οι αποικιακές αρχές ή οι έποικοι θεωρούσαν ότι οι γηγενείς 
λαοί που βρίσκονταν εκτός της άμεσης διοίκησής τους συνιστού- 
σαν κράτη, παρ’ όλο που σύναπταν με αυτούς κάποιου είδους 
συνθήκες και συμφωνίες. Θα μπορούσαμε ίσως να τις παραλλη
λίσουμε με τις ελληνικές αποικίες της Δύσης που περιγράψαμε 
στο κεφ. 5, οι οποίες θεωρούσαν ότι αποτελούσαν κατά τον ίδιο 
τρόπο προεκτάσεις της Ελλάδας, με τη διαφορά ότι ήταν πολιτι
κά ανεξάρτητες από την ημέρα της ίδρυσής τους· και οι σχέσεις 
τους με τους ντόπιους λαούς ήταν παρόμοιες. Οι μορφωμένοι Ευ
ρωπαίοι, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική είχαν υπόψη
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τους αυτό τον παραλληλισμό, ο οποίος επηρέασε τον τρόπο σκέ
ψης τους για τις δικές τους αποικίες.

Από την άλλη πλευρά, στην Ασία οι Ευρωπαίοι ήρθαν αντιμέ
τωποι με εξαιρετικά πολιτισμένα και ισχυρά κράτη. Ο φοβερός γεί- 
τονάς τους, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έλεγχε κατά το μεγαλύ
τερο μέρος της περιόδου μέχρι και το ένα τέταρτο της γεωγραφι
κής Ευρώπης και πάντα βάρυνε πολύ στους οικονομικούς και στρα
τηγικούς υπολογισμούς των Ευρωπαίων. Γιατί λοιπόν, αν οι Οθω
μανοί αποτελούσαν σε τέτοιο βαθμό μέρος του συστήματος, δεν 
έγιναν μέλη της κοινωνίας; Όπως όλα δείχνουν η κάθε πλευρά θε
ωρούσε την άλλη υπερβολικά ξένη. Οι Οθωμανοί ιδιαίτερα περι- 
φρονούσαν τους κανόνες και τους θεσμούς της ευρωπαϊκής κοινω
νίας, αν και όταν έγιναν σχετικά πιο αδύναμοι, άρχισαν να αποδέ
χονται ολοένα και περισσότερο ορισμένους από αυτούς. Όμως, τό
σο αυτοί, όσο και οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονταν βέβαια ότι ήταν 
αναγκαίο να ρυθμίσουν τη στενή εμπλοκή τους. Επεξεργάστηκαν 
κανόνες τους οποίους ονόμασαν «διομολογήσεις», οι οποίοι αρχι
κά βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην οθωμανική πρακτική, αλλά 
στη συνέχεια τροποποιήθηκαν υπέρ των Ευρωπαίων. Αυτοί οι δι- 
πολιτισμικοί κανόνες και η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από 
την εφαρμογή τους, ρύθμιζαν τις συναλλαγές των Ευρωπαίων με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρμόστηκαν ώστε να κα- 
λύψουν τις σχέσεις και με τους άλλους Ασιάτες που βρίσκονταν 
στο τέλος της μακράς θαλάσσιας διαδρομής γύρω από το Ακρωτή
ριο της Καλής Ελπίδας. Αυτό που ενδιέφερε κυρίως τους Ευρω
παίους που έρχονταν σε πραγματική επαφή με τα πιο απομακρυ
σμένα ασιατικά κράτη ήταν το εμπόριο- ωστόσο, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να προστατέψουν το εμπόριό τους, οι Ευρωπαίοι 
βρέθηκαν να ασκούν ολοένα και περισσότερα διοικητικά και στρα
τιωτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο των ασιατικών συστημάτων. 
Μέχρι τα τέλη περίπου του 18ου αιώνα οι ασιατικές κυβερνήσεις 
ήταν συνήθως σε θέση να καθορίζουν τους όρους των εμπορικών 
συναλλαγών τους και τις άλλες σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους,
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οι οποίοι έπρεπε να προσαρμοστούν στις ασιατικές πρακτικές. Στη 
συνέχεια, καθώς η βιομηχανική επανάσταση αύξησε την ισχύ των 
Ευρωπαίων (συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών) 
και τη θελκτικότητα των προϊόντων που παρήγαν, οι υβριδικές διευ
θετήσεις σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιούσαν οι Ευρωπαίοι 
τις συναλλαγές τους στην Ασία άρχισαν να ευνοούν ολοένα και 
περισσότερο τους Ευρωπαίους, χωρίς ωστόσο να χάσουν τον ου
σιαστικό υβριδικό τους χαρακτήρα. Η στρουκτουραλιστική και η 
μαρξιστική ανάλυση διατυπώνουν το πολύτιμο συμπέρασμα ότι σε 
κάθε δεδομένο σύστημα οι υποκείμενες οικονομικές και στρατηγι
κές πραγματικότητες παράγουν μια υπερδομή κανόνων και ηθικών 
νορμών που αντικατοπτρίζουν αυτές τις πραγματικότητες· αυτός 
είναι ένας χρήσιμος τρόπος προσέγγισης της μεταβαλλόμενης θέ
σης των Ευρωπαίων στην Ασία. Κατά συνέπεια, οι σχέσεις των 
Ευρωπαίων με τους Οθωμανούς και τα άλλα ασιατικά κράτη ά
ντλησαν στοιχεία από περισσότερες από μία πολιτιστικές παραδό
σεις. Οι διευθετήσεις ποίκιλλαν ανάλογα με τον τόπο και την επο
χή, όμως συνιστούσαν πάντα στην πράξη ένα συμβιβασμό ή υβρί
διο, και ως τέτοιος γίνονταν αντιληπτές και από τα δύο μέρη.

Παρ’ όλα αυτά, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και το πρώτο 
μισό του 20ού, οι κανόνες και οι θεσμοί της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
σταδιακά αντικατέστησαν τις υβριδικές διευθετήσεις, και η συμμε
τοχή στην κοινωνία επιτρεπόταν όχι μόνο στις ευρωπαϊκές αποι
κιακές κοινότητες, αλλά και σε κάθε κράτος που ήταν πρόθυμο και 
ικανό να συμμορφωθεί με τους κανόνες. Ήταν ωστόσο οι Ευρω
παίοι, συμπεριλαμβανομένων και της Ρωσίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών, εκείνοι που αποφάσιζαν ποιοι θα εισέρχονταν στο «κλα
μπ» τους. Μπορούμε να πούμε ότι, όταν οι Ευρωπαίοι θεώρησαν 
δεδομένο ότι όλα τα άλλα ανεξάρτητα κράτη θα έπρεπε να γίνουν 
δεκτά στην ευρωπαϊκή τους κοινωνία με τους ίδιους όρους όπως 
και αυτοί, τότε η ευρωπαϊκή κοινωνία κατέστη παγκόσμια. Το στοι
χείο της συνέχειας καταδεικνύεται από τον εντυπωσιακό τρόπο (που 
θα εξετάσουμε στο επόμενο μέρος του βιβλίου) με τον οποίο οι
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περισσότεροι από τους κανόνες και τους θεσμούς της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, και σε μικρότερο βαθμό οι αξίες της, συνεχίζουν να ισχύ
ουν με τροποποιημένη μορφή και σήμερα.

Τα στοιχεία επομένως καταδεικνύουν ότι οι επίσημοι κανόνες 
και θεσμοί μιας κοινωνίας κρατών, και ιδιαίτερα οι υποθέσεις και 
οι κώδικες συμπεριφοράς της, διαμορφώνονται μέσα στη μήτρα 
μιας ενιαίας κουλτούρας. Όταν τα κράτη που ανήκουν σε διαφορε
τικές κουλτούρες ενέχονται στις πιέσεις του ίδιου συστήματος, θα 
επινοηθεί και θα προσαρμοστεί ένας ρυθμιστικός μηχανισμός για 
τη διαχείριση των σχέσεών τους. Αν μια κοινωνία κρατών κατα
στεί κυρίαρχη στο εσωτερικό ενός ευρύτερου συστήματος, όπως 
συνέβη με την ευρωπαϊκή κοινωνία το 19ο αιώνα, τα άλλα κράτη 
του συστήματος μπορούν να καταστούν μέλη της κοινωνίας ή να 
συνεργαστούν με αυτή, υπό τον όρο ότι θα συμμορφωθούν με τους 
κανόνες και τις υποθέσεις της, ίσως με πολύ μικρές τροποποιήσεις.

Υπάρχουν περιθώρια για συζήτηση σχετικά με τους λόγους 
που η ευρωπαϊκή κοινωνία διαπότισε ολόκληρο το σύστημα ό
πως το διαπότισε, αντικαθιστώντας προγενέστερες διπολιτισμι- 
κές διευθετήσεις. Όμως δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι η ευ
ρωπαϊκή κυριαρχία στις κοινωνίες που είχαν εξαιρετικά αναπτυγ
μένο πολιτισμό στην Ασία (καθώς και στην Αφρική και την Ωκε
ανία) κατέστη δυνατή χάρη στην τεράστια πρόοδο στην τεχνολο
γία που επιτεύχθηκε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική το 19ο 
αιώνα. Ήταν ένα εκπληκτικό παράδειγμα της διαδικασίας που ο 
καθηγητής McNeill και άλλοι αντιλαμβάνονται ως διάδοση ανώ
τερης τεχνολογίας.9 Ένας λόγος για την εκπληκτική διάδοση των 
κανόνων και των θεσμών της grande republique είναι ότι η τε
χνολογία περιλαμβάνει, πέρα από τα βιομηχανικά προϊόντα και 
τις καινοτομίες στο στρατιωτικό τομέα, στον τομέα της ιατρικής 
και σε άλλους τομείς, τεχνικές διακυβέρνησης και χειρισμού των

9. William McNeill, The Shape o f  European History, Oxford, Oxford Uni
versity Press, 1974.



σχέσεων μεταξύ κυβερνήσεων. Η διάδοση των ευρωπαϊκών τε
χνικών επιταχύνθηκε το 19ο αιώνα από τις εξευρωπαϊσμένες ελίτ 
των μη δυτικών πολιτισμών, των οποίων ο στόχος ήταν συνήθως 
να εξευρωπαΐσουν τις χώρες τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
Απεχθάνονταν την υποδεέστερη θέση που τους επέβαλαν οι Δυ
τικοί και πολλές από αυτές ήθελαν να κατέχουν την τεχνική και 
διοικητική τεχνογνωσία της Δύσης προκειμένου να σταθούν απέ
ναντι της ως ίσοι· δεν αμφισβητούσαν ωστόσο την ανώτερη αξία 
αυτών που μάθαιναν. Η μεγάλη πλειοψηφία εκείνων που ασχο
λούνταν με τις σχέσεις μεταξύ κρατών δεν ήθελαν να εγκαθιδρύ- 
σουν μια νέα διεθνή κοινωνία, αλλά να καταστήσουν το κράτος 
τους ένα ανεξάρτητο μέλος της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ίσο με τα 
άλλα. Ως προς αυτό έμοιαζαν με τους Ευρωπαίους εποίκους.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σενάριο σύμφωνα με 
το οποίο τα ευρωπαϊκά κράτη με σταθερή αυταπάρνηση ή αδιαφο
ρία, απέφευγαν επί αιώνες να παράσχουν προστασία και υποστήρι
ξη στους εμπόρους και τους εποίκους τους, και επέτρεπαν οι ευρω
παϊκές επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο να ρυθμίζονται αποκλειστι
κά από τις άλλες κυβερνήσεις, όπου αυτές υπήρχαν. Φαίνεται ό
μως βέβαιο ότι, αν δεν είχε λάβει χώρα ο ευρωπαϊκός στρατιωτικός 
και διοικητικός ιμπεριαλισμός, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που πρό- 
σφερε η ευρωπαϊκή οικονομία και οι άλλες πρόοδοι της τεχνολογί
ας θα είχαν ούτως ή άλλως διαδοθεί. Η διάδοσή τους θα είχε πραγ
ματοποιηθεί αναμφίβολα πιο αργά και με μεγαλύτερη αταξία, αλ
λά αδυσώπητα, λόγω της ανώτερης ισχύος που αυτές παρήγαν και 
της γοητείας που ασκούσαν στο μη ευρωπαϊκό κόσμο. Έχει σημα
σία να επισημάνουμε ότι, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι κανόνες και 
οι θεσμοί της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας θα είχαν παραμείνει 
πιο πολυπολιτισμικοί, πιο ρυθμιστικοί και λιγότερο αφοσιωμένοι 
σε καθαρά δυτικές αξίες. Μπορεί, μετά την κατάρρευση της ευρω
παϊκής κυριαρχίας, που θα μελετήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, οι 
κανόνες και οι κώδικες συμπεριφοράς της διεθνούς κοινωνίας μας 
να κινούνται σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση.
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21.6. Σύγκριση με άλλα συστήματα

Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών λειτούργησε κατά τους τέσσερις 
αιώνες της ιστορίας του σε μεγάλο βαθμό στο μισό των ανεξαρ
τησιών του φάσματός μας· και οι κανόνες, οι θεσμοί και οι νομι
μοποιήσεις της grande republique στηρίζονταν σταθερά στην έν
νοια των πολλαπλών (αν και όχι ίσων) ανεξαρτησιών των κρα
τών. Η μόνη σημαντική εξαίρεση, η αυτοκρατορική δομή του Να
πολέοντα, ήταν μια δραματική σύσφιξη του συστήματος, αλλά 
διήρκεσε μόνο δώδεκα περίπου χρόνια και παρά την ευρεία απο
δοχή της, στην πράξη δεν είχε χρόνο για να νομιμοποιηθεί από
λυτα. Παρ’ όλα αυτά, η ρητορεία της ανεξαρτησίας ήταν πιο α
κραία από ό,τι η πράξη· και όπως μας διδάσκει η εμπειρία των 
προηγούμενων συστημάτων, ένα χαρακτηριστικό του μισού των 
ανεξαρτησιών του φάσματος, το οποίο διαφαίνεται πολύ καθαρά 
στην ευρωπαϊκή περίπτωση, είναι η τάση για ηγεμονία. Ο σχημα
τισμός αντι-ηγεμονικών συνασπισμών αποτελεί επίσης κομμάτι 
της εμπειρίας. Όμως, οι διαδοχικές ευρωπαϊκές ηγεμονίες, όσο 
πραγματικές και αν ήταν, και όσο και αν τις αναγνώριζαν σιωπη
ρά τα περισσότερα κράτη μέλη της κοινωνίας, συμπεριλαμβανο
μένων και εκείνων που αντιτάσσονταν σε αυτές, ποτέ δεν απέ
κτησαν νομιμοποίηση. Το Κονσέρτο της Ευρώπης του 19ου αιώ
να ήταν το πλησιέστερο που έφτασε ποτέ η grande republique 
στη νομιμοποιημένη ηγεμονική εξουσία.

Η de facto  φύση των ευρωπαϊκών ηγεμονιών κατατάσσει την 
ευρωπαϊκή κοινωνία μαζί με την κοινωνία των πόλεων-κρατών 
της κλασικής Ελλάδας και την περίπλοκη κοινωνία που περιγρά- 
φεται στο Αρτασάστρα προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτη
σιών του φάσματός μας. Σε εκείνες τις κοινωνίες δεν υπήρχε κα
μία αρχή επικυριαρχίας, καμία υπόθεση ότι η βασιλεία έπρεπε να  
βρίσκεται κάπου. Έστω και έτσι, η ηγεμονία έπαιζε ένα σημαντι
κό ρόλο στη διατήρηση της τάξης στην grande republique, όπως 
και σε άλλες ανάλογες κοινωνίες κρατών. Μια ηγεμονία δεν είναι



μια σειρά δικτατορικών εντολών. Οι ηγεμονίες που εξετάσαμε 
στην Ευρώπη και αλλού, είτε ήταν επίσημα εγκαθιδρυμένες είτε 
όχι, είτε ασκούνταν από μία μεμονωμένη δύναμη είτε από μία 
μικρή ομάδα δυνάμεων, συνεπάγονταν συνεχείς διαπραγματεύ
σεις μεταξύ της ηγεμονικής εξουσίας και των άλλων κρατών, και 
μια αίσθηση της ισορροπίας της σκοπιμότητας και από τις δύο 
πλευρές. Στην ευρωπαϊκή κοινωνία οι ηγεμονικές δυνάμεις έπρε
πε να στηρίζονται περισσότερο από ό,τι ορισμένες άλλες στη δια
πραγμάτευση και στην παροχή κινήτρων, επειδή δεν είχαν τη νο 
μιμοποίηση και την αποδοχή της επικυριαρχίας ώστε να στηρί
ξουν την εξουσία τους, καθώς και λόγω της δύναμης των πραγμα
τικών ή ενδεχόμενων δυνάμεων που παρατάσσονταν εναντίον 
τους, οι οποίες τελικά ανέτρεψαν καθεμία από αυτές τις ηγεμονι
κές δυνάμεις.

Ο Martin Wight, αφού περιεγραψε το ευρωπαϊκό σύστημα ως 
ηγεμονικό, προχώρησε παραπέρα θέτοντας το ερώτημα αν υπάρ
χει πάντα μια ιεραρχία σε κάθε σύστημα που βασίζεται σε ανε
ξάρτητα κράτη, αν υπάρχει πάντα το ισοδύναμο των μεγάλων δυ
νάμεων με ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα στοιχεία που 
εξετάσαμε υποδεικνύουν ότι αυτό ισχύει. Για παράδειγμα, στην 
κλασική Ελλάδα η νομιμοποίηση ή ρητορεία της ανεξαρτησίας 
κάθε πόλης διέφερε σημαντικά από την πρακτική, που περιλάμ
βανε την άσκηση κυριαρχίας από τα ισχυρότερα κράτη (τους Α
θηναίους, τους Σπαρτιάτες, τους Θηβαίους, την Περσική Αυτο
κρατορία) σε κάποια άλλα, και την ηγεμονία μίας ή δύο από τις 
ισχυρότερες πόλεις-κράτη στο μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας. 
Η κινεζική κοινωνία των εμπόλεμων κρατών, το μακεδονικό σύ
στημα και άλλα συστήματα καταδεικνύουν επίσης αυτό το γεγο
νός. Η απανταχού παρουσία της ηγεμονίας και της ειδικής θέσης- 
υπόστασης των μεγαλύτερων δυνάμεων, που σε άλλα συστήματα 
στηρίζονταν στις πολλαπλές ανεξαρτησίες, δείχνει ότι αυτές οι 
πλευρές της ευρωπαϊκής κοινωνίας ήταν λιγότερο ανώμαλες από 
ό,τι φαίνονται να  είναι, αν εκτιμηθούν μόνο με βάση τη νομιμο
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ποίηση, και ιδιαίτερα μόνο με βάση τις εξισωτικές προεκτάσεις 
αυτής της νομιμοποίησης. Είναι επίσης ενδιαφέρον να επισημά- 
νουμε ότι τα συστήματα που βρίσκονται στο πιο «σφιχτό» μισό 
του φάσματος -την περιοχή της κυριαρχίας και της αυτοκρατορι- 
κής εξουσίας- παρουσίαζαν ένα ανάλογο χάσμα: Η γραπτή και 
ανάγλυφη ρητορεία της αυτοκρατορίας των Ασσυριών, των Περ- 
σών και ακόμη και των θεϊκών αυτοκρατόρων του αργυρού αιώ
να της Ρώμης ερχόταν σε αντίθεση με τη σκοπιμότητα και την 
οικονομία της δύναμης με την οποία ασκούσαν στην πράξη την 
εξουσία τους.10

Η επέκταση της ευρωπαϊκής κοινωνίας πέρα από τη Λατινική 
Χριστιανοσύνη παρέχει χρήσιμες αναλογίες με τη διάδοση στον 
αρχαίο κόσμο των τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι Ασσύριοι, 
οι εξελληνισμένοι Μακεδόνες και οι Ρωμαίοι για το χειρισμό των 
σχέσεων μεταξύ πολλών διαφορετικών κοινοτήτων μέσα σε μια 
αυτοκρατορική δομή (καθώς και της στρατιωτικής μηχανικής και 
άλλων δεξιοτήτων). Επισημάναμε ήδη τον παραλληλισμό με τον 
ανταγωνιστικό αποικισμό των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών 
της δύσης και του βορρά από τις ελληνικές πόλεις-κράτη· και οι 
φοινικικές πόλεις επεκτάθηκαν στην Καρχηδόνα και πέρα από 
αυτή με παρόμοιο τρόπο. Η προγενέστερη διάδοση του εμπορί
ου, της κουλτούρας και της τεχνολογίας των Σουμέριων και η 
μεταγενέστερη προέκταση των παρυφών της βυζαντινής οικου
μένης, ακολούθησαν παρόμοια πρότυπα. Ιδιαίτερα οι Ρωμαίοι συ- 
νιστούν μια χρήσιμη αναλογία. Συμπεριφέρθηκαν στις περιοχές 
που εκτείνονταν δυτικά της Ιταλίας με τρόπο παρόμοιο με εκεί
νον που συμπεριφέρθηκαν οι Ευρωπαίοι στη Βόρεια και τη Ν ό
τια Αμερική, ενώ στην πιο πολιτισμένη Ανατολή, στην Αίγυπτο 
και την Αθήνα, για παράδειγμα, ήταν πιο πρόθυμοι να κάνουν

10. Βλ. κεφ. 12, και επίσης τις αναφορές στο Μ. Τ. Larsen (ed.), Power and 
Propaganda: A Symposium on Ancient Empires, Copenhagen, Copenhagen 
University Press, 1979.



χρήση των τοπικών θεσμών. Έχει υποστηριχτεί ότι η αναζήτηση 
του κέρδους μέσω του εμπορίου έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο στην 
επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος προς ανατολάς, ιδιαίτερα 
στην Ασία, από ό,τι στις προγενέστερες αυτοκρατορίες. Αυτό μπο
ρεί να είναι αλήθεια. Ωστόσο, η υποστήριξη της αυτοκρατορικής 
τάξης από τους εμπόρους, και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που 
επέφερε το εμπόριο αποτελούσαν επίσης σημαντικά κίνητρα και 
πόρους για την επέκταση και άλλων αυτοκρατοριών. Αυτό συνέ
βη στην περίπτωση των Ασσυριών και των Φοινίκων συνεργα
τών τους, καθώς και σε πιο σαφή παραδείγματα, όπως είναι η 
περίπτωση των Αθηναίων. Γενικότερα, αν εξετάσουμε τις αρχαί
ες αυτοκρατορικές δομές από την απόσταση των χιλιετιών που 
μας χωρίζουν από αυτές, μπορούμε να εκτιμήσουμε τα πραγματι
κά οφέλη που επέφεραν οι δομές αυτές υπό τη μορφή της ειρή
νης, της τάξης, της προσωπικής ασφάλειας και της τεχνικής προ
όδου, καθώς και τις κτηνωδίες και την εκμετάλλευση που συνε
πάγονταν, ιδιαίτερα στα αρχικά τους στάδια. Στη δική μας εποχή 
της απο-αποικιοποίησης συνειδητοποιούμε πάρα πολύ καλά τις 
μεγάλες αδικίες και τη δυστυχία που προκάλεσε η ευρωπαϊκή αυ- 
τοκρατορική επέκταση, καθώς και τη φυλετική και την πολιτι
σμική της αλαζονεία· είναι ωστόσο σημαντικό να μην επιτρέψου
με σε αυτή την επίγνωση να επισκιάσει τα πλεονεκτήματα που, 
όπως όλες οι αυτοκρατορικές δομές, επέφερε επίσης στις περιο
χές που εξούσιασε.

Επιπλέον, αφού τόσο το γράμμα, όσο και το πνεύμα της ευρω
παϊκής κοινωνίας κρατών ήταν πραγματικά μη αυτοκρατορικό, 
και κυμαίνονταν μέσα στο μισό των ανεξαρτησιών/ηγεμονίας του 
φάσματος, η ευρωπαϊκή επικράτηση το 19ο αιώνα στον υπόλοι
πο κόσμο αποδείχτηκε λιγότερο ανθεκτική από ό,τι φαινόταν κά
ποτε. Έφερε μέσα της τους σπόρους της διάλυσής της -  στη ρη
τορεία, καθώς και στις λιγότερο απόλυτες, αλλά ακόμη αληθινές 
πρακτικές των πολλαπλών ανεξαρτησιών. Καθώς τα ευρωπαϊκά 
αποικιακά κράτη αποτίναξαν κάθε εξάρτηση και έγιναν μέλη της
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grande republique και καθώς οι διομολογημένες σχέσεις με τις 
ασιατικές δυνάμεις αντικαταστάθηκαν από τη διάδοση των θε
σμών και των νομιμοποιήσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρα
τών, το παγκόσμιο σύστημα υπέστη μια μεγάλη χαλάρωση. Η 
σχέση των Ευρωπαίων με τον «έξω κόσμο», που το 19ο αιώνα 
φαινόταν τόσο πολύ αυτοκρατορική και αποικιακή, διαλύθηκε σε 
μια παγκόσμια κοινωνία κατ’ όνομα αφοσιωμένη στις αρχές και 
τις πρακτικές που είχαν σφυρηλατηθεί στην Ευρώπη. Το επόμενο 
και τελευταίο μέρος αυτού του βιβλίου εξετάζει αυτή τη μετα
μόρφωση.



Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι Ευρωπαίοι έφεραν για 
πρώτη φορά ολόκληρο τον κόσμο σε ένα ενιαίο δίκτυο οικο

νομικών και στρατηγικών σχέσεων. Πέτυχαν αυτή την παγκόσμια 
ενοποίηση που έθεσε τα θεμέλια για το σημερινό παγκόσμιο σύ
στημά μας, επεκτείνοντας το ευρωπαϊκό σύστημα, και συνέχισαν 
να διαμορφώνουν τους κανόνες.

Η ευρωπαϊκή επέκταση, που συνεχιζόταν από τις σταυροφορί
ες του Μεσαίωνα, είχε ήδη επιφέρει μέχρι την εποχή της συμφωνί
ας της Βιέννης τεράστιες αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των κοινο
τήτων του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι της Δύσης, με τα ιστιοπλοϊκά 
τους που μας φαίνονται τόσο ανεπαρκή για την παγκόσμια απο
στολή τους και τα οποία ήταν εξοπλισμένα με τα νέα μέσα στρα
τιωτικής τεχνολογίας της εποχής τους, είχαν εξερευνήσει και αποι- 
κίσει μεγάλα τμήματα του Νέου Κόσμου και είχαν ενσωματώσει 
τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική στο σύστημά τους. Με τα ίδια 
μέσα προωθήθηκαν στην Ασία, προς τα ανατολικά στον Ινδικό Ω
κεανό και προς τα δυτικά στον Ειρηνικό. Στην Ασία πέτυχαν λιγό- 
τερα πράγματα. Οι προσπάθειές τους πριν από τους ναπολεόντειους 
πολέμους να εισαγάγουν την Κίνα και την Ιαπωνία στο οικονομικό 
τους σύστημα είχαν αποτύχει. Ωστόσο, Βρετανοί έμποροι με τη 
βοήθεια της κυβέρνησής τους είχαν καθιερωθεί ως μία από τις με
γάλες δυνάμεις στην Ινδία, όπου το αυτοκρατορικό σύστημα των 
Μογγόλων είχε διαμελιστεί σε πολλαπλές εμπόλεμες ανεξαρτησί
ες, ενώ Ολλανδοί έμποροι είχαν επιτύχει μια μορφή κυριαρχίας
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στις Ανατολικές Ινδίες. Ομοίως, η Ρωσία της Αγίας Πετρούπολης 
είχε συνεχίσει τη μοσχοβίτικη χερσαία επέκταση «με την εικόνα 
και τον πέλεκυ» κατά μήκος της βόρειας Ασίας αμέσως μόλις κα- 
τέρρευσε η επικυριαρχία των Τατάρων. Η συνθήκη του Νερσίνσκ 
μεταξύ Κίνας και Ρωσίας το 1689, που είχε συνταχθεί σε αρκετές 
γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της λατινικής, μπορεί να θε
ωρηθεί ορόσημο στην αργή διαδικασία ρις ενσωμάτωσης της Κί
νας σε μια παγκόσμια κοινωνία κρατών- και με τη συμφωνία της 
Βιέννης οι Ρώσοι προχώρησαν στις ακτές της Αμερικής στον Ει
ρηνικό Ωκεανό μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, παράλληλα με τις βρετα
νικές και τις αμερικανικές εξερευνήσεις. Οι Ευρωπαίοι συναντού
σαν κάποια αντίσταση στην Ασία, ωστόσο καμία ασιατική αυτο- 
κρατορική δύναμη δεν ήταν εκείνη την εποχή σε θέση να επεκτα- 
θεί πέρα από τα όρια του πολιτισμού της.

Η ευρωπαϊκή επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο δεν είχε φτάσει 
σε καμία περίπτωση στο αποκορύφωμά της όταν ξεκίνησε το δεύ
τερο στάδιό της, η απο-αποικιοποίηση, στο δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα, με τη διεκδίκηση της ανεξαρτησίας εκ μέρους των ευρω
παϊκών αποικιακών κρατών στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. 
Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ο Burke στην Ευρώπη, και πολλοί άλ
λοι στην Αμερική, αντιλαμβάνονταν τις αποικίες με όρους της 
κλασικής Ελλάδας, και ανέμεναν ότι αυτές θα έκοβαν τον ομφά
λιο λώρο με τα κράτη που τις είχαν ιδρύσει όταν θα ήταν έτοιμες 
για ανεξαρτησία. Ωστόσο, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολιτικοί 
θεωρούσαν τις αποικίες στο Νέο Κόσμο και αλλού ως προεκτά
σεις της κρατικής ισχύος και επικράτειας, ενώ πίστευαν ότι η α
πώλεια τους θα εξασθένιζε τη θέση του κράτους στην Ευρώπη. 
Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί όταν υπολόγιζαν την ισορροπία της ισχύ
ος μεταξύ των κρατών της grande republique τους συμπεριλάμ- 
βαναν και τις ευρωπαϊκές κτήσεις και δραστηριότητες στον υπό
λοιπο κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, η νομιμοποίηση των πολλαπλών 
ανεξαρτησιών, που είχε κινητοποιήσει την ευρωπαϊκή διεθνή κοι
νωνία από την εποχή της συμφωνίας της Βεστφαλίας και μετά,



ενέπνευσε έναν αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων εποίκων στη Βό
ρεια και τη Νότια Αμερική. Αυτοί ήθελαν να καταργήσουν την 
εξάρτηση από κάποια ευρωπαϊκή δύναμη και την εμπλοκή τους 
στην ευρωπαϊκή ισορροπία και να φροντίσουν τα δικά τους συμ
φέροντα ως ανεξάρτητα μέλη της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιτύχει την ανεξαρτησία τους 
με την απόσχισή τους από τη Βρετανία ύστερα από ένοπλο αγώ
να το 18ο αιώνα, με τη συνδρομή της Γαλλίας που ήταν εχθρός 
της Βρετανίας. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικές ή
ταν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το διεθνές σύστημα. Στο νέο κρά
τος κυριαρχούσαν και κατοικούσαν σε μεγάλο βαθμό άνθρωποι 
βρετανικής καταγωγής ή που προέρχονταν από κάποια άλλη ευ
ρωπαϊκή χώρα, ενώ το νέο κράτος στηριζόταν σε αρχές και παρα
δόσεις που ήταν καθαρά ευρωπαϊκές. Το κράτος αυτό που κατέ
στη ισχυρό μέσω της επέκτασης από την ανατολική ακτή προς 
μια πλούσια και σχεδόν ανεκμετάλλευτη ήπειρο, μέχρι το 1900 
αποτελούσε μία από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου διε
θνούς συστήματος, η οποία διέθετε, όπως όλες οι μεγάλες δυνά
μεις, αποικιακά εδάφη και βάσεις όπου «η σημαία προηγούνταν 
του συντάγματος».

Όπως η Γαλλία υποστήριξε την ανεξαρτησία των Ηνωμένων 
Πολιτειών από τη Βρετανία, έτσι και η Βρετανία, κατά τη διάρκεια 
και ύστερα από τους ναπολεόντειους πολέμους, υποστήριξε ενερ
γά την ανεξαρτησία της Λατινικής Αμερικής, τόσο για οικονομι
κούς λόγους, προκειμένου να ανοίξει τις πύλες αυτής της ηπείρου 
σε αυτή που αποτελούσε τότε την πιο επεκτεινόμενη οικονομία 
του κόσμου, όσο και για στρατηγικούς λόγους, προκειμένου να  
εγκαθιδρύσει εκεί νέα και υποτιθέμενα πιο δημοκρατικά κράτη ώ
στε να εξισορροπήσει τις αντιδραστικές, κατά τις εκτιμήσεις του 
Λονδίνου, τάσεις της Ιερής Συμμαχίας. Είκοσι περίπου αποικιακά 
κράτη της Λατινικής Αμερικής έγιναν ανεξάρτητα και αποδεκτά 
ως συνδεδεμένα μέλη της ευρωπαϊκής διεθνούς κοινωνίας. Το πιο 
σημαντικό από αυτά, η Βραζιλία, το πέτυχε αυτό με έναν αυτοκρά-
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τορα, ο οποίος καταγόταν από το βασιλικό οίκο της Πορτογαλίας 
και ο οποίος είχε παντρευτεί μια πριγκίπισσα του οίκου των Αψ
βούργων και ως εκ τούτου έχαιρε της υποστήριξης του Μέτερνιχ.

Η αποδοχή των νέων λατινοαμερικανικών κρατών από τους Ευ
ρωπαίους συμφωνούσε με το στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών να 
διατηρηθεί το δυτικό ημισφαίριο απομονωμένο από την ευρωπαϊ
κή αποικιοκρατία και την πολιτική της ισχύος. Το βρετανικό ναυτι
κό και το αμερικανικό δόγμα Μονρόε παγίωσαν ουσιαστικά το sta
tus quo που διαμορφώθηκε μετά την απελευθέρωση και απέκλει
σαν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από περαιτέρω αποικιακές δραστη
ριότητες στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Κατά συνέπεια, οι ι
σχυρές πιέσεις της ευρωπαϊκής αυτοκρατορικής επέκτασης το 19ο 
αιώνα κατευθύνθηκαν προς τα ανατολικά. Επίσης, ορισμένοι Αμε
ρικανοί πολιτικοί (αν και όχι ο λαός) άρχισαν να θεωρούν ότι είχαν 
κοινό καθήκον μαζί με τη Βρετανία να διασφαλίσουν μια ειδική 
θέση για τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Αυτή η κοινή δέσμευση 
ήταν ο προάγγελος μίας από τις κύριες εξελίξεις του 20ού αιώνα, 
όταν μια πιο ισχυρή Αμερική αναγκάστηκε ως αποτέλεσμα της μη 
αναστρέψιμης αποδυνάμωσης της Βρετανίας να αναλάβει και άλ
λες υποχρεώσεις αυτής στο σύστημα.

Ένα τρίτο και διαφορετικό είδος έθνους άρχισε να διαμορφώ
νεται στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική από τα τέλη του 18ου 
αιώνα. Όταν τα εξαρτημένα κράτη που συγκροτήθηκαν στο Νέο 
Κόσμο από τους Άγγλους και τους Ίβηρες απέκτησαν την ανε
ξαρτησία τους, οι έποικοι που έγιναν οι πολίτες αυτών των κρα
τών ήταν Ευρωπαίοι ή απόγονοι Ευρωπαίων, οι οποίοι είχαν έρ
θει σε αυτά με δική τους απόφαση. Τα εξαρτημένα αμερικανικά 
κράτη, αν και υπάγονταν στην εξουσία του ίδιου ηγεμόνα με τη 
μητέρα-πατρίδα τους, προσέφεραν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής 
και σε ορισμένες αγγλικές αποικίες ένα διαφορετικό θρησκευτι
κό κατεστημένο. Μετά την ανεξαρτησία, οι πολίτες των κρατών 
στις εύκρατες ζώνες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής παρα
δέχτηκαν ότι χρειάζονταν πολύ περισσότεροι μετανάστες. Καλω



σόρισαν λοιπόν τους Ευρωπαίους που είχαν γοητευθεί από τον 
τρόπο ζωής του νέου έθνους τους και που επιθυμούσαν να γίνουν 
μέλη του ύστερα από δική τους εκούσια επιλογή. Αυτό το φαινό
μενο δεν ήταν εντελώς καινούριο. Στην ίδια την Ευρώπη είχε υ
πάρξει σημαντική μετανάστευση: Συγκεκριμένα, η επέκταση μέ
σω των σταυροφοριών προς τρεις κατευθύνσεις, η κινητικότητα 
των ιερέων και των εμπόρων και η εκτεταμένη μετανάστευση για 
θρησκευτικούς λόγους την περίοδο των σχισμάτων και των αιρέ
σεων. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα ενός κράτους με μια αραιοκατοικη
μένη επικράτεια που προσκαλούσε παρόμοια σκεπτόμενους με
τανάστες από διαφορετικά ευρωπαϊκά έθνη να έρθουν και να  γί
νουν πολίτες, φαινόταν νέα και συναρπαστική. Ένα σε μεγάλο 
βαθμό έρημο κράτος σε αναζήτηση ενός έθνους, το οποίο θα δη- 
μιουργούνταν από την οικειοθελή προσχώρηση κάποιων ατόμων, 
διαφέρει από την περίπτωση όπου μία προϋπάρχουσα και ομοιο
γενής εθνική ομάδα καθίσταται έθνος στο εσωτερικό του δέρμα
τος ενός δυναστικού κράτους-Λεβιάθαν, και ακόμη περισσότερο 
από εκείνη ενός έθνους σε αναζήτηση ενός κράτους.

Τα ανεξάρτητα ευρωπαϊκά αποικιακά κράτη της Βόρειας και 
της Νότιας Αμερικής θεωρούσαν, και θεωρούνταν στην Ευρώπη, 
ότι αποτελούσαν μέλη της οικογένειας, αν και μακρινά. Αντάλλασ
σαν διπλωματικούς απεσταλμένους, προσυπέγραφαν συνθήκες και 
προς τα τέλη του αιώνα έγιναν μέλη διεθνών οργανισμών όπως το 
Δικαστήριο Μόνιμης Διαιτησίας της Χάγης, που αργότερα έγινε 
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Κυρίως, όμως, συναλλάσσο
νταν ενεργά με την Ευρώπη· και οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστη
ριοποιούνταν επίσης στον Ειρηνικό. Ωστόσο, όλα, με εξαίρεση ο
ρισμένες φορές τη Βραζιλία, απέφευγαν να εμπλακούν με τα συμ
φέροντα και τις πιέσεις που συνιστούσαν την ουσία του ευρωπαϊ
κού συστήματος και δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στην ευρωπαϊκή πο
λιτική. Ομοίως, με εξαίρεση την παρέμβαση του Ναπολέοντα Γ' 
στο Μεξικό, οι Ευρωπαίοι άφησαν από στρατηγική άποψη τα κρά
τη αυτά μόνα τους. Αυτό που έκανε ουσιαστικά τα αποικιακά κρά
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τη της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής να θεωρούν, και να θεω
ρούνται, ότι είναι μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας ήταν το ότι 
όλα ήταν κράτη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο, και κατοικού- 
νταν ή κυριαρχούνταν από λαούς ευρωπαϊκής κουλτούρας και κα
ταγωγής (και μόνο στην περίπτωση της Αϊτής, ευρω-αφρικανικής 
καταγωγής). Κανένα από αυτά δεν συνιστούσε αποκατάσταση μιας 
κοινότητας που αναγόταν στην εποχή πριν από την ανακάλυψη της 
ηπείρου από τον Κολόμβο. Το τέλος της εξάρτησης των ευρωπαϊ
κών κρατών στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική ήταν μια σημαντι
κή κίνηση προς το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φά
σματος. Επειδή όμως ήταν ευρωπαϊκά και παρέμειναν στο σύστη
μα και συμμετείχαν στην κοινωνία, αλλά και επειδή ήταν απομο
νωμένα από τις στρατηγικές πιέσεις του ευρωπαϊκού δικτύου, η 
διασπαστική επίδραση δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο θα ήταν αν ένα 
μη ευρωπαϊκό σύστημα είχε αποκατασταθεί στη Βόρεια ή τη Ν ό
τια Αμερική. Την παγκόσμια επέκταση του ευρωπαϊκού διεθνούς 
συστήματος δεν ανέκοψε η απόσχιση των αμερικανικών κρατών 
από τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες, η οποία έλαβε χώρα στο εσω
τερικό αυτού του συστήματος.

Ενώ τα περισσότερα ευρωπαϊκά εξαρτημένα κράτη της Βόρειας 
και της Νότιας Αμερικής απο-αποικιοποιήθηκαν κατά αυτό τον 
τρόπο, οι Ευρωπαίοι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έφεραν 
ολόκληρο το μη ευρωπαϊκό κόσμο στα ανατολικά και τα νότια 
της Ευρώπης, τους ανώτερους πολιτισμούς της Ασίας και της Με
σογείου και τις πιο πρωτόγονες κοινότητες της Αφρικής και της 
Ωκεανίας υπό τη συλλογική ηγεμονία του ευρωπαϊκού Κονσέρ
του. Μεμονωμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις ενσωμάτωσαν μεγάλες 
περιοχές αυτών των ηπείρων στις ξεχωριστές «αυτοκρατορίες» 
τους, ενώ άλλες περιοχές όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
η Κίνα παρέμειναν συλλογική ευθύνη.

Αυτή η σημαντικότατη επέκταση του ευρωπαϊκού συστήμα
τος ώστε να καλύψει ολόκληρο τον κόσμο ήταν ένα αποτέλεσμα



των αιφνίδιων και κινητικών προόδων της τεχνολογίας, η οποία 
ορισμένες φορές ονομάζεται «βιομηχανική επανάσταση», και η 
οποία αύξησε σημαντικά την οικονομική και τη στρατηγική ισχύ 
της Ευρώπης σε σχέση με τις μη ευρωπαϊκές κοινότητες. Στην 
Ευρώπη η ισχύς των κρατών αυξανόταν, καθώς η βιομηχανική 
επανάσταση εξαπλωνόταν και οι πιέσεις στο εσωτερικό του συ
στήματος ενισχύονταν.

Η ισχύς που απαιτούνταν για επέκταση στην Ευρώπη παρήγε 
ολοένα και περισσότερα οφέλη αν κατευθυνόταν προς τα έξω σε 
περιοχές μικρότερης αντίστασης. Οι Ευρωπαίοι μπορούσαν πλέ
ον να πωλούν τα καλύτερα σχεδόν αγαθά καλύτερα και φτηνότε
ρα στους Ασιάτες από ό,τι οι Ασιάτες μπορούσαν να τα παρά
γουν για τον εαυτό τους. Οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν τις τεχνικές 
και επιστημονικές προόδους που αναμφίβολα παρήγε η κοινωνία 
τους ως πτυχές μιας γενικότερης προόδου και ενός ανώτερου πο
λιτισμού που περιλάμβανε επίσης και άλλους τομείς, ιδιαίτερα τη 
διευθέτηση της ίδιας της κοινωνίας.

Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την ανωτερότητά τους για να ε- 
ξευρωπαΐσουν και να εκσυγχρονίσουν το μη ευρωπαϊκό κόσμο, να 
φέρουν την «πρόοδο» σε αυτόν. Οι μη Ευρωπαίοι εντυπωσιάζο
νταν βαθιά από τις θεαματικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τεχνολο
γία. Είτε καλωσόριζαν είτε απεχθάνονταν τους Ευρωπαίους, δυ
σκολεύονταν να απορρίψουν αυτό που τους πρόσφεραν οι Ευρω
παίοι. Τα ευρωπαϊκά κράτη ήταν σε θέση, μεμονωμένα και συλλο
γικά, να θέτουν το νόμο, καθώς και τους όρους του εμπορίου.

Το εγγύτερο πεδίο της ευρωπαϊκής επέκτασης προς τα ανατο
λικά και το πιο διχαστικό για το Κονσέρτο, ήταν η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Παρ’ όλο που οι εξασθενημένοι Τούρκοι έλεγχαν 
ακόμη ένα μεγάλο μέρος της γεωγραφικής Ευρώπης, δεν συμμε
τείχαν στη συμφωνία της Βιέννης, την οποία διαπραγματεύτηκε 
μόνο η ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών.1 Κατά τη διάρκεια του 19ου
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1. Η απουσία των Οθωμανών από τη Βιέννη ακολουθούσε το παραδοσιακό
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αιώνα και στις αρχές του 20ού το οθωμανικό καθεστώς φάνηκε 
ακόμη πιο ανίκανο να επιτύχει την τεχνική πρόοδο που συγκέ
ντρωνε ορμή στην Ευρώπη, ή να διατηρήσει την εσωτερική εξου
σία και την εξωτερική ισχύ που το είχε καταστήσει τόσο τρομερό 
στο παρελθόν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν ένα κενό 
ισχύος, αλλά ήταν σίγουρα μια περιοχή ισχύος χαμηλότερης πίε
σης από ό,τι η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι δεν εξέταζαν σε καμία πε
ρίπτωση την απεμπλοκή τους από αυτή. Η εξασθένισή της έθετε 
αυτό που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και ειδικοί του διεθνούς δικαίου 
ονόμαζαν «το Ανατολικό Ζήτημα». «Έχουμε στα χέρια μας ένα 
μεγάλο ασθενή. Θα ήταν κρίμα να πεθάνει χωρίς να έχουν γίνει 
προηγουμένως οι απαραίτητες διευθετήσεις», αναφέρεται ότι εί
χε πει ο τσάρος.

Οι κοινότητες της νοτιανατολικής Ευρώπης, οι οποίες ήταν ή 
είχαν τελέσει υπό οθωμανική κατοχή, είχαν από καιρό αποκτήσει 
συνείδηση της εθνικής και γλωσσολογικής τους ταυτότητας και 
διοικούνταν από τις οθωμανικές αρχές σε αυτή τη βάση μέσω 
των θρησκευτικών τους ηγετών, έτσι ώστε ο εθνικισμός εκεί να  
συνδέεται με τη θρησκεία. Όμως, οι λαοί της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας, οι οποίοι το 19ο αιώνα ανέπτυξαν ενεργές εθνικιστι
κές βλέψεις δεν διαιρούνταν γεωγραφικά σε ξεχωριστές εθνικές 
ομάδες: Σε πολλές περιοχές ο πληθυσμός ήταν από εθνική άποψη 
εξαιρετικά ανομοιογενής. Ο εθνικισμός ήταν εμποτισμένος πα
ντού στην Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, με ρομαντικές 
ιστορίες. Οι περισσότεροι λαοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
ιδιαίτερα οι Έλληνες, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, είχαν λαϊκές 
μνήμες αυτοκρατορικών κρατών που είχαν εγκαθιδρύσει σε δια
φορετικές εποχές του μακρινού παρελθόντος και που περιλάμβα-

μοντέλο της απουσίας τους από τη συμφωνία της Βεστφαλίας, της Ουτρέχτης 
και από άλλες συμφωνίες, και της περιφρόνησης που έτρεφαν για οποιαδήποτε 
εμπλοκή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και την τεχνική λεπτομέρεια ότι 
δεν είχαν διεξαγάγει πόλεμο με τον Ναπολέοντα.



Κεφ· 22: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 467

vctv μεγάλο μέρος της μετέπειτα οθωμανικής Ευρώπης- και ως εκ 
τούτου, οι εθνικιστικοί διάδοχοί τους του 19ου αιώνα διατηρού- 
ααν  απίθανες και κοινές διεκδικήσεις στις περιοχές με τον ανο- 
μοιογενή πληθυσμό.

Ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι ήθελαν να φέρουν πρόοδο στη μεγάλη 
οθωμανική περιοχή, δεν συμφωνούσαν σχετικά με τον τρόπο που 
θα το έκαναν αυτό. Κατά την άποψη των εθνικιστών φιλελευθέ
ρων οι χριστιανικοί λαοί της βαλκανικής Ευρώπης ορθά αγωνίζο
νταν να απελευθερωθούν από «τον αχρείο Τούρκο». Οι φιλελεύ
θεροι ήθελαν η Οθωμανική Αυτοκρατορία να διαιρεθεί σε ανε
ξάρτητα και λίγο πολύ εθνικά ομοιογενή κράτη με δημοκρατι
κούς θεσμούς, των οποίων θα ηγούνταν «εισαγμένοι» Ευρωπαίοι 
μονάρχες. Για να επιτύχουν αυτόν το φιλελεύθερο σκοπό, οι Ο
θωμανοί έπρεπε να εκδιωχθούν από την Ευρώπη δια της βίας και 
οι εθνικές μειονότητες θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν σύμ
φωνα με την αρχή του cujus regio ejus natio {του ηγεμόνα το έ
θνος). Οι υπέρμαχοι του φιλελεύθερου εθνικισμού δεν ενδιαφέ- 
ρονταν για τις στρατηγικές συνέπειες. Οι δύο μεγάλοι γείτονες 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Ρωσία και η Αυστρία, είχαν 
αμφότερες παράδοση αιώνων στους πολέμους για την απελευθέ
ρωση από τους Τούρκους, γεγονός που συνιστούσε μέρος της η
θικής αιτιολόγησης των δύο ακριτικών αυτοκρατοριών. Συγκε
κριμένα, οι τσάροι και η πλειονότητα των Ρώσων θεωρούσαν ότι 
ήταν υπέρμαχοι και σε τελευταία ανάλυση οι επικυρίαρχοι των 
ομόθρησκών τους ορθοδόξων χριστιανών σε ολόκληρη την Ο
θωμανική Αυτοκρατορία, με τον ίδιο τρόπο που η σοβιετική κυ
βέρνηση και πολλοί Ρώσοι θεωρούσαν μετά το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο ότι ήταν οι προστάτες και οι επικυρίαρχοι των κυβερνή
σεων και των κομμάτων που παραδέχονταν την ορθόδοξη μορφή 
κομουνισμού τους. Επομένως, τόσο η Ρωσία, όσο και η Αυστρία 
θεώρησαν την κατάρρευση της οθωμανικής κυριαρχίας ως μια 
ευκαιρία και μια υποχρέωση για να επεκτείνουν την αυτοκρατο- 
ρική τους εξουσία. Η παρακμή της οθωμανικής ισχύος τις ώθησε
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προς τα εμπρός. Η Βρετανία και η Γαλλία ταλαντεύονταν. Παρε- 
νέβησαν από κοινού με τη Ρωσία για την εγκαθίδρυση ενός ανε
ξάρτητου ελληνικού κράτους. Αργότερα ορισμένοι πολιτικοί συ
νέχισαν να υποστηρίζουν τη φιλελεύθερη εθνικιστική απόσχιση, 
ενώ άλλοι, όπως ο Πάλμερστον και ο Ντισραέλι στη Βρετανία 
και ο Ναπολέοντας Γ' στη Γ αλλία, θεωρούσαν πιο συνετή τη δια
τήρηση και την αναμόρφωση της οθωμανικής εξουσίας. Μόνο η 
Πρωσία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κρατήθηκε μακριά 
από το Ανατολικό Ζήτημα το 19ο αιώνα.

Οι μεγάλες δυνάμεις αναγνώριζαν ότι ήταν προς όφελος τους 
να επιδιώκουν τα συγκρουόμενα συμφέροντά τους εκτός Ευρώ
πης μέσα στο πλαίσιο του συστήματος του Κονσέρτου. Συνέπεια 
αυτού ήταν μια σειρά συμβιβασμών αναφορικά με το Ανατολικό 
Ζήτημα. Μόνο μία φορά τα γεγονότα ξέφυγαν από τον έλεγχο, 
όταν η Βρετανία και η Γ αλλία διεξήγαγαν τον κριμαϊκό πόλεμο 
για να εμποδίσουν την επέκταση της Ρωσίας στην περιοχή των 
Οθωμανών. Οι διπλωματικοί συμβιβασμοί δεν είχαν ως στόχο τη 
μονιμότητα ή τη δικαιοσύνη, όπως οι ένθερμοι εθνικιστές, αλλά 
εκπονούνταν ως προσαρμογές που αντιστοιχούσαν στη μεταβαλ
λόμενη δύναμη και αποφασιστικότητα των εμπλεκόμενων κρα
τών και που παρείχαν σε καθένα από αυτά ό,τι επιθυμούσε περισ
σότερο εκείνη τη χρονική στιγμή. Οι τρεις μεγάλοι συμβιβασμοί 
στους οποίους κατέληξε έπειτα από διαπραγματεύσεις το Κον
σέρτο σχετικά με το Ανατολικό Ζήτημα ήταν οι συνθήκες της 
Ανδριανούπολης και του Λονδίνου το 1829-30, με τη διαμεσολά- 
βηση της Πρωσίας, για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους σε ένα τμήμα της Ελλάδας· η συνθήκη του Παρισιού το 
1856, με τη διαμεσολάβηση της Αυστρίας, μετά τον πόλεμο της 
Κριμαίας· και το συνέδριο του Βερολίνου το 1878, με τη διαμε- 
σολάβηση της Πρωσίας (Γερμανία) ύστερα από έναν ακόμη ρω- 
σοτουρκικό πόλεμο. Η οθωμανική επικυριαρχία στην Ευρώπη 
σταδιακά άρχισε να αντικαθίσταται από ένα πλήθος αντιμαχόμε- 
νων ανεξάρτητων κρατών. Η υπόλοιπη αυτοκρατορία εν μέρει



εξευρωπαΐστηκε, αναμορφώθηκε, ασπάστηκε την πρόοδο, καθώς 
και τους κανόνες και τους θεσμούς της Ευρώπης. Αναγνωρίστη
κε επίσημα ως μέλος της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών στη συμ
φωνία του Παρισιού. Όμως στην πράξη, οι Ευρωπαίοι δεν αντι
μετώπιζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως ευρωπαϊκό κράτος. 
Οι διομολογήσεις συνεχίστηκαν και τροποποιήθηκαν από τους 
Ευρωπαίους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι και το εμπόριό 
τους υπόκειντο σε ευρωπαϊκούς κανόνες και πρακτικές και ότι η 
οθωμανική διοίκηση τηρούσε κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα στις 
συναλλαγές της με τις κοινότητες που βρίσκονταν στη δικαιοδο
σία της.

Πιο ανατολικά, το κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής επέ
κτασης ήταν οι παράλληλες προεκτάσεις της ρωσικής και της βρε
τανικής αυτοκρατορικής διοίκησης στην Ασία, από την Οθωμα
νική Αυτοκρατορία έως τον Ειρηνικό Ωκεανό. Λιγότερο σημα
ντικό ήταν το ότι οι Ολλανδοί διατηρούσαν σημαντικές κτήσεις 
στη νοτιανατολική Ασία και ότι οι Γ άλλοι και αργότερα οι Γ ερ- 
μανοί και οι Αμερικανοί απέκτησαν νέες κτήσεις εκεί και στην 
Ωκεανία.

Οι Ρώσοι συνέχισαν να προωθούν τα χερσαία σύνορά τους. 
Εδραίωσαν την εξουσία'τους στη Σιβηρία και την κεντρική Ασία, 
έφεραν εποίκους και ξεκίνησαν την αφομοίωση των γηγενών πλη
θυσμών. Ήταν μια σταθερή επέκταση, αδιατάρακτη, αφού δεν 
υπήρχε κάποια δύναμη ικανή να διεξαγάγει μεγάλες στρατιωτι
κές επιχειρήσεις εναντίον της Ρωσίας σε αυτή την αχανή περιο
χή. Οι Βρετανοί έφτασαν στην Ασία ακολουθώντας τις θαλάσ
σιες οδούς. Το επίκεντρο της ισχύος τους ήταν η εκπληκτική βρε
τανική κυριαρχία (raj) στην Ινδία, η οποία ήταν πολύ μεγαλύτε
ρης αξίας από ό,τι οι ρωσικές προσκτήσεις στα βόρεια και η ο
ποία παρείχε τους πόρους και το εργατικό δυναμικό για μια η
μιαυτόνομη αυτοκρατορική δομή σε ολόκληρο τον Ινδικό Ωκεα
νό. Όμως, η θέση των Βρετανών ήταν πολύ πιο επισφαλής από 
ό,τι των Ρώσων, για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, η θαλάσσια
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σύνδεση ήταν αραιή και εξαρτιόταν από τον έλεγχο της θάλασ
σας από τους Βρετανούς, σε αντίθεση με την αδιατάρακτη χερ
σαία πρόσβαση των Ρώσων. Δεύτερον, ο εποικισμός με Βρετα
νούς πολίτες ήταν δυνατός μόνο στα άκρα του Ινδικού Ωκεανού, 
στην Αυστραλία και σε περιορισμένο βαθμό στη Νότια Αφρική, 
ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στην Ασία 
ήταν κατάλληλο για μετανάστευση από την ευρωπαϊκή Ρωσία. 
Τρίτον, οι Βρετανοί δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια να αφο
μοιώσουν τους Ασιάτες και τους Αφρικανούς υπηκόους τους. Α 
ντίθετα, εκπαίδευσαν και διέπλασαν τοπικές ασιατικές ελίτ, οι 
οποίες σταδιακά ανέλαβαν όλα σχεδόν τα ανώτερα επίπεδα των 
ξεχωριστών, αν και εξαρτημένων ασιατικών κυβερνήσεων. Τα ε
ξαρτημένα από τους Βρετανούς κράτη, σε αντίθεση με εκείνα στη 
Ρωσία, έγιναν προοδευτικά πιο αυτόνομα.

22.1. Ένα ρυθμισμένο σύστημα

Οι οικονομικές και στρατηγικές πιέσεις μπορούν και συχνά δια
τηρούν πράγματι ενωμένα στο ίδιο σύστημα κράτη με διαφορετι
κές κουλτούρες ή πολιτισμούς. Οι κανόνες και οι θεσμοί, που 
επεξεργάστηκαν τα κράτη με διαφορετικές κουλτούρες για να α- 
νταποκριθούν στην πρόκληση εκείνων των μηχανιστικών πιέσεων, 
τείνουν να είναι ουσιαστικά πρόσφοροι και ρυθμιστικοί ώστε να  
παρέχουν στο σύστημα τάξη και προβλεψιμότητα, όπως είναι η 
τήρηση των εμπορικών συμβολαίων, η ασυλία των απεσταλμέ
νων και ίσως των εμπόρων και ο συγχρονισμός των στρατιωτι
κών επιχειρήσεων. Οι διευθετήσεις που επεξεργάστηκαν από κοι
νού τα ευρωπαϊκά κράτη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτε- 
λούν ένα κλασικό παράδειγμα. Και οι δύο πλευρές γνώριζαν πο
λύ καλά ότι ανήκαν σε διαφορετικές κουλτούρες ή πολιτισμούς 
και η σκοπιμότητα ήταν αυτή που προσδιόρισε τις μεταξύ τους 
διευθετήσεις. Αυτές είχαν ως στόχο να διαχειριστούν τη στενή 
εμπλοκή των δύο πλευρών στο ίδιο σύστημα και ως εκ τούτου
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έπρεπε να είναι πολύ πιο λεπτομερείς και πιο ακριβείς από τις 
γενικές υποθέσεις και τις πρακτικές που ρύθμιζαν τις περιοδικές 
επαφές μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Όμως, δεν προχώρη
σαν τόσο ώστε να χαρακτηρίσουμε το ευρω-οθωμανικό σύστημα 
ως κοινωνία, πόσο μάλλον ένωση κατά την έννοια που έδινε ο 
Χέερεν στον όρο αυτό.2

Οι ρυθμιστικές διευθετήσεις είναι εκείνες που διαδίδονται, αν 
ένα τέτοιου είδους ετερογενές σύστημα διευρυνθεί. Οι κανόνες 
και οι θεσμοί που οι Ευρωπαίοι διέδωσαν στην Κίνα, την Περσία 
και το Μαρόκο το 19ο αιώνα ήταν εκείνοι που είχαν αναπτύξει με 
τους Οθωμανούς, συμπεριλαμβανομένων των διομολογήσεων ή 
των προξενείων με δικαιοδοσία επί των υπηκόων τους, και όχι 
εκείνοι που εφαρμόζονταν στο εσωτερικό της Ευρώπης, όπως η 
ελεύθερη μετακίνηση και διαμονή, σχεδόν χωρίς διαβατήριο. Στην 
πραγματικότητα, ούτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτε η Κίνα, 
ούτε η Περσία, ούτε το Μαρόκο, ούτε κανένα άλλο μη ευρωπαϊ
κό ανεξάρτητο κράτος, όπως το Σιάμ, ανήκαν πράγματι στην 
grande republique, όποια και αν ήταν η επίσημη και θεωρητική 
θέση. Ακόμη και η Ιαπωνία, η οποία είχε γίνει αποδεκτή ως ίσος 
σύμμαχος και μέλος του παγκόσμιου Κονσέρτου μεγάλων δυνά
μεων που διεκδικούσε συλλογική διεθνή εξουσία στην Κίνα, δεν 
ήταν μέλος της grande republique. Τα κράτη που διαμόρφωναν 
και τροποποιούσαν τους κανόνες και τους θεσμούς της παγκό
σμιας ευρωπαϊκής διεθνούς κοινωνίας του 19ου αιώνα ήταν τα 
μέλη της grande republique.

Ένα εκπληκτικό επίτευγμα του Κονσέρτου του 19ου αιώνα ή
ταν η αποφυγή συρράξεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών εκτός 
Ευρώπης κατά την ανταγωνιστική τους επέκταση, σε μεγάλη αντί
θεση με τη σωρεία πολεμικών ενεργειών που σημειώνονταν μετα
ξύ τους εκτός Ευρώπης σε προηγούμενους αιώνες. Οι αντίπαλες

2. Η. A. L. Heeren, History o f  the Political System o f  Europe and its Colo
nies, trans. from the German, Oxford, Talboys, 1834, preface and introduction.
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αποικιακές δυνάμεις εγκαθίδρυσαν την εξουσία τους στο εσωτερι
κό της Αφρικής τα τελευταία χρόνια του αιώνα, σύμφωνα με τις 
συμφωνίες διανομής στις οποίες κατέληξαν σε μεγάλο βαθμό στο 
συνέδριο του Βερολίνου το 1884. Οι περίπλοκες συμφωνίες στο 
στρατηγικής σημασίας σουλτανάτο του Μαρόκου χρονολογούνται 
από το 1880 και οδήγησαν σε διαφωνίες, αλλά όχι σε σύγκρουση 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που ασκούσαν διομολογημένα 
προνόμια εκεί. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η συνεργασία τους 
αναφορικά με την Κίνα, όπου η καταρρέουσα δυναστεία των Μα- 
ντσού δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει την τάξη και η εξέγερση 
των Μπόξερ έθεσε σε κίνδυνο τους ξένους εμπόρους και οδήγησε 
στην πολιορκία των ξένων διπλωματικών αντιπροσωπιών στο Πε
κίνο. Η συνεργασία του Κονσέρτου στην Κίνα έφτασε στο αποκο
ρύφωμά της το 1900, όταν όλες οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, 
παρά τις εντάσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, συμμετείχαν μαζί με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία σε μια συνδυασμένη στρα
τιωτική επιχείρηση και επιχείρηση αστυνόμευσης, η οποία υπερέ- 
βη τον άμεσο στόχο της διάσωσης των διπλωματών τους που βρί
σκονταν υπό πολιορκία στο Πεκίνο. Τόσο πραγματικά συλλογική 
ήταν η παρέμβασή τους που οι διάφορες στρατιωτικές δυνάμεις 
αντάλλαξαν εξαρτήματα της στολής τους και πολέμησαν φέροντας 
συμβολικά ένα συνονθύλευμα στολών και εξαρτύσεων. Αναμφί
βολα, αυτή και άλλες ξένες παρεμβάσεις αποτελούσαν προσβολή 
για την Κίνα, η οποία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο 
ήταν θεωρητικά ανεξάρτητο κράτος. Το σημαντικό για το σύστημα 
ήταν η ομόφωνη απόφαση των μεγάλων δυνάμεων ότι ήταν ανα
γκαίο να παρέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας εκ μέ
ρους της διεθνούς κοινότητας. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να συ- 
γκριθεί με παρόμοιες παρεμβάσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών στο Κονγκό και σε άλλες περιοχές όπου επικρατεί χάος στην 
εποχή μας. Το Κονσέρτο ολοκλήρωσε τον αιώνα στην Κίνα, όπως 
ξεκίνησε στην Ευρώπη τα χρόνια μετά τη συμφωνία της Βιέννης, 
με μια διάχυτη ηγεμονία των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες ενερ
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γούσαν από κοινού για να πετύχουν αυτά που δεν θα εμπιστεύο
νταν καμία από αυτές να κάνει μόνη της.

Ο κύριος στόχος των αυτοκρατορικών δυνάμεων, τόσο στην 
Αφρική, όσο και στην Κίνα ήταν να καταστήσουν εκείνες τις τε
ράστιες και ταραχώδεις περιοχές πιο ασφαλείς για το εμπόριο, 
για τα ορυχεία και τις φυτείες ώστε να προμηθεύουν στις ανα
πτυγμένες οικονομίες πρώτες ύλες και τροπικά προϊόντα. Όμως, 
ένας δευτερεύων και πιο ηθικός στόχος παρακινούσε τους Ευρω
παίους και τους Αμερικανούς να υπερβούν τις κανονιστικές και 
λυσιτελείς διευθετήσεις που μπορούσαν πλέον να επιβάλουν. Άρ
χισαν να επιμένουν στην τήρηση των κανονιστικών αρχών και 
θεσμών που είχαν αναπτύξει μέσα στη μήτρα της δικής τους κουλ
τούρας. Το πιο εμφανές παράδειγμα ήταν η κατάργηση του δου
λεμπορίου, που διακηρύχθηκε για πρώτη φορά στη συμφωνία της 
Βιέννης, και στη συνέχεια η επιμονή τους για την κατάργηση της 
ίδιας της δουλείας. Το Κονσέρτο ρύθμιζε την εφαρμογή αυτών 
των στόχων ώστε να αποφεύγει τη σύγκρουση μεταξύ των αυτο
κρατορικών δυνάμεων και να οργανώνει συλλογικές παρεμβά
σεις όπου ήταν απαραίτητο.

Καθώς το ευρωπαϊκό σύστημα διαδόθηκε σε ολόκληρο τον 
κόσμο, πολλοί μη Ευρωπαίοι ηγεμόνες ήθελαν να μετάσχουν στην 
ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
ως ίσοι και όχι ως κατώτεροι, και αν ήταν δυνατόν να έχουν κά
ποιο λόγο στον τρόπο διαχείρισης της νέας παγκόσμιας διεθνούς 
κοινωνίας. Όταν οι Ευρωπαίοι, προς τα μέσα του 19ου αιώνα, 
άρχισαν να θέτουν ως όρο ότι τα άλλα κράτη που επιθυμούσαν 
να μετάσχουν στη διεθνή τους κοινωνία έπρεπε να αποδεχτούν, 
όχι μόνο τους κανόνες της, αλλά και ορισμένες από τις αξίες και 
τους ηθικούς της κώδικες, το κριτήριο που χρησιμοποίησαν ήταν 
το «κριτήριο του πολιτισμού». Μη ευρωπαϊκά κράτη γίνονταν 
δεκτά ως μέλη της κοινωνίας (αν και όχι της grande republique) 
με την προϋπόθεση ότι υιοθετούσαν τους κανόνες της και ότι ή
ταν σε θέση να επιτύχουν ένα αποδεκτό επίπεδο πολιτισμού στις
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δραστηριότητες τους ως μέλη. Ούτε γίνονταν αντιληπτά τα ευ
ρωπαϊκά κριτήρια πολιτισμού ως απλές μόνο γενικεύσεις. Το ευ
ρωπαϊκό διεθνές δίκαιο, για παράδειγμα, είχε εξελιχτεί σε ένα πο
λυσύνθετο σύνολο πολύ συγκεκριμένων κανόνων. Οι μεγάλες δυ
νάμεις επέμεναν επίσης ότι όλες οι κυβερνήσεις έπρεπε να  τη
ρούν ορισμένα ευρωπαϊκά οικονομικά κριτήρια και εμπορικές 
πρακτικές, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούσαν ξένους. Οι μη Ευρω
παίοι υποψήφιοι κρίνονταν, όχι μόνο από τον τρόπο που διεξή- 
γαν τις εξωτερικές τους σχέσεις, αλλά επίσης και από τον τρόπο 
που κυβερνούσαν τη χώρα τους. Οι κοινότητες που ήταν πολιτι
σμικά μη ευρωπαϊκές έπρεπε να μάθουν αυτούς τους νόμους και 
τις πρακτικές και να προσαρμοστούν σε αυτούς, συχνά με κάποιο 
κόστος για τις δικές τους κοινωνίες. Η εμμονή στις δυτικές αξίες 
(αναγνωρίσιμες ως τέτοιες, αν και φυσικά δεν τηρούνταν παντού 
από όλους τους Δυτικούς) μπορεί εύλογα να θεωρηθεί μια μορφή 
πολιτισμικού ιμπεριαλισμού. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαδι
κασία της ενοποίησης, η οποία καθιέρωσε την κυριαρχούμενη 
από τους Ευρωπαίους παγκόσμια διεθνή κοινωνία. Εκείνοι που 
ηγήθηκαν της ιστορικής εξέγερσης κατά της Δύσης απεχθάνο- 
νταν τον πολιτισμικό ιμπεριαλισμό το ίδιο ή και περισσότερο από 
την κυριαρχία για στρατηγικούς λόγους ή από την οικονομική 
εκμετάλλευση.

Μέχρι το 1900 η εμβέλεια του συστήματος είχε εξαπλωθεί σιγά 
σιγά και τμηματικά στην Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Έφε
ρε ολόκληρο τον κόσμο, όχι ςτε μια ενιαία αυτοκρατορία, αλλά σε 
ένα ενιαίο σύνολο οικονομικών και στρατηγικών σχέσεων. Η Ευ
ρώπη παρέμεινε το στρατηγικό και οικονομικό του επίκεντρο και 
ό,τι συνέβαινε στην Ευρώπη εξακολουθούσε να είναι καθοριστι
κής σημασίας για το σύστημα ως σύνολο. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι το 
1900 δύο μεγάλες ανεξάρτητες μη ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι Ηνω
μένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, είχαν αρχίσει να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους στο σύστημα, ιδιαίτερα στην ανατολική Ασία
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και τον Ειρηνικό, σπάζοντας έτσι το μονοπώλιο του ελέγχου από 
τη γεωγραφική Ευρώπη· και είκοσι περίπου μικρότερα ανεξάρτητα 
κράτη στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική 
έπαιζαν περιφερειακούς ρόλους. Ο πλούτος και η ισχύς των αυτο
κρατορικών κρατών, μεγάλων και μικρών, και ως εκ τούτου το 
δίκτυο των συμφερόντων και των πιέσεων που διατηρούσαν το νέο 
παγκόσμιο σύστημα ενωμένο, εξαρτιόνταν πιο άμεσα από τα εξαρ
τημένα εδάφη τους. Τα εξαρτημένα εδάφη των ευρωπαϊκών δυνά
μεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία καταλάμβαναν το 50% 
περίπου της χερσαίας επιφάνειας της Γης. Βρίσκονταν κυρίως στην 
Ασία και μέχρι τα τέλη του αιώνα και στην Αφρική. Ο βαθμός του 
αυτοκρατορικού ελέγχου κυμαινόταν μέσω των ομόκεντρων κύ
κλων στους οποίους τείνουν να οργανώνονται οι αυτοκρατορίες, 
από ορισμένες άμεσα διοικούμενες προεκτάσεις της Ρωσίας και 
της Γαλλίας έως τις αυτοδιοικούμενες βρετανικές αποικιακές κτή
σεις. Τα εξαρτημένα εδάφη ποίκιλλαν επίσης πολύ ως προς το βαθ
μό της οικονομικής τους ανάπτυξης· και η σχετική επιρροή των 
εκτός Ευρώπης εξαρτημένων κρατών στο σύστημα αυξανόταν, κα
θώς γίνονταν πιο σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία -  και σε 
ορισμένες περιπτώσεις πιο σημαντικά και από στρατηγική άποψη.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα το Κονσέρτο των μεγάλων 
δυνάμεων που είχε δημιουργηθεί με τη συμφωνία της Βιέννης 
έγινε σταδιακά πιο χαλαρό, όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 21, και το 
στρατηγικό μοντέλο του ευρωπαϊκού συστήματος μετακινήθηκε 
αρκετά κατά μήκος του φάσματός μας προς τη μεγαλύτερη ανε
ξαρτησία. Θα ήταν ωστόσο λάθος να συμπεράνουμε από αυτή τη 
χαλάρωση της grande republique ότι το σύστημα ως σύνολο με- 
τακινήθηκε από μια από κοινού διαχειριζόμενη τάξη πραγμάτων 
σε μια κατάσταση διεθνούς αναρχίας. Η Ευρώπη και ολόκληρος 
ο κόσμος συνδέθηκαν πιο στενά σε μια ενιαία παγκόσμια οικονο
μία και η οικονομική ανεξαρτησία ακόμη και των μεγαλύτερων 
κρατών-μελών σταδιακά μειώθηκε· παρ’ όλο που οι ενέργειες των 
κυβερνήσεών τους δείχνουν ότι δεν είχαν επίγνωση των αυξανό-
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μενών επιθέσεων κατά της οικονομικής τους κυριαρχίας, και το 
λαϊκό εθνικιστικό αίσθημα θα είχε με αγανάκτηση απορρίψει την 
ιδέα. Η οικονομική ολοκλήρωση του κόσμου ήταν λιγότερο εμ
φανής επειδή δεν την επέβαλλε ούτε τη διαχειριζόταν μία μεγάλη 
οικονομική δύναμη ή μία ομάδα τέτοιων δυνάμεων, αλλά επήλθε 
από τη σχετικά ελεύθερη λειτουργία των ολοένα και πιο παγκό
σμιων αγορών. Επιπλέον, το ανατολικό ημισφαίριο εκτός Ευρώ
πης, που μέχρι το 1900 λαμβανόταν πολύ σοβαρά υπόψη στις 
στρατηγικές και οικονομικές πιέσεις του συστήματος, δεν φαινό
ταν να είναι κάτι ξεχωριστό από την Ευρώπη· το μεγαλύτερο τμήμα 
τους δεν αποτελούνταν από πολιτικά ανεξάρτητα κράτη, όπως 
συνέβαινε στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Κατά συνέπεια, μέχρι το 1900 ο κόσμος ήταν πολύ πιο ολο
κληρωμένος από ό,τι αφήνουν να εννοηθεί οι εκ των υστέρων 
γνώσεις μας και η ρητορεία των πολλαπλών ανεξαρτησιών ή από 
ό,τι συνειδητοποιούσαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Συνδεόταν με 
ένα στενό οικονομικό δίκτυο και από τις αυτοκρατορίες των ηγε
τικών του δυνάμεων, ενώ αποτελούσε μια διεθνή κοινωνία με την 
παγκόσμια αποδοχή, τουλάχιστον φαινομενικά, κοινών κανόνων 
και υποθέσεων για τη διαχείριση των διεθνών σχέσεων. Όμως, 
ακόμη και όταν τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής διεθνούς κοινω
νίας επεξεργάζονταν τους κανόνες και τους θεσμούς της και τους 
επέβαλλαν στον υπόλοιπο κόσμο, υπό μια άλλη έννοια αυτή η 
κοινωνία καθίστατο λιγότερο συνεκτική και η θέση της μετακι
νούνταν προς το άκρο των ανεξαρτησιών του φάσματος. Το Κον
σέρτο της Ευρώπης που ξεκίνησε ως μια διάχυτη και συλλογική 
ηγεμονία, την οποία ασκούσαν κοσμοπολίτες πολιτικοί που κα- 
τεύθυναν τις πολιτικές των πέντε μεγάλων δυνάμεων, μετατρά- 
πηκε μέσα σε έναν αιώνα σε μια κοινωνία στην οποία κυριαρχού
σαν τα εθνικά κράτη, των οποίων οι ολοένα και πιο κυρίαρχοι 
λαοί αισθάνονταν να έχουν περισσότερα κοινά με τους ομοεθνείς 
τους ίσως, και λιγότερα με τα άλλα έθνη. Ο εθνικισμός ώθησε τα 
ευρωπαϊκά εθνικά κράτη να απομακρυνθούν το ένα από το άλλο
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και οι πολιτικοί εξέφραζαν ολοένα και περισσότερο αυτή την α
ποξένωση.

Εκτός Ευρώπης το αίσθημα της υποχρέωσης προς την ευρω
παϊκή grande republique ήταν ακόμη πιο εξασθενημένο. Οι Ηνω
μένες Πολιτείες και η Ιαπωνία βρίσκονταν πολύ μακριά από την 
Ευρώπη, τόσο από ψυχολογική, όσο και από γεωγραφική άποψη. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι πιο σημαντικές δημοκρατίες της 
Λατινικής Αμερικής, αν και ήταν πολιτισμικά ευρωπαϊκές και κα- 
τοικούνταν σε μεγάλο βαθμό από λαούς ευρωπαϊκής καταγωγής, 
απέφευγαν την εμπλοκή τους σε συμμαχίες και την ανάμειξή τους 
στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Τα αισθήματα αποστασιοποίησής τους 
ενισχύθηκαν από το κύμα των Ευρωπαίων μεταναστών που συ- 
νέρρεαν στο Νέο Κόσμο, γύριζαν την πλάτη στη Γηραιά Ήπειρο 
και υιοθετούσαν μια νέα εθνικότητα. Η Ιαπωνία παρά τη νέα και 
επιτυχημένη φαινομενικά συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά πρό
τυπα παρέμεινε ψυχολογικά πολύ διαφορετική. Η Ιαπωνία και άλ
λα πολιτισμικά μη ευρωπαϊκά κράτη που είχαν γίνει δεκτά ως 
μέλη της διεθνούς κοινωνίας, την κατέστησαν πιο ανομοιογενή, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις υποκείμενες υποθέσεις και αξίες της.

Κατά συνέπεια, η διεθνής κοινωνία του 19ου αιώνα ωθήθηκε 
από τον εθνικισμό και τη δημοκρατία και από την αυξανόμενη 
σημασία των μη ευρωπαϊκών της μελών μακριά από τη στενή 
ηγεμονία που είχε εγκαθιδρύσει η συμφωνία της Βιέννης προς 
μια πολύ πιο χαλαρή νοοτροπία, η οποία έδινε έμφαση στην ανε
ξαρτησία, τη στιγμή που η πρόοδος της τεχνολογίας και άλλοι 
παράγοντες ενοποιούσαν το παγκόσμιο σύστημα σε ένα ακόμη 
πιο στενό οικονομικό και στρατηγικό δίκτυο εμπλοκής και αλλη
λεπίδρασης. Οι ευρωπαϊκές ιδέες περί κυριαρχίας, ανεξαρτησίας 
και νομικής ισότητας, που παρείχαν την επίσημη νομιμοποίηση 
της διεθνούς κοινωνίας κρατών το 1900, έφεραν αυτή την κοινω
νία de jure, δηλαδή όσον αφορά το δίκαιο και τη θεωρία, αισθητά 
εγγύτερα στο άκρο των ανεξαρτησιών του φάσματος από ό,τι δι
καιολογούσαν οι επιχειρησιακές πρακτικές του συστήματος. Αυ-



τη η διάσταση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης έμελλε να γίνει 
ακόμη μεγαλύτερη τον 20ό αιώνα.
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0 20ός αιώνας απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με 
τα προηγούμενα συστήματα που εξετάσαμε. Πρόκειται για 

τον αιώνα μας. Μεγάλο μέρος του μας είναι γνωστό μέσω της 
άμεσης εμπειρίας και της ζώσας μνήμης μας και η αλληλουχία 
των γεγονότων είναι πολύ γνωστή ώστε να χρειάζεται κάποια α
νακεφαλαίωση. Συνέβησαν όμως εξαιρετικά πρόσφατα και η έκ
βαση και οι συνέπειές τους είναι εξαιρετικά απρόβλεπτες ώστε 
να μπορούμε ήδη να τα εξετάσουμε από τη σωστή προοπτική. 
Βλέπουμε τα δέντρα, αλλά δεν βλέπουμε το δάσος. Είμαστε πνευ
ματικά και συναισθηματικά παιδιά της εποχής μας, με δεσμεύ
σεις και πεποιθήσεις που απορρέουν από την εμπλοκή μας στους 
αγώνες της εποχής μας. Αφού δεν μπορούμε να εξετάσουμε τον 
αιώνα μας με την ίδια αποστασιοποίηση που εξετάσαμε την αυ
τοκρατορία των Μαουρύα ή τους θρησκευτικούς πολέμους της 
Ευρώπης, πρέπει να καταβάλουμε μια επιπλέον πνευματική προ
σπάθεια για να εφαρμόσουμε σε αυτόν την ίδια ανάλυση που χρη
σιμοποιήσαμε για το παρελθόν: να διατηρήσουμε τις πεποιθή
σεις μας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι άλλοι, και ιδιαίτερα οι μελ
λοντικές γενεές θα τις αμφισβητήσουν και θα απορήσουν για τη 
σημασία που προσδίδουμε σε αυτές.

Δεν υπάρχει κανένα μεγάλο χάσμα ή επαναστατική διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών και του ση
μερινού παγκοσμίου. Το ευρωπαϊκό σύστημα δεν περιοριζόταν
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ποτέ στη Λατινική Χριστιανοσύνη ή στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Α 
πό την αφετηρία του το 16ο αιώνα, τόσο η Βόρεια και η Νότια 
Αμερική, όσο και η Οθωμανική Αυτοκρατορία εμφανίζονταν α
ναπόφευκτα στους οικονομικούς και στρατηγικούς υπολογισμούς 
των μελών του· το ίδιο έκαναν σε μικρότερο βαθμό και ρωσικά 
κράτη όπως, για παράδειγμα, η Μοσχοβία. Πιο ανατολικά και 
νότια, οι Ευρωπαίοι ήταν από τη γένεση του συστήματος τους σε 
επαφή με υψηλού πολιτιστικού επιπέδου κοινότητες στην Ασία 
και με πρωτόγονες στην Αφρική. Είχαν μόλις επεκτείνει το σύ
στημά τους ώστε να καλύπτει ολόκληρη την υδρόγειο όταν τον 
20ό αιώνα έπαψαν να το ελέγχουν.

Μόλις το παγκόσμιο σύστημα απελευθερώθηκε από τον έλεγ
χο των Ευρωπαίων είναι φανερό ότι ανανεώθηκε και διαφορο- 
ποιήθηκε. Οι οικονομικές και στρατηγικές πιέσεις που διατηρούν 
ενωμένο το σημερινό σύστημα είναι πολύ διαφορετικές από εκεί
νες που ασκούνταν την εποχή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Όμως, 
η νομιμοποίηση, όπως συμβαίνει συνήθως, υστερεί χρονικά σε 
σχέση με τις πραγματικότητες της αλλαγής. Η μεγάλη πλειοψη- 
φία των μελών της παγκόσμιας διεθνούς κοινωνίας μας δεν προ
έρχονται από την Ευρώπη. Όμως, οι κανόνες και οι θεσμοί της 
κοινωνίας μας σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να είναι εκείνοι 
που μας κληροδότησε η Ευρώπη, και γενικά θεωρούνταν μέχρι 
πολύ πρόσφατα απλώς ως η ευρωπαϊκή κοινωνία σε μεγεθυσμέ- 
νη μορφή.

Ο 20ός αιώνας ξεκίνησε με ένα παγκόσμιο διεθνές σύστημα, 
στο οποίο κυριαρχούσαν ακόμη οι ευρωπαϊκές δυνάμεις· ωστόσο, 
εκτός Ευρώπης και ιδιαίτερα στον Ειρηνικό, οι Ευρωπαίοι ήδη μοι
ράζονταν την κυριαρχία τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την 
Ιαπωνία. Δεκατέσσερα μόλις χρόνια μετά την κοινή τους παρέμβα
ση για την αποκατάσταση της τάξης στην Κίνα, οι Ευρωπαίοι ενε- 
πλάκησαν σε έναν καταστροφικότατο πόλεμο -  ο οποίος έπειτα 
από είκοσι χρόνια ταραχώδους ειρήνης επαναλήφθηκε με διαφο
ρετική μορφή από το 1939 έως το 1945. Μέχρι τότε είχε καταστεί
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σαφές ότι η Ευρώπη δεν κυριαρχούσε πλέον στις παγκόσμιες υπο
θέσεις και όη  τα συμφέροντα και οι πιέσεις του συστήματος ήταν 
πραγματικά παγκόσμιες. Αυτή η αλλαγή θα είχε ούτως ή άλλως 
επέλθει κατά τη διάρκεια του αιώνα· ωστόσο, η αυτοκαταστροφή 
της ευρωπαϊκής ισχύος επιτάχυνε πάρα πολύ τη διαδικασία.

Οι Ευρωπαίοι έχασαν τον έλεγχο του παγκόσμιου συστήμα
τος και αναδύθηκε μια νέα διεθνής κοινωνία, όχι από τη μια στιγ
μή στην άλλη, αλλά σταδιακά και σταθερά, μέσα σε διάστημα 
μισού αιώνα. Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κύριες φάσεις. 
Η πρώτη ήταν η καταστροφή της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών 
ως επακόλουθο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η δεύτερη ήταν τα 
είκοσι χρόνια της συνθήκης των Βερσαλιών και της Κοινωνίας 
των Εθνών, που κατέληξαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό 
το κεφάλαιο θα εξετάσουμε αυτές τις δύο φάσεις. Η τρίτη ήταν η 
αναδιοργάνωση του παγκόσμιου συστήματος και της νέας διε
θνούς κοινωνίας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τέλος, στε
νά συνυφασμένη με τις άλλες ήταν η μεγάλη αλλαγή που επέφερε 
η απο-αποικιοποίηση. Τις δύο τελευταίες φάσεις θα τις εξετά
σουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Η καταστροφή της ευρωπαϊκής κοινωνίας κρατών, η οποία είχε 
αναπτυχθεί με μοναδικό τρόπο και με επιτυχία επί τέσσερις αιώ
νες, οφειλόταν σε πολλά και σύνθετα αίτια. Μας ενδιαφέρει ιδιαί
τερα η ανικανότητα αυτής της κοινωνίας να προσαρμοστεί ομαλά 
στις πιέσεις που δημιούργησε στο εσωτερικό του συστήματος η 
αύξηση της γερμανικής ισχύος. Στις αρχές του 20ού αιώνα οι μεγά
λες δυνάμεις της Ευρώπης εξελίχτηκαν από ένα ελαστικό Κονσέρ
το, το οποίο τους είχε επιτρέψει να ευθυγραμμίζονται με διαφορε
τικούς τρόπους σε διαφορετικά ζητήματα, σε μια στείρα αντιπαρά
θεση δύο αντίπαλων συνασπισμών. Η τριπλή συμμαχία της Γερ
μανίας, της Αυστρο-ουγγαρίας και της Ιταλίας ένωσε το πρώην 
ανατολικό μισό της Λατινικής Χριστιανοσύνης, όπου τα εθνικά 
κράτη αποτελούσαν ακόμη καινοτομία. Απέναντι της βρίσκονταν



482 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

η Γαλλία και η Ρωσία, δύο δυσαρεστημένες μεγάλες δυνάμεις. Πέ
ρα όμως από αυτές τις τυπικές συμμαχίες, σε ένα βαθύτερο επίπε
δο όλες σχεδόν οι δυνάμεις της Ευρώπης άρχισαν να ανησυχούν 
ολοένα και περισσότερο για την ταχεία αύξηση της βιομηχανικής 
και στρατιωτικής ικανότητας του νέου γερμανικού Reich. Ο πλη
θυσμός του νέου Reich ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, μετά τη 
Ρωσία, και ανώτερος σε μόρφωση και δεξιότητες.

Στο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών η αύξηση της σχετικής ισχύ
ος ενός μεμονωμένου κράτους οδηγούσε σε προσαρμογές υπέρ 
αυτού. Το ισχυρότερο κράτος ήταν συνήθως σε θέση να εστιάσει 
μεγάλο μέρος της Ευρώπης γύρω του δημιουργώντας ηγεμονία. 
Αυτές οι προσαρμογές εξισορροπούνταν από πολλά άλλα κράτη 
που απομακρύνονταν πολιτικά από αυτό και που προσέγγιζαν το 
ένα το άλλο. Ενώ η Βρετανία και η Ρωσία ήταν επίσης μεγάλες 
ασιατικές δυνάμεις και η Γαλλία και η Αυστρο-ουγγαρία είχαν 
στη διάθεσή τους περιοχές αυτοκρατορικής επέκτασης, η Γερμα
νία ήταν εγκλωβισμένη στο κέντρο της Ευρώπης. Μπορούσαν 
άραγε οι μεγάλες μετατοπίσεις που απαιτούνταν για να υπάρξει 
μια ισορροπία μεταξύ της Γερμανίας και των γειτόνων της να 
επιτευχθούν μέσω ενός ειρηνικού συμβιβασμού; Ή  η δύναμη της 
Γερμανίας έθετε το ίδιο είδος προβλήματος σε εκείνους που αντι
τάσσονταν στην ηγεμονία, όπως η Γ αλλία του Ναπολέοντα και 
του Λουδοβίκου ΙΔ', το οποίο δεν μπορούσε να επιλυθεί παρά 
μόνο με μια μεγάλη πολεμική σύρραξη; Οι Γερμανοί δεν διεκδι- 
κούσαν εκείνη την εποχή επιπρόσθετα εδάφη στην Ευρώπη, αλ
λά θεωρούσαν ότι ήταν περιορισμένοι, ein Volk ohne Raum -  έ
νας λαός χωρίς χώρο. Τώρα που το πεδίο δράσης του συστήματος 
είχε καταστεί παγκόσμιο, υποστήριζαν πολλοί Γερμανοί, οι άλ
λες δυνάμεις θα μπορούσαν ασφαλώς να δημιουργήσουν χώρο 
ώστε να απορροφηθούν οι αεικίνητες δυνάμεις του νέου Reich.

Τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν ήταν διατεθειμένα να υποχωρή
σουν τόσο εύκολα. Μετά την πτώση του προσεκτικού ως προς τις 
κινήσεις του Μπίσμαρκ οι Γερμανοί απέκτησαν μια κυρίαρχη θέ
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ση στη φθίνουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία που τους έφερε σε 
σύγκρουση, τόσο με τα ρωσικά, όσο και με τα βρετανικά συμφέρο
ντα· η υπερπόντια αποικιοκρατία τους συναγωνιζόταν τη Βρετανία 
και τη Γαλλία και το θεωρούσαν απαραίτητο να προστατεύσουν το 
εξαιρετικά θεμιτό κίνητρο του παγκόσμιου εμπορίου τους με ένα 
ισχυρό ναυτικό. Πέρα από αυτές τις ιδιάζουσες προκλήσεις, ανη
συχία προκαλούσε στους γείτονες της Γερμανίας και μια ηγεμονι
κή διάθεση που υπήρχε στην ίδια την Ευρώπη. Στην πραγματικό
τητα, η γερμανική κυβέρνηση τα χρόνια που προηγήθηκαν του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου ήταν σαφώς λιγότερο ηγεμονική, στις ενέρ
γειες και τις προθέσεις της, από ό,τι οι Αψβούργοι, ο Λουδοβίκος 
ΙΔ' ή ο Ναπολέοντας· όμως η ιδέα της ηγεμονίας ήταν πολύ λιγότε- 
ρο αποδεκτή από ό,τι στο παρελθόν και η ισχύς της Γερμανίας αύ
ξανε. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είχαν το γνωστό αποτέλεσμα σε 
ό,τι απέμεινε από τη μεταβλητή ισορροπία της Ευρώπης: τα άλλα 
κράτη συνασπίστηκαν εξαιτίας της νέας πρόκλησης. Η entente με
ταξύ της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Βρετανίας θεωρούνταν ότι 
αποτελούσε έναν πραγματικά αντι-ηγεμονικό συνασπισμό, με τη 
Γαλλία να παίζει το ρόλο του υποκινητή. Δυστυχώς, το Κονσέρτο 
δεν λειτουργούσε πλέον αποτελεσματικά στην Ευρώπη και δεν μπο
ρούσε να προκόψει μέσω διαπραγματεύσεων κανένας αμοιβαία α
νεκτός συμβιβασμός. Ούτε ανησυχούσαν ιδιαίτερα οι πολιτικοί ή 
οι πολίτες για την εναλλακτική λύση: Η προοπτική του πολέμου 
είχε πάψει να προκαλεί τρόμο. Επομένως, είχε στηθεί το σκηνικό 
για την επίλυση των εντάσεων στην Ευρώπη μέσω ενός μεγάλου 
πολέμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ενός πολέμου που όμοιος 
του δεν είχε διεξαχθεί εδώ και έναν αιώνα.1

1. Ο George Kennan διαβάζοντας αυτά τα κεφάλαια πρότεινε ότι θα έπρεπε 
να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στα εθνικιστικά πάθη και ιδιαίτερα στον ανεύθυνο 
σοβινισμό που επικρατούσε στους σημαίνοντες κύκλους της Γαλλίας και της 
Ρωσίας.
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Ανάλογο πρόβλημα αποτελούσε στην ανατολική Ασία η Ιαπω
νία. Ο εκσυγχρονισμός και εξευρωπαϊσμός της Ιαπωνίας απελευ
θέρωσε έναν επεκτατικό δυναμισμό ανάλογο με εκείνον της Γερ
μανίας στην Ευρώπη. Οι Ιάπωνες θεωρούσαν επίσης ότι ήταν ένας 
λαός περιορισμένος· και ο ιμπεριαλισμός ήταν η μόδα μεταξύ των 
άλλων μελών του «κλαμπ» των μεγάλων δυνάμεων, τα οποία θεω
ρούσαν ως μοντέλα. Ενισχυμένοι από μια συμμαχία με τη Βρετα
νία εκδίωξαν τους Ρώσους από τη Μαντζουρία και στη συνέχεια 
δημιούργησαν μια ειδική θέση για τους ίδιους εκεί και στη βόρεια 
Κίνα, ανάλογη με εκείνη που κατείχαν οι ευρωπαϊκές αυτοκρατο
ρίες σε άλλα μέρη της Ασίας. Η εξουσία της κινεζικής κυβέρνησης 
και η παραδοσιακή βρετανική πολιτική της «ελεύθερης πρόσβα
σης» για το εμπόριο είχαν καταρρεύσει· και οι σύνθετες συλλογι
κές διευθετήσεις για προστασία των ξένων υπηκόων και του εμπο
ρίου τους στην Κίνα φαινόταν πιθανό ότι θα αντικαθίσταντο από 
τη διαίρεση αυτής της τεράστιας χώρας σε προτεκτοράτα ξεχωρι
στών αυτοκρατορικών δυνάμεων. Όμως, στην ιαπωνική επέκταση 
ανατάχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί, που εμπλέ
κονταν στην περιοχή λόγω των δικών τους πρόσφατων προσαρτή
σεων, με καθυστέρηση υποστήριξαν την ελεύθερη πρόσβαση και 
την ακεραιότητα της Κίνας. Οι αυτοκρατορικές κτήσεις και σφαί
ρες επιρροής που είχαν αποκτηθεί πριν από το 1900 ήταν νόμιμες, 
φάνηκε στους Ιάπωνες ότι έλεγαν οι Αμερικανοί και οι άλλοι, αλλά 
τώρα το παιχνίδι έπρεπε να σταματήσει, αφήνοντας τις «κατέχου- 
σες» δυνάμεις με τα κέρδη τους και τις «μη κατέχουσες» με τίποτα. 
Οι Ιάπωνες δεν ήθελαν να εγείρουν το παγκόσμιο ζήτημα, όπως 
ήθελαν οι Γερμανοί· βασίζονταν στην αγγλο-ιαπωνική συμμαχία 
για να τους προστατέψει από μια ανεξέλεγκτη εναντίωση των Η
νωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας στα σχέδιά τους για την Κίνα.

Κατά συνέπεια, η παγκόσμια επέκταση της ευρωπαϊκής κοι
νωνίας κρατών δεν παρείχε επαρκές πεδίο δράσης σε δύο από τις 
τέσσερις πιο ισχυρές και ικανές κοινότητες του αιώνα μας, τη 
Γερμανία και την Ιαπωνία.
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Ο πόλεμος του 1914-18, που σήμερα αποκαλείται συνήθως 
Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν στην πραγματικότητα ένας ευρω
παϊκός πόλεμος, ο οποίος διεξήχθη για ευρωπαϊκούς λόγους και 
τροφοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά πάθη. Το μέγεθος της γερμανι
κής δύναμης και επομένως την πραγματικά αντι-ηγεμονική φύση 
του πολέμου στην Ευρώπη κατέδειξε το γεγονός ότι η Γερμανία 
ήταν ισάξιος αντίπαλος του συνασπισμού που παρατάχθηκε ενα
ντίον της, αν και οι βασικοί σύμμαχοί της, η Αυστρο-ουγγαρία 
και οι Οθωμανοί, ήταν αδύναμα κράτη έτοιμα να διαλυθούν στις 
συνιστώσες εθνικές τους κοινότητες. Μόνο όταν εντάχθηκαν στον 
αγώνα και οι υπερπόντιοι πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ανα- 
κόπηκε προσωρινά η ηγεμονική ισχύς της Γερμανίας.

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος παραμένει, όπως είπε ο Gibbon 
για την καθιέρωση του χριστιανισμού από τον Μεγάλο Κωνστα
ντίνο, ένα θέμα που μπορεί να εξεταστεί με αμεροληψία, αλλά 
όχι με αδιαφορία. Πολλά έχουν γραφτεί για τα πολυάριθμα αίτια 
που συνέβαλαν σε αυτόν και για τις φοβερές συνέπειες αυτής της 
μεγάλης και ακατάληκτης σύρραξης, τα οποία δεν χρειάζεται να 
επαναλάβουμε εδώ. Η κεφαλαιώδης σημασία του για εμάς έγκει
ται στο ότι κατέστρεψε ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σύστημα κρα
τών σε σημείο που να μην είναι δυνατή η αποκατάστασή του. Ο 
George Kennan περιγράφει παραστατικά τις ζημιές που είχαν προ- 
κληθεί στο τέλος του πολέμου:

«Η ισορροπία της Ευρώπης είχε καταστραφεί. Η Αυστροουγγα
ρία δεν υφίστατο πλέον. Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να 
πάρει τη θέση της. Η Γερμανία, αν και υπέφερε από τη βαριά 
ήττα και είχε βυθιστεί σε μεγάλη κοινωνική αναταραχή λόγω 
της κατάλυσης των παραδοσιακών της θεσμών, παρέμεινε παρ’ 
όλα αυτά το μόνο μεγάλο ενωμένο κράτος στην κεντρική Ευρώ
πη. Η Ρωσία δεν υπήρχε πια ως ένας πιθανός αξιόπιστος σύμμα
χος ώστε να βοηθήσει στον περιορισμό της γερμανικής ισχύος.
Η Ρωσία εξέπεμπε αισθήματα εχθρότητας, σκεπτικισμού απέ
ναντι στις αρχές της Ευρώπης, και αγαλλίασης για τα δεινά της,
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ενώ ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί μόνο για να επιτύχει την ορι
στική καταστροφή του πνεύματος και της περηφάνιας της Ευ
ρώπης. Ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία υπήρχαν μόνο τα 
θλιβερά νέα κράτη της ανατολικής και της κεντρικής Ευρώπης, 
τα οποία δεν είχαν εσωτερική σταθερότητα και παραδόσεις ως 
προς την άσκηση της πολιτικής — οι λαοί τους βρίσκονταν σε 
σύγχυση και αβεβαιότητα, ενώ ταλαντεύονταν ανάμεσα στο θρά
σος και την ατολμία αναφορικά με την άσκηση των ασυνήθι
στων για αυτούς καθηκόντων της ανεξαρτησίας. Και από την 
άλλη πλευρά της Γερμανίας υπήρχαν η Γαλλία και η Αγγλία, οι 
οποίες παρέπαιαν λόγω των αντιξοοτήτων του πολέμου, τραυ
ματισμένες πολύ περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούσαν, κα
θώς οι καλύτεροι άνδρες τους είχαν χαθεί».2

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος επέσπευσε τη Ρωσική Επανάστα
ση. Αυτό το σύμπλεγμα γεγονότων έχει χαιρετιστεί από τους μαρ
ξιστές και ορισμένες φορές και από μη μαρξιστές ως το σημαντι
κότερο γεγονός του 20ού αιώνα. Αν και ελάχιστοι θα διατύπωναν 
τόσο υπερβολικούς ισχυρισμούς σήμερα, η επιρροή της Ρωσικής 
Επανάστασης ήταν και παραμένει πολύ σημαντική. Ο αντίκτυ
πος της στην κοινωνία των κρατών ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνη
τικός. Οι Γερμανοί διαπραγματεύτηκαν τη συνθήκη του Μπρεστ- 
Λιτόφσκ με τους μπολσεβίκους· όμως, οι μεγάλες συμμαχικές δυ
νάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής και της Ιαπωνίας, 
δεν είχαν μεγάλη επαφή με τις πραγματικότητες της Ρωσίας. Α 
νταπέδιδαν την εχθρότητα του Λένιν και επιχείρησαν μια συλλο
γική στρατιωτική παρέμβαση για να αποκαταστήσουν μια διε
θνώς αποδεκτή τάξη, όπως είχαν κάνει με επιτυχία είκοσι χρόνια 
πριν στην Κίνα· όμως, στη Ρωσία οι χλιαρές προσπάθειές τους 
απέτυχαν. Η Ρωσία παρέμεινε μια σημαντική συνιστώσα του συ
στήματος κρατών, αλλά προτίμησε να απομονωθεί. Η σοβιετική

2. G. F. Kennan, American Diplomacy 1900-1950, London, Seeker & 
Warburg, 1952, pp. 68-9.
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κυβέρνηση στεκόταν γενικά εκτός της διεθνούς κοινωνίας κρα
τών, με την οποία διατηρούσε σχέσεις ανάλογες με εκείνες των 
Οθωμανών με την ευρωπαϊκή grande repubtique. Όπως η μετα
κίνηση του Μεγάλου Πέτρου από τη Μόσχα στην Αγία Πετρού
πολη συμβόλιζε το άνοιγμα ενός παραθύρου προς τη Δύση και 
την είσοδο της Ρωσίας στην grande republique ως μεγάλης δύνα
μης (κεφ. 19), έτσι και η επιστροφή του Λένιν στη Μόσχα συμ
βόλιζε το κλείσιμο αυτού του παραθύρου.

Οι πικραμένοι λαοί που είχαν υποστεί την οδυνηρή δοκιμασία 
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου βγήκαν από αυτόν τρέφοντας τερά
στια δυσαρέσκεια και ψυχολογικά απρόθυμοι να αποκαταστήσουν 
το σύστημα στο οποίο απέδιδαν την καταστροφή. Είχε καταστεί 
απαραίτητη η οριστική ρήξη με το παρελθόν και η δημιουργία 
μιας νέας διεθνούς τάξης πραγμάτων.

Η συνθήκη των Βερσαλιών (συμπεριλαμβανομένων και των 
μικρότερων συνθηκών και της ίδρυσης της Κοινωνίας των Εθνών) 
θεωρείται συχνά ως η πρώτη ιδρυτική πράξη παγκόσμιας αυτο- 
ρύθμισης μιας κοινωνίας η οποία είχε καταστεί παγκόσμια. Ω
στόσο, εκ των υστέρων φαίνεται όλο και περισσότερο ως μια με
ταβατική διευθέτηση. Απουσία της Ρωσίας και της Γερμανίας, η 
συμφωνία ήταν δημιούργημα των μεγάλων δυτικών δυνάμεων. 
Στόχος τους ήταν αφενός μια λειτουργική συμφωνία για την Ευ
ρώπη και αφετέρου ένα σχέδιο κανόνων και θεσμών για μια πα
γκόσμια κοινωνία που θα μπορούσε να διατηρεί την τάξη και να 
αποτρέπει τον πόλεμο. Αντίθετα με τις μεγάλες συνθήκες που εί
χαν προηγηθεί, της Βεστφαλίας, της Ουτρέχτης και της Βιέννης, 
η συνθήκη των Βερσαλιών ήταν τόσο ατελής και τόσο ακατάλλη
λη για τις συνθήκες που επικρατούσαν ώστε δεν κατόρθωσε να 
επιτύχει ούτε τον έναν από αυτούς τους δύο στόχους. Συχνά λέγε
ται ότι ο πόνος κάνει τους ανθρώπους πιο σοφούς. Αυτό δεν συ
νέβη με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα στοιχεία της συνέχειας με το ευρωπαϊκό παρελθόν εξακο
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λουθούσαν να είναι ισχυρά, ίσως μάλιστα να  κυριαρχούσαν στο 
μυαλό των συναθροισμένων πολιτικών. Οι ίδιες οι συνθήκες ει
ρήνης ήταν νομικά δεσμευτικά κείμενα κατά την ευρωπαϊκή πα
ράδοση, αν και οι όροι τους είχαν υπαγορευτεί σαφέστερα από 
τους νικητές. Οι νικητές χάραξαν εκ νέου σύνορα, κατήργησαν 
κράτη (συγκεκριμένα την Αυστρο-ουγγρική και την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία) και δημιούργησαν νέα, και επέβαλαν οικονομι
κές αποζημιώσεις, με λιγότερη σύνεση από ό,τι οι προκάτοχοί 
τους, αλλά εμφανώς κατά τον ίδιο τρόπο. Το σχέδιο για μια νέα  
παγκόσμια κοινωνία, την Κοινωνία των Εθνών, διαιώνισε την 
πρακτική των πέντε μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες, με εξαίρεση 
τις περιπτώσεις ανοιχτής διαφωνίας, επιδίωκαν να συγκροτήσουν 
ένα είδος Κονσέρτου του κόσμου κυριαρχώντας στο Συμβούλιο 
της Κοινωνίας των Εθνών. Το σχέδιο για τη νέα παγκόσμια κοι
νωνία ενσωμάτωνε επίσης όλους σχεδόν τους κανόνες και τις 
πρακτικές που είχαν αναπτυχθεί στην ευρωπαϊκή gran de  
republique, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς της δικαίου 
και της διπλωματίας της, καθώς και των βασικών υποθέσεών της 
σχετικά με την κυριαρχία και τη νομική ισότητα των κρατών που 
αναγνωρίζονταν ως ανεξάρτητα μέλη της κοινωνίας. Πέρα από 
αυτές τις ευρωπαϊκές ιδέες που πάτασσαν τις διακρίσεις, το νέο  
σχέδιο άφηνε ουσιαστικά ανέπαφες τις διομολογήσεις και τις άλ
λες πρακτικές που είχαν συλλογικά καθιερώσει οι Ευρωπαίοι σε 
χώρες από το Μαρόκο έως την Κίνα, καθώς και τις μεγάλες αυ- 
τοκρατορικές δομές των εξαρτημένων κρατών που έλεγχαν οι 
νικητές και ορισμένα ουδέτερα κράτη.

Τόσο το κοινό στις δυτικές δημοκρατικές χώρες, όσο και οι 
πολιτικοί που εξέλεγε αυτό το κοινό είχαν απελπιστεί και τρομο
κρατηθεί από το μακελειό και τις καταστροφές του πολέμου και 
από αυτό που συνειδητοποίησαν τελικά ότι ήταν η καταστροφή 
του ευρωπαϊκού συστήματος. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
μεγάλης κλίμακας πόλεμοι δεν ήταν πλέον ανεκτοί και ότι το ση
μαντικότερο καθήκον τους ήταν να αποτρέψουν έναν νέο Αρμα-
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γεδδώνα με τη δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας. Με άλλα 
λόγια, ήθελαν να απομακρυνθούν από τους κινδύνους των ανεξέ
λεγκτων πολλαπλών ανεξαρτησιών προς ένα πιο στενά οργανωμέ
νο σύστημα και κυρίως να «θέσουν εκτός νόμου τον πόλεμο». Ο 
Αμερικανός πρόεδρος, ο Γούντροου Γουίλσον, μίλησε εκ μέρους 
των Αμερικανών που ενδιαφέρονταν για τα διεθνή ζητήματα και 
πολλών Ευρωπαίων που θεωρούσαν την προπολεμική διεθνή κοι
νωνία ως μια αναρχία κυρίαρχων κρατών. Το να στηρίζονται μόνο 
στην αυτοσυγκράτηση των πολιτικών και στην ισορροπία της ι
σχύος τους φαινόταν ως ένας σίγουρος τρόπος για την πρόκληση 
καταστροφής. Η διεθνής τάξη πραγμάτων έπρεπε να διατηρηθεί 
μέσω ενός υπερκαλύπτοντος μηχανισμού συγκράτησης. Ο μηχα
νισμός αυτός δεν θα ήταν μια παγκόσμια κυβέρνηση, αλλά ένας 
συνασπισμός κρατών πρόθυμων και ικανών να αποτρέψουν τη δια
τάραξη της ειρήνης. Στην πράξη σήμαινε ότι οι μεγάλες δυνάμεις 
της εποχής έπρεπε να θέσουν τους επιπρόσθετους κανόνες και θε
σμούς της νέας, πιο στενά οργανωμένης διεθνούς κοινωνίας, και 
όπου ήταν απαραίτητο να επιβάλουν τη συμμόρφωση με αυτούς.

Το Καταστατικό της Κοινωνίας των Εθνών συντάχθηκε σε 
συμφωνία με την αντι-ηγεμονική νομιμοποίηση ως τον ακρογω
νιαίο λίθο μιας κοινωνίας κυρίαρχων κρατών, τα οποία είχαν συμ
φωνήσει εκούσια σε κάποιους όρους για τη διασφάλιση της συλ
λογικής ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, επιβλήθηκε από τις 
νικήτριες δυτικές δυνάμεις και ήταν φυσικό να  αναμένει κανείς 
ότι θα λειτουργούσε αποτελεσματικά μόνο αν αυτές οι δυνάμεις 
συμφωνούσαν να  ενεργούν ως μια συλλογική ηγεμονική εξουσία 
για να ρυθμίζουν και, όταν κρινόταν απαραίτητο, να επιβάλλουν 
τη νέα διεθνή κοινωνία. Η Κοινωνία των Εθνών ήταν μια μόνιμη 
συμφωνία που είχε αναλάβει τη διατήρηση της ειρήνης κατά την 
καντιανή αντίληψη και επίσης ήταν μια ιερή συμμαχία νικηφό
ρων και ενάρετων δυνάμεων αποφασισμένων να καταστήσουν 
τον κόσμο ασφαλή για τη δημοκρατία. Υπό αυτή τη γενική έν
νοια μπορεί να πει κανείς ότι έμοιαζε με τη συμφωνία της Βιέν
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νης, αλλά αποδείχτηκε πολύ λιγότερο αποτελεσματική από το 
Κονσέρτο της Ευρώπης, το οποίο προέκυψε από τη Βιέννη, για 
δύο κυρίως λόγους.

Ο πρώτος ήταν η έλλειψη ελαστικότητας. Οι δυτικοί σύμμα
χοι, αντί να  αποκαταστήσουν την κινητικότητα της ισορροπίας 
ισχύος, αποκήρυξαν εντελώς την ιδέα της ισορροπίας, την οποία 
θεωρούσαν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την καταστροφή, υ
πέρ της πιο άκαμπτης ιδέας της συλλογικής ασφάλειας. Αντί για 
την αυστρο-ουγγρική ενοποίηση των παραδουνάβιων περιοχών 
και την ενοποίηση της Ανατολίας και της εύφορης ημισελήνου 
υπό τους Οθωμανούς, επέλεξαν τη βαλκανιοποίηση ολόκληρης 
της περιοχής από την Ελβετία έως την Περσία. Με αυτή την επι
λογή τους έκαναν μια χλιαρή προσπάθεια να εφαρμόσουν την 
εθνικιστική αρχή της «αυτοδιάθεσης»· και διακήρυξαν ότι, μόλις 
θα καθιερώνονταν «μόνιμα» τα σύνορα, είτε με αυτό τον τρόπο 
είτε με εντολή των νικητών, ένα κράτος, το οποίο θα κατέφευγε 
στη βία για να τα μεταβάλει ή για να αποκτήσει τον έλεγχο πε
ριοχών που δεν του είχαν εκχωρηθεί, θα έπρεπε να θεωρείται ως 
εισβολέας. Και θα ήταν καθήκον των φιλειρηνικών μελών της 
Κοινωνίας των Εθνών να το περιορίσουν με το να αντιταχθούν 
στις προθέσεις του. Το πρόβλημα της Κοινωνίας των Εθνών ως 
μέσο διαχείρισης της αλλαγής και προσαρμογής του συστήματος 
στις μεταβολές της ισχύος των κρατών ήταν ότι σχεδόν απέκλειε 
την αλλαγή. Αντιπροσώπευε τις ικανοποιημένες δυνάμεις, εκεί
νες που επιθυμούσαν να διατηρήσουν -ό χ ι απαραιτήτως με κάθε 
λεπτομέρεια, αλλά γενικά- το εδαφικό status quo.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι η Κοινωνία των Εθνών διακήρυσσε 
μια νέα νομιμοποίηση, αλλά ήταν υπερβολικά αδύναμη ώστε να  
την επιβάλει. Οι κυβερνήσεις των τεσσάρων ισχυρότερων και πιο 
διεκδικητικών κοινοτήτων του 20ού αιώνα, των Αμερικανών, των 
Ρώσων, των Γερμανών και των Ιαπώνων δεν δεσμεύονταν από 
τους όρους της για τη διατήρηση της διεθνούς τάξης πραγμάτων. 
Η Γερμανία και η Ιαπωνία εξακολουθούσαν να είναι δυσάρεστη-
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μενες δυνάμεις, των οποίων η σχετική δύναμη στο σύστημα ήταν 
μεγαλύτερη από την επιρροή που ασκούσαν στη διαχείρισή του. 
Είδαμε ότι μετά τους ναπολεόντειους πολέμους η Ρωσία και η Βρε
τανία είχαν ενεργήσει ως ένα ζευγάρι «στηριγμάτων», και αντι- 
τασσόταν η μία στην άλλη από πολλές απόψεις, αλλά διέσωσαν 
και αποκατέστησαν από κοινού το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών με 
μια τροποποιημένη μορφή. Τώρα όμως δεν ήταν διαθέσιμη καμία 
από τις δύο δυνάμεις-στηρίγματα: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Σοβιετική Ένωση για διαφορετικούς λόγους είχαν διαχωριστεί α
πό την Κοινωνία των Εθνών. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
συγκεκριμένα παρέμεναν πλήρες μέλος της ευρύτερης διεθνούς 
κοινωνίας και συμμετείχαν ενεργά σε αυτή. Την παρακμή της ι
σχύος της Βρετανίας και της Γαλλίας, η οποία ήταν ήδη αισθητή 
από το 1919 και κατέστη ολοένα και πιο ορατή στη συνέχεια, συ
γκάλυπταν οι εκτεταμένες ακόμη αποικιακές τους αυτοκρατορίες 
και τα δίκτυα των συμμαχιών-πελατών τους. Όμως δεν ήταν αρκε
τά ισχυρές ώστε να διατηρήσουν τη συμφωνία με ηγεμονικό τρό
πο από μόνες τους, με τη βοήθεια που θα μπορούσαν ίσως να τους 
παράσχουν κάποια μικρότερα μέλη της Κοινωνίας των Εθνών. Το 
αποτέλεσμα ήταν μια ανησυχητική διχοτόμηση ανάμεσα στον πε
ρίπλοκο και τυπικό μηχανισμό μιας συλλογικά εγγυημένης παγκό
σμιας κοινωνίας κρατών, που υπήρχε μόνο ως ιδέα, και στην πραγ
ματικότητα ενός ανεξέλεγκτου και άτακτου πολιτικού αγώνα ισχύος 
που αφορούσε τα αναπόφευκτα προβλήματα της αλλαγής. Είναι 
σημαντικό να μην τα συγχέουμε αυτά τα δύο. Οι δυνάμεις που 
ήταν αφοσιωμένες στην Κοινωνία των Εθνών αποτελούσαν μόνο 
μέρος, και μάλιστα όχι το ισχυρότερο, της διεθνούς κοινότητας. 
Το να θεωρήσει κανείς ότι οι δύο από τις έξι μεγάλες δυνάμεις που 
υποστήριζαν την Κοινωνία των Εθνών και το status quo επιχει
ρούσαν να εφαρμόσουν τους κανόνες της διεθνούς κοινωνίας και 
ότι τα άλλα μεγάλα κράτη προσπαθούσαν να αποχωρίσουν από 
αυτή την κοινωνία ή ότι επιχειρούσαν ενεργά να την ανατρέψουν, 
ισοδυναμεί με παρανόηση των αυξανόμενων πιέσεων και του ανα
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ποτελεσματικού ρυθμιστικού μηχανισμού του παγκόσμιου συστή
ματος κρατών μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων.

Παρ’ όλα αυτά, η Κοινωνία των Εθνών, όσο ατελής και αν ή
ταν στην πράξη, ήταν η πρώτη απόπειρα για τη σύσταση της νέας 
παγκόσμιας κοινωνίας κρατών. Ενσωμάτωνε τρεις σημαντικές αρ
χές για τα μικρότερα κράτη και για εκείνους που απέβλεπαν σε μια 
νέα τάξη πραγμάτων. Πρώτον, περιλάμβανε την υπόθεση της οι- 
κουμενικότητας. Η Κοινωνία των Εθνών ήταν ανοιχτή σε όλα τα 
κράτη που αναγνωρίζονταν ως ανεξάρτητα. Τα μισά από τα αυξο- 
μειούμενα μέλη της, που ανέρχονταν σε εξήντα περίπου, βρίσκο
νταν γεωγραφικά εκτός Ευρώπης. Δεύτερον, παρείχε ένα μόνιμο 
φόρουμ, στο οποίο τα μικρότερα κράτη μπορούσαν να κάνουν γνω
στές τις απόψεις τους και να παίξουν ρόλο στη λήψη των αποφά
σεων σχετικά με τα διεθνή ζητήματα, ιδιαίτερα ως προς τον ορι
σμό της νέας νομιμοποίησης. Τρίτον, η Κοινωνία των Εθνών αντι
προσώπευε την αρχή της συλλογικής ασφάλειας, της προστασίας 
των αδύναμων από τους ισχυρούς και την ειδική υποχρέωση των 
μεγάλων δυνάμεων να παρέχουν τη συλλογική προστασία. Μια 
συνήθης αιτιολόγηση της ισορροπίας της ισχύος ήταν ο ισχυρι
σμός της ότι προστάτευε τους αδύναμους από τους ισχυρούς- η 
Κοινωνία των Εθνών προτίθετο να το κάνει πιο αποτελεσματικά. 
Και οι τρεις αυτές αρχές, με νέες μορφές, εξακολουθούν να αποτε- 
λούν κομμάτι της σημερινής νομιμοποίησης.

Αν η κινητικότητα του συστήματος είχε αποκατασταθεί, οι ό
ροι της συνθήκης των Βερσαλλιών, που απεικόνιζαν τη στιγμιαία 
ανωτερότητα των νικητών, θα μπορούσαν ίσως να είχαν προσαρ
μοστεί αργότερα. Αυτή την ελπίδα έτρεφαν οι πιο αποστασιοποιη- 
μένοι ειρηνοποιοί. Ο στρατηγός Smuts ανέφερε στη δήλωσή του 
κατά την υπογραφή της συνθήκης: «Υπάρχουν εδαφικές συμφω
νίες που θα χρειαστούν αναθεώρηση... Προδιαγράφονται τιμωρί
ες, στις περισσότερες από τις οποίες θα προτιμούσε ίσως κάποιος 
πιο ήρεμος να περάσει το σφουγγάρι της λήθης». Τη δεκαετία του 
1920 η διαδικασία προσαρμογής άρχισε διστακτικά στην Ευρώπη:



Κεφ. 23: Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ 493

Στρατηγικά, με τη συμφωνία του Ραπάλο μεταξύ της Γερμανίας 
και της Ρωσίας και με τη συμφωνία του Λοκάρνο μεταξύ της Γερ
μανίας και των δυτικών γειτόνων της, και οικονομικά με τα σχέδια 
Ντοζ (Dawes) και Γιανγκ (Young) που υποστήριζαν οι Αμερικα
νοί. Όμως το σφουγγάρι της λήθης δεν έσβησε αρκετά καλά τον 
πίνακα· οι προσαρμογές που ήταν διατεθειμένες να κάνουν οι δυ
τικές δυνάμεις και οι πελάτες τους κρίνονταν πολύ ανεπαρκείς α
πό τους Γερμανούς και τους Ιάπωνες. Ορισμένες φορές φαινόταν 
σαν να είχε περάσει το σφουγγάρι πάνω από τις μνήμες των δυτι
κών πολιτικών με αποτέλεσμα να λησμονήσουν τα διδάγματα του 
παρελθόντος, όπως την ανάγκη να διατηρούν στην εξουσία τις κυ
βερνήσεις που στήριζαν τη νομιμοποίηση και που ήταν συνεργά- 
σιμες με τα μεγάλα αλλά δυσαρεστημένα κράτη. Η απροθυμία των 
Γάλλων και των συμμάχων-πελατών τους να εκπληρώσουν την 
υπόσχεση του Λοκάρνο συνέβαλε στην πτώση της Δημοκρατίας 
της Βαϊμάρης και στην άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία. Οι προ
σπάθειες των Αμερικανών να εμποδίσουν τις βλέψεις των Ιαπώ
νων στην Κίνα συνεχίστηκαν· και η Βρετανία, υπό την πίεση των 
ανεξάρτητων «κτήσεών» της και των Ηνωμένων Πολιτειών, κατέ
λυσε το πιο σταθεροποιητικό χαρακτηριστικό του συστήματος της 
ανατολικής Ασίας, την αγγλο-ιαπωνική συμμαχία. Η απογοήτευ
ση που επικράτησε στη συνέχεια στις δύο ισχυρές «μη κατέχου- 
σες» κοινότητες συνέβαλε, μαζί με άλλα αίτια, στα επιθετικά ολο
κληρωτικά καθεστώτα που ήταν αποφασισμένα να επιτύχουν δια 
της βίας ό,τι δεν μπορούσαν να αποκτήσουν μέσω διαπραγματεύ
σεων. Ταυτόχρονα, μια οικονομική ύφεση, που η οικονομική ολο
κλήρωση του συστήματος κατέστησε παγκόσμια, αποδείχτηκε πέ
ραν των δυνατοτήτων των πολιτικών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να  
την ελέγξουν, Η διαδικασία της προσαρμογής κατέστη ολοένα και 
πιο ακανόνιστη και πιο επικίνδυνη.

Την αδυναμία των ικανοποιημένων και φιλειρηνικών δημοκρα
τιών της δυτικής Ευρώπης μπροστά σε αυτή την απειλή αντιλή- 
φθηκε καλύτερα ο ρεαλιστής Γ άλλος ηγέτης Λαβάλ, ο οποίο έθε
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σε τα υλικά γαλλικά συμφέροντα υπεράνω των αρχών. Σχεδόν κα- 
τάφερε να φέρει την κομουνιστική Ρωσία και τη φασιστική Ιταλία 
σε μια παραδοσιακή αντι-ηγεμονική συμμαχία μαζί με τη δημο
κρατική Γαλλία και τη Βρετανία. Η κατάκτηση μιας αυτοκρατορί
ας στην Αφρική από την Ιταλία, αν και έμοιαζε με εκείνες των 
δυτικών δημοκρατιών, εξόργισε τόσο πολύ την κοινή γνώμη στη 
Δύση και στην Κοινωνία των Εθνών ώστε κατέστη αδύνατη η δη
μιουργία μια αντι-ηγεμονικής συμμαχίας. Για αυτόν το λόγο ο Λα- 
βάλ αποφάσισε να αποδεχτεί μια γερμανική ηγεμονία στην Ευρώ
πη και να προστατέψει τα συμφέροντα της Γαλλίας με το να γίνει 
ένας συνεργάτης-πελάτης του Χίτλερ, μια σχέση ανάλογη με εκεί
νη που διατηρούσαν πολλά γερμανικά κράτη με τον Ναπολέοντα. 
Είχε όμως παρέλθει η εποχή για τόσο κυνικούς υπολογισμούς του 
ιδίου συμφέροντος. Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης στη Δύση 
είχε αγανακτήσει από τις ακρότητες των ολοκληρωτικών δικτατο
ριών και αντιτασσόταν στις ιδεολογικά απαράδεκτες συμμαχίες: 
Προτιμούσε το δίκαιο από την ισορροπία.

Σύντομα δεν παρέμεινε καμία ουσιαστική ισορροπία. Ο Στά- 
λιν, υποχρεωμένος να διαλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία με τον 
Χίτλερ, όπως εκείνη του Αλέξανδρου Α' με τον Ναπολέοντα, και 
στη συμμετοχή του σε έναν αντι-ηγεμονικό συνασπισμό εναντί
ον του Χίτλερ, επέλεξε όπως και ο Αλέξανδρος μια συμφωνία με 
την ηγεμονική δύναμη, η οποία αύξησε το βάρος της Γερμανίας 
κατά της Δύσης. Η προμελετημένη και οιονεί ναπολεόντεια από
πειρα του Χίτλερ να κυριαρχήσει στην Ευρώπη και το πλήγμα 
που κατάφεραν οι Ιάπωνες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, 
οδήγησαν σε μια εντυπωσιακή επανάληψη των πολεμικών συρ
ράξεων, στις οποίες οι τέσσερις πιο ισχυρές κοινότητες του συ
στήματος συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές. Τρεις από αυτές -η  
Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ρωσία- είχαν ολοκληρωτικά καθε
στώτα, και μόνο η Αμερική είχε δημοκρατικό καθεστώς. Καθε- 
μία πολέμησε για τα συμφέροντα και τις αρχές της, ενώ συνδέο
νταν μόνο με μια χαλαρή συμμαχία σκοπιμότητας σαν εκείνη με
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ταξύ των Οθωμανών και της Γαλλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα.
Η περιοχή που κατέλαβε ο Χίτλερ στην Ευρώπη και η «σφαί

ρα συν-ευημερίας» της Ιαπωνίας στην ανατολική Ασία ήταν βρα
χύβιες απόπειρες για την απόκτηση αυτοκρατορικού ελέγχου. Ή 
ταν και οι δύο περιφερειακές στο εσωτερικό του παγκόσμιου συ
στήματος· διήρκεσαν μόνο τέσσερα περίπου χρόνια η καθεμία 
και ήταν σε μεγάλο βαθμό υπό αίρεση, καθώς κυριαρχούνταν 
από τις απαιτήσεις του ολοκληρωτικού πολέμου. Και οι δύο πα
ρουσίασαν στοιχεία οργάνωσης με τρόπο ανάλογο προς εκείνον 
άλλων αυτοκρατορικών συστημάτων, με ομόκεντρους κύκλους 
άμεσης διοίκησης, κυριαρχίας και ηγεμονίας. Η ναζιστική ευρω
παϊκή αυτοκρατορία φαινόταν να θεωρεί ότι η Ιταλία, η Γαλλία 
και ορισμένα άλλα κράτη δεν θα αποτελούσαν προσαρτημένες 
επαρχίες, αλλά θα παρέμεναν σύμμαχοι-πελάτες σε ηγεμονική 
σχέση με το Reich. Οι Ιάπωνες δεν σκέφτονταν να  προσαρτή- 
σουν επίσημα την Κίνα. Παρά την καταπίεση της ολοκληρωτι
κής εξουσίας και ιδιαίτερα των συνεπακόλουθων φρικαλεοτή
των του ρατσισμού και της γενοκτονίας που εμείς σε αυτό τον 
αιώνα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, ακόμη και αυτά τα πρόσκαι
ρα αυτοκρατορικά πειράματα επέφεραν ή έδειξαν ορισμένα από 
τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με το αυτοκρατορικό άκρο 
του φάσματος. Στην Ευρώπη το όραμα της πολιτικής ένωσης και 
του οικονομικού συντονισμού σε μια ενιαία αγορά ήταν τόσο 
ελκυστικό για εκείνους που πολεμούσαν τον Χίτλερ ώστε μετά 
την ήττα του δεν ήθελαν να επιστρέψουν στις έχθρες και τους 
φραγμούς του Μεσοπολέμου και εργάστηκαν για μια διάχυτη υ
περεθνική εξουσία με τη μορφή μιας ευρωπαϊκής ένωσης ανε
ξάρτητων ή αυτόνομων κρατών. Όπως η αυτοκρατορική Ευρώ
πη του Ναπολέοντα οδήγησε στη διάχυτη ηγεμονία του Κονσέρ
του, έτσι και ο αυτοκρατορικός συντονισμός της Ευρώπης από 
τον Χίτλερ οδήγησε σε δύο πολύ πιο στενές περιφερειακές οικο
νομικές και πολιτικές ενοποιήσεις. Η ενοποίηση της δυτικής Ευ
ρώπης επιτυγχάνεται με τις εκούσιες αποφάσεις των κρατών-με-
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λών. Στην ανατολική Ευρώπη η Σοβιετική Ένωση επέβαλε μια 
κυριαρχία που ενοποίησε ουσιαστικά, αλλά όχι μόνιμα την πε
ριοχή. Η ιαπωνική κατοχή κατέστησε ανέφικτη την αποκατάστα
ση της ευρωπαϊκής αποικιακής κυριαρχίας ή ηθικής εξουσίας στην 
ανατολική Ασία. Η «σφαίρα συν-ευημερίας» δεν αναπτύχθηκε 
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, αν και η Ένωση των Χωρών της 
Νοτιανατολικής Ασίας (ASEAN) κινείται προς μια στενότερη 
ένωση. Η περιοχή που κατέλαβαν οι Ιάπωνες δεν ήταν ούτε έγινε 
μια grande republique ανάλογη με εκείνη της Ευρώπης.

Το σύστημα κρατών το πρώτο μισό του 20ού αιώνα (1900-45 
περίπου) ήταν παγκόσμιο, αλλά εξακολουθούσε να επικεντρώ
νεται στην Ευρώπη. Τόσο πριν όσο και μετά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, το σύστημα άρχισε να περιορίζεται ολοένα και περισ
σότερο από τις πιέσεις της ανάπτυξης και την αυξανόμενη ισχύ 
των ηγετικών κρατών του, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς διευ
θετήσεις για την αντιμετώπιση των πιέσεων. Με άλλα λόγια, η 
διεθνής κοινωνία και στις δύο περιόδους ήταν τόσο χαλαρή και 
τόσο κοντά στο άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσμα
τος ώστε να αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια βέβαιη συντα
γή για καταστροφή, όπως είχαν διαβλέψει ο πρόεδρος Γουίλσον 
και οι υποστηρικτές του. Στις αρχές του αιώνα μια διάχυτη εξου
σία την οποία ασκούσαν οι μεγάλες δυνάμεις επέβαλε με επιτυ
χία την τάξη πραγμάτων της στην Κίνα. Μια μόλις και μετά βίας 
επαρκής ευελιξία στις σχέσεις των δυνάμεων θα μπορούσε ίσως 
να διατηρηθεί με το σχέδιο για μια αγγλογερμανική συμμαχία ή 
ασφαλιστική συνθήκη, η οποία θα είχε εμποδίσει τη διαίρεση 
των μεγάλων δυνάμεων σε δύο άτεγκτους συνασπισμούς· όμως, 
οι συνομιλίες απέτυχαν. Στα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν με
ταξύ των δύο πολέμων το αίσθημα της ακυβερνησίας αυξήθηκε. 
Αν και ο μηχανισμός της Κοινωνίας των Εθνών για τη διατήρηση 
της τάξης δεν ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των μεγά
λων δυνάμεων, αλλά είχε εκπονηθεί από τους δυτικούς συμμά
χους, θα μπορούσε ίσως να είχε αποδειχτεί αποτελεσματικός αν
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η ισχυρότερη από αυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν παραμεί- 
νει ενεργό μέλος και αν είχαν διατηρήσει την πλήρη συνεργασία 
της δημοκρατικής κυβέρνησης της Ιαπωνίας- ωστόσο, θα ήταν 
ίσως απαραίτητες και κάποιες ικανοποιητικές διευθετήσεις με τη 
Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ-ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η δεύτερη φάση της ανάδυσης της παγκόσμιας διεθνούς κοινω- 
νωνίας, δηλαδή οι δύο δεκαετίες που μεσολάβησαν μεταξύ 

των πολέμων και που εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ή
ταν μια περίοδος ασυνήθιστης αταξίας, η οποία στην πράξη ισο- 
δυναμούσε με μια παύση της εξουσίας μέσα στο σύστημα. Οι 
τέσσερις δεκαετίες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1945-85) ή
ταν μια περίοδος πολύ μεγαλύτερης τάξης και εξουσίας. Η ζημιά 
που προκάλεσε αυτός ο πόλεμος στην Ευρώπη και την Ιαπωνία 
κατέστρεψε την ικανότητα των Ευρωπαίων να ελέγχουν το σύ
στημα και επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική 
Ένωση (παρά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε και εκεί ο πόλε
μος) να αναλάβουν το ρόλο των Ευρωπαίων.

Σε αυτή την τρίτη φάση της ανάδυσης της νέας παγκόσμιας 
κοινωνίας, μετά τον όλεθρο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι νι
κητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύο βασικά ερωτήματα σχετικά 
με την παγκόσμια τάξη. Το πρώτο ήταν πώς έπρεπε να  ανταπο- 
κριθούν στις πρωτόγνωρες πιέσεις ενός αναδιοργανωμένου συ
στήματος, το οποίο ασκούσε πολύ μεγαλύτερο έλεγχο από ό,τι 
στο παρελθόν. Και το δεύτερο ήταν ποιοι κανόνες και θεσμοί θα 
έπρεπε να δημιουργηθούν για τη νέα και όχι πια ευρωκεντρική 
διεθνή κοινωνία.



24.1. Οι δυο υπερδυνάμεις
Έπειτα από τους μεγάλους, γενικευμένους πολέμους του ευρωπαϊ
κού συστήματος κρατών ακολουθούσαν συνέδρια πολιτικών, τόσο 
των νικητριών, όσο και των ηττημένων δυνάμεων, οι οποίες ανα
γνώριζαν ότι αναθεωρούσαν τους κανόνες και τους θεσμούς μιας 
διεθνούς κοινωνίας. Εκείνη η κοινωνία ήταν ουσιαστικά ευρωπαϊ
κή και διατηρούνταν ενωμένη, όχι μόνο από την κοινή εμπειρία 
αυτού που ήταν λυσιτελές, αλλά επίσης από κοινές αξίες και έναν 
κοινό πολιτισμό. Μετά την παγκόσμια σύρραξη του Β' Παγκοσμί
ου Πολέμου δεν ήταν δυνατή η διενέργεια ενός τέτοιου συνεδρίου. 
Η ισχύς των δύο μεγάλων ηττημένων κρατών, της Γερμανίας και 
της Ιαπωνίας, είχε προσωρινά, αλλά ωστόσο ολοκληρωτικά, κατα- 
στραφεί· τα εδάφη τους βρίσκονταν υπό κατοχή και διοικούνταν 
από τους νικητές και στην περίπτωση της Γερμανίας είχαν διαμοι
ραστεί σε αυτούς. Οι νικητές ήταν δύο υπερδυνάμεις: η Σοβιετική 
Ρωσία που είχε υποστεί σοβαρότατες καταστροφές και οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες που είχαν αναλάβει το ρόλο της Βρετανίας στο σύ
στημα. Η Βρετανία, που δεν είχε κατακτηθεί, αλλά είχε πληγεί σο
βαρά, η Γαλλία και άλλα κράτη της δυτικής Ευρώπης και η Κίνα 
του Κουομιντάνγκ αποκαταστάθηκαν, όπως είχαν αποκατασταθεί 
το 1814 τα ευρωπαϊκά κράτη που είχε κατακτήσει ο Ναπολέοντας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία 
είχαν συστήσει την προσωρινή τους συμμαχία μόνο για να αντι
μετωπίσουν την απειλή της γερμανικής και της ιαπωνικής ισχύος 
και μόνο αφού είχαν ξεκινήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μ ό
λις αυτή η ισχύς καταστράφηκε, έπαψε να υφίσταται και ο κύριος 
λόγος ύπαρξης αυτής της συμμαχίας. Οι διασκέψεις των τριών 
συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Τεχε
ράνη, τη Γιάλτα και το Πότσνταμ απλώς καθόρισαν de facto  σφαί
ρες κυριαρχίας με γενικούς όρους. Η ισχύς στο παγκόσμιο σύ
στημα κρατών γρήγορα ανακατατάχθηκε γύρω από δύο αντίθε
τους πόλους, τη Σοβιετική Ένωση και μια δυτική συμμαχία, στην 
οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ξεκάθαρα ο ισχυρότερος εταί
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ρος. Οι δύο υπερδυνάμεις δεν ήταν «στηρίγματα» που κρατού
σαν ενωμένη μια ενιαία, στενά συνδεδεμένη κοινωνία κρατών- 
ήταν κέντρα γύρω από τα οποία αναπτύχθηκαν πολύ διαφορετι
κές κοινωνίες, οι οποίες συνδέονταν αναγκαστικά μεταξύ τους 
από στρατηγική άποψη, αλλά που ήταν απομονωμένες, τόσο για 
λόγους γεωγραφίας, όσο και για λόγους ιδεολογίας.

24.2. Η επίσημη διεθνής δομή

Και τα δύο νέα κέντρα παγκόσμιας ισχύος ανήκαν στην ευρωπα
ϊκή πολιτισμική παράδοση, ωστόσο κανένα από αυτά δεν ανήκε 
στην αρχική Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή παράδοση μιας οργανωμέ
νης διεθνούς κοινωνίας ήταν τόσο ισχυρή που οι δύο υπερδυνά- 
μεις και οι σύμμαχοί τους αποφάσισαν ότι οι κανόνες και οι πρα
κτικές της προηγούμενης περιόδου έπρεπε να εξακολουθήσουν 
προσωρινά να ισχύουν με κάποιες πολύ μικρές αλλαγές. Ο υπερ- 
καλύπτων διεθνής θεσμός δεν επρόκειτο να είναι μια παγκόσμια 
κυβέρνηση, αλλά ένα μόνιμο διπλωματικό συνέδριο στο οποίο 
κάθε κράτος θα διόριζε έναν αντιπρόσωπο και στο οποίο θα συμ
μετείχαν τελικά όλοι, καθώς θα γίνονταν δεκτά όλα τα «φιλειρη
νικά» κράτη. Το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός τέτοιου οργανι
σμού υπήρχε ήδη με την Κοινωνία των Εθνών· και ήταν τόσο 
έντονα το ένστικτο και η επιθυμία για συνέχεια που, παρά την 
ολοφάνερη ανεπάρκεια της Κοινωνίας των Εθνών, οι τρεις σύμ
μαχοι αποφάσισαν να εγκαθιδρύσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή 
της. Σωστά αντιλήφθηκαν ότι μία αιτία για την αποτυχία της Κοι
νωνίας των Εθνών ήταν η απουσία ή αδιαφορία των πιο ισχυρών 
κρατών του συστήματος. Αυτή τη φορά η Σοβιετική Ένωση και 
οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ηγετικά μέλη του νέου οργανι
σμού, ο οποίος ονομάστηκε «Ηνωμένα Έθνη».

Από την αρχή φαινόταν αμφίβολο το κατά πόσο οι μεγάλες δυ
νάμεις θα συνεργάζονταν προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχί
α ο νέος μηχανισμός. Για αυτόν το λόγο οι Ρώσοι πρότειναν και τα
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άλλα μεγάλα κράτη δέχτηκαν μια φόρμουλα, η οποία βασιζόταν 
στην εμπειρία που είχαν αποκομίσει οι μεγάλες δυνάμεις από το 
Κονσέρτο της Ευρώπης. Θα υπήρχαν και πάλι πέντε μεγάλες δυνά
μεις, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας· και η ενεργή αντί
θεση καθεμιάς από αυτές θα μπορούσε να μπλοκάρει μια απόφαση 
του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η υποστήρι
ξη ή τουλάχιστον η συγκατάθεση των πέντε δυνάμεων για να μπο
ρέσουν τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν κάποια ουσιαστική συλ
λογική δράση. Η Σοβιετική Ένωση θεωρούσε το μηχανισμό των 
Ηνωμένων Εθνών ακατάλληλο για την επίλυση συγκρούσεων με
ταξύ των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες θα έπρεπε να αντιμετωπι
στούν, αν αυτό ήταν δυνατόν, με άμεσες διαπραγματεύσεις· εγώ ο 
ίδιος άκουσα τον Μολότοφ να το διευκρινίζει αυτό κατηγορηματι
κά. Στα σημεία όμως που οι μεγάλες δυνάμεις συμφωνούσαν, τα 
Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαν ίσως να αποδειχτούν το κατάλληλο 
μέσο για την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου δρά
σης. Το δικαίωμα αρνησικυρίας θεωρούνταν και εξακολουθεί να 
θεωρείται κάτι το αρνητικό για τους ιδεαλιστές και για τα κράτη 
που δεν μπορούν να το ασκήσουν ήταν όμως ευφυές ως σύλληψη 
και σύμφωνο με την παραδοσιακή άσκηση πολιτικής, και πρέπει 
να αποδώσουμε τα εύσημα στους Ρώσους, ενώ και οι πέντε δυνά
μεις που είχαν αυτό το δικαίωμα, το άσκησαν. Το δικαίωμα αρνη
σικυρίας λειτούργησε σαν βαλβίδα ασφαλείας, περιορίζοντας τις 
πιέσεις που ασκούνταν στο θεσμό.

Σε άλλες περιπτώσεις τα Ηνωμένα Έθνη στόχευαν περισσό
τερο στην οικουμενικότητα παρά στην αποτελεσματικότητα. Η 
συμμετοχή στον οργανισμό θα ήταν το σύμβολο της ανεξάρτητης 
κρατικής οντότητας και της αποδοχής της ένταξής της στην πα
γκόσμια διεθνή κοινωνία. Σε μια Γενική Συνέλευση, όπως εκείνη 
της Κοινωνίας των Εθνών, κάθε κράτος είχε μία ψήφο, ενώ υ
πήρχε η σιωπηρή συμφωνία ότι αυτές οι ψήφοι θα ήταν «συμ
βουλευτικές» και ότι δεν θα είχαν μεγάλη σημασία. Ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Μακμίλαν περιέγραψε ως εξής τη στάση των ι
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δρυτών: «Οι ιδρυτές του οργανισμού εναπόθεσαν όλες τους τις 
ελπίδες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επειδή ακριβώς γνώριζαν ότι 
η φόρμουλα “ένας αντιπρόσωπος-μία ψήφος” και η λήψη αποφά
σεων από τη Συνέλευση ήταν ανεφάρμοστη». Τα Ηνωμένα Έθνη 
ίδρυσαν επίσης μια σειρά εξειδικευμένων οργανισμών με τη συμ
μετοχή όλων των κρατών για τη συνεργασία και την επίλυση προ
βλημάτων μεταξύ των κυβερνήσεων σε τομείς όπως η υγεία, η 
παροχή φαρμάκων και τροφίμων και η γεωργία.

Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είχαν συσταθεί αρχικά, δεν λειτουρ
γούσαν στην πράξη ως ένα Κονσέρτο των μεγαλύτερων δυνάμεων 
ούτε διατηρούσαν ουσιαστικά την τάξη. Όπως θα δούμε, εξυπηρε
τούσαν περισσότερο τα συμφέροντα των μικρότερων δυνάμεων.

24.3. Μία διπολική κοινωνία

Ενώ οι κανόνες και οι θεσμοί της παγκόσμιας κοινωνίας έδιναν 
έμφαση στη συνέχεια, οι πιέσεις του συστήματος είχαν αλλάξει 
πλέον υπερβολικά ώστε να είναι δυνατή μια αποκατάσταση. Η 
πραγματικότητα δεν ισοδυναμούσε με μια διάχυτη ηγεμονία στο 
σύστημα, ούτε με μια στενά συνδεδεμένη διεθνή κοινωνία η ο
ποία βασιζόταν στην εκούσια δέσμευση σύμφωνα με το θεωρητι
κό σχέδιο της Κοινωνίας των Εθνών και των Ηνωμένων Εθνών, 
ούτε όμως με μια αναρχία πολλαπλών ανεξαρτησιών. Το χαρα
κτηριστικό της ήταν η κυριαρχία των δύο υπερδυνάμεων και η 
διαίρεση στα δύο συστήματα που αυτές οικοδόμησαν στη συνέ
χεια. Οι πέντε μεγάλες δυνάμεις μετά τη Βιέννη συναινούσαν στις 
ενέργειες η μία της άλλης στο εσωτερικό ενός ενιαίου Κονσέρ
του: Οι δύο υπερδυνάμεις μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο συγκα
τατέθηκαν στην εγκαθίδρυση δύο ξεχωριστών σφαιρών εξουσίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το ήμισυ περίπου της παγκόσμιας 
βιομηχανίας να λειτουργεί εντός των συνόρων τους και όντας η 
μόνη χώρα που διέθετε την ατομική βόμβα, ήταν απρόσβλητες. 
Οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να εξουσιάσουν τον κόσμο. Υπήρχε
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ακόμη μια τάση απομονωτισμού στη νοοτροπία τους. Όμως, οι 
δυνάμεις που περιέρχονται σε θέση ισχύος και μπορούν να  θέ
σουν το νόμο σε ένα σύστημα, στην πράξη, το κάνουν. Οι ΗΠΑ 
δεν αποτέλεσαν εξαίρεση: Ήθελαν να καθορίσουν τους κανόνες 
και να  βεβαιωθούν ότι οι άλλοι θα συμμορφώνονταν με αυτούς. 
Οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι οι κανόνες της νέας παγκόσμιας 
τάξης πραγμάτων που ευνοούσαν και που τους ευνοούσαν -η  δη
μοκρατία, η κυριαρχία του νόμου, η απο-αποικιοποίηση και η 
ελεύθερη πρόσβαση για τις αμερικανικές επιχειρήσεις- ήταν δί
καιοι και οικουμενικά έγκυροι, και ότι παρείχαν την ίδια ανεξαρ
τησία σε κάθε «έθνος». Ο βαθμός στον οποίο ο ασθενής Ρού- 
ζβελτ περίμενε να συνεργαστεί μαζί του ο Στάλιν για την επίτευ
ξη αυτών των αμερικανικών στόχων φαίνεται χαρακτηριστικά στο 
απλοϊκό σχόλιο που απηύθυνε προς τον Μπούλιτ, τον πρεσβευτή 
του στη Μόσχα: «Αν δώσω στον Στάλιν όλα όσα θα μπορούσα να  
δώσω και δεν ζητήσω τίποτα σε αντάλλαγμα από αυτόν, χάριν 
ευγενείας, δεν θα επιχειρήσει να προσαρτήσει τίποτα και θα συ
νεργαστεί μαζί μου για έναν κόσμο δημοκρατίας και ειρήνης».1

Όμως, ο Στάλιν δεν είχε ασφαλώς την ίδια άποψη. Αντιλαμ
βανόταν την πολιτική σε μεγάλο βαθμό με όρους ωμής ισχύος, 
και ειδικά της προσωπικής του ισχύος. Ο Στάλιν ανήγαγε τον ε
αυτό του σε imperator της ΣοβιετικήςΈνωσης· και στο τέλος του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου είδε την ευκαιρία να επεκτείνει την αυ
τοκρατορία του και να την απομονώσει από τις εξωτερικές απει
λές. Κατείχε μια σειρά υποτελών κρατών, με καθεστώτα που τον 
αναγνώριζαν ως τον απόλυτο επικυρίαρχό τους. Πέρα από αυτή 
τη ζώνη κυριαρχίας, ο Στάλιν ήλπιζε, μέσω της επιρροής των κο
μουνιστικών κομμάτων που υπάκουαν σε αυτόν (του Κομινφόρμ) 
και μέσω άλλων μορφών πίεσης, να εγκαθιδρύσει μια ηγεμονία 
στη δυτική Ευρώπη και σε περιοχές της Ασίας, ή τουλάχιστον να

1. A. Eban, The New Diplomacy: International Affairs in the Modern Age, 
London, Weidenfeld & Nicolson, 1983, p. 6.



Κεφ. 24: Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ-ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ 505

εμποδίσει τις τάσεις και τις πολιτικές εκεί, τις οποίες θεωρούσε 
εχθρικές προς τα συμφέροντά του.

Οι ιστορικοί σήμερα καθόλου δεν αμφιβάλλουν πως αν δεν 
υπήρχε αντίδραση στα σχέδια του Στάλιν θα είχαμε μεγάλη πιθα
νότητα μιας σοβιετικής ηγεμονίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την 
εποχή εκείνη αυτή η προοπτική προκαλούσε ανησυχία στον Τσόρ- 
τσιλ και στους περισσότερους Ευρωπαίους. Αυτός και πολλοί άλ
λοι Ευρωπαίοι πολιτικοί αποδέχονταν το επαναλαμβανόμενο δί
δαγμα της ευρωπαϊκής και κλασικής ιστορίας ότι ο χθεσινός σύμ
μαχος μπορεί να γίνει ο σημερινός εχθρός και ότι οι χθεσινοί ε
χθροί να γίνουν οι αυριανοί σύμμαχοι. Τώρα που η ικανότητα 
των Γερμανών να κυριαρχήσουν στην ήπειρο είχε καταστραφεί, 
είδαν την αποκατάσταση της Δυτικής Γερμανίας με τον ίδιο τρό
πο που είχαν δει οι σύμμαχοι το 1814 την αποκατάσταση της Γαλ- 
λίας: ως μια πολύτιμη συνιστώσα του ευρωπαϊκού Κονσέρτου 
και έναν απαραίτητο εταίρο σε ένα νέο συνασπισμό κατά της ρω
σικής ηγεμονίας. Ο Τσόρτσιλ απηύθυνε μια αντι-ηγεμονική έκ
κληση προς το αμερικανικό κοινό, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα 
παρόμοια με εκείνη που είχαν χρησιμοποιήσει οι απεσταλμένοι 
της Κορίνθου για να ζητήσουν τη βοήθεια της Σπάρτης (κεφ. 5). 
Έκανε λόγο για ένα σιδηρούν παραπέτασμα που ορθώνεται στην 
κεντρική Ευρώπη.

Οι αρχιτέκτονες της αμερικανικής πολιτικής θεωρούσαν απα
ραίτητο τον περιορισμό της σοβιετικής ισχύος σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Στην Ασία, ο Τρούμαν αρνήθηκε να παραχωρήσει στον 
Στάλιν μια ζώνη κατοχής στην Ιαπωνία και βοήθησε την Κίνα και 
το Ιράν να ανακτήσουν εδάφη που κατείχαν οι Ρώσοι. Όμως, λίγο 
μετά τον πόλεμο, το κομουνιστικό κόμμα της Κίνας απέκτησε 
τον ουσιαστικό έλεγχο αυτής της τεράστιας κοινότητας, η οποία' 
σύμφωνα με εκτιμήσεις περιλάμβανε τότε από το ένα πέμπτο έως 
το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Η υπόθεση ότι όλα 
τα κομουνιστικά κόμματα βρίσκονταν υπό σοβιετικό έλεγχο έδι
νε την εντύπωση ότι η υδρόγειος διαιρούνταν στρατηγικά και ι
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δεολογικά σε δύο μεγάλα ημισφαίρια επιρροής. Η πραγματικό
τητα ήταν όμως πολύ πιο περίπλοκη από αυτή την απλοϊκή αντί
ληψη.

24.4. Ο Ψυχρός Πόλεμος

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ένας παγκόσμιος, αλλά συγκρατημένος 
αγώνας, χαρακτηριστικό του οποίου ήταν και στα δύο στρατόπε
δα η αμυντική στρατηγική και ο ανταγωνισμός για την αφοσίωση 
ή τη συμπάθεια των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Από ορι
σμένες απόψεις έμοιαζε με τον ακόμη πιο ήπιο αγώνα που προη- 
γήθηκε το 19ο αιώνα, τον ανταγωνισμό μεταξύ της Ρωσίας και 
της Βρετανίας στην Ασία. Ο Ψυχρός Πόλεμος παρέμεινε ψυχρός 
εν μέρει λόγω της κόπωσης εξαιτίας του πολέμου, αλλά κυρίως 
λόγω της αποτρεπτικής συνέπειας των πυρηνικών όπλων. Οι σο
βιετικές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη είχαν σχεδιαστεί και ε
ξοπλιστεί για επιθετικό πόλεμο. Όμως, οι πολιτικοί και στα δύο 
στρατόπεδα αντιλαμβάνονταν πολύ καλά ότι ο πόλεμος μεταξύ 
των μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων δεν ήταν πλέον η έσχατη λύ
ση: Ήταν γενικά υπερβολικά καταστροφικός ώστε να επιτευχθεί 
κάποιος πολιτικός στόχος. Στην πράξη απομακρύνθηκαν σημα
ντικά από τα πρόθυρα της μαζικής αυτοκτονίας (αν και ορισμένοι 
ισχυρίζονται το αντίθετο). Ολόκληρος ο αναπτυγμένος κόσμος 
είχε καταστεί αυτό που ορισμένοι σχολιαστές ονομάζουν «ζώνη 
υποτιθέμενης ειρήνης». Η προσφυγή στη βία, που αποκλειόταν 
στο κέντρο, προωθήθηκε προς τα έξω και προς τα κάτω, μακριά 
από τον πυρηνικό όλεθρο προς αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν 
«συγκρούσεις χαμηλής έντασης» και ανταρτοπόλεμο. Τα σαρά
ντα χρόνια που ακολούθησαν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σημα
δεύτηκαν από μικρής έκτασης πολέμους οι οποίοι, όπως εκείνοι 
που σημειώθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα στην Ευρώπη, θα 
μπορούσαν ίσως να βλάψουν τους αντιμαχόμενους, αλλά δεν δια- 
τάραξαν τη γενική πορεία του πολιτισμού σε κανέναν από τους
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μεγάλους συνασπισμούς. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή σε 
σχέση με τους δύο καταστροφικούς πολέμους του πρώτου μισού 
του αιώνα.

Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο η Σοβιετική Ένωση ενεργούσε ουσια
στικά μόνη της. Ασκούσε κυριαρχία στα παρακείμενα κράτη-πελά- 
τες της, στα οποία διατηρούσε στρατεύματα, ιδιαίτερα στην Ανατο
λική Ευρώπη και τη Μογγολία- και αργότερα πρόσφερε ένα μικρό 
βαθμό προστασίας και υποστήριξης σε μικρά κράτη που φοβούνταν 
έναν ισχυρό γείτονα και υιοθετούσαν μια σοβιετική περίπου μορφή 
διακυβέρνησης, όπως η Κούβα, το Βιετνάμ, η Αγκόλα και η Νότια 
Υεμένη. Η εντυπωσιακή σοβιετική αυτοκρατορική δομή ήταν μια 
ασυνήθιστα βυζαντινή οικουμένη (κεφ. 10) η οποία προέκυψε από 
μία χιλιετία εμπειριών που είχαν εν μέρει παραγκωνιστεί, αλλά που 
δεν είχαν ξεχαστεί κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων της εξευρωπα- 
ϊσμένης Αγίας Πετρούπολης. Όπως η βυζαντινή εξουσία διαμορφώ
θηκε και νομιμοποιήθηκε από την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, 
έτσι και η σοβιετική εξουσία διαμορφώθηκε και νομιμοποιήθηκε, 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης, από τα 
δόγματα του μαρξισμού-λενινισμού τα οποία ήταν αυταρχικά, μο- 
σχοκεντρικά και οικουμενικά. Ωστόσο, η μαρξιστική ιδεολογία δεν 
ήταν από μόνη της αρκετή ώστε να κάνει τα άλλα κράτη να υποτα
χθούν στο σοβιετικό έλεγχο ή έστω στη σοβιετική ηγεσία. Η Γιου
γκοσλαβία και η Κίνα, με κομουνιστικές κυβερνήσεις, αλλά χωρίς 
σοβιετικά στρατεύματα, αποσπάστηκαν από το σοβιετικό συνασπι
σμό και έγιναν ηγέτες του κινήματος των Αδεσμεύτων Χωρών (βλ. 
σ. 515-6). Πριν και μετά τη Ρωσική Επανάσταση υπήρχε το ίδιο 
είδος τροποποιημένης συνέχειας με εκείνη που υπήρχε μεταξύ του 
παλαιού καθεστώτος στη Γαλλία και του Ναπολέοντα. Και αξίζει να 
θυμηθούμε ότι τους τελευταίους τρεις αιώνες η ρωσική πολιτική έ
δειχνε συνήθως να προτιμά τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή grande 
republique και την επέκταση έξω από αυτή.

Η πολύ πιο χαλαρή στρατηγική ηγεμονία των Ηνωμένων Πο
λιτειών άφηνε στα άλλα κράτη μεγαλύτερη ελευθερία δράσης.



508 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκφραζόταν θεσμικά με μια σειρά συμμαχιών, που εκτείνονταν 
από τη Βρετανία και τη Γαλλία και σύντομα τα αποκατεστημένα 
κράτη της Ιαπωνίας και της Δυτικής Γερμανίας, σε μικρότερα 
κράτη-πελάτες στην Ευρώπη και την Ασία. Σε όλες αυτές η αμε
ρικανική ισχύς υπερείχε. Επιπλέον, η βιομηχανική και οικονομι
κή δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αυξηθεί τόσο πολύ, 
ενώ εκείνη του υπόλοιπου κόσμου είχε πληγεί τόσο πολύ που ή
ταν αναπόφευκτη επίσης μια αμερικανική οικονομική ηγεμονία. 
Η αμερικανική ηγεμονία ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης όσο και 
επιβολής· όπως εκείνη του Λουδοβίκου ΙΔ', διατηρήθηκε από μια 
αμυντική ικανότητα που τα κράτη-πελάτες δεν μπορούσαν να συ
γκεντρώσουν μόνα τους από οικονομικές επιχορηγήσεις και από 
ένα συνεχή και λεπτομερή διπλωματικό διάλογο.

Η αμερικανική ηγεμονία, αν και ήπια, προκάλεσε την αναπό
φευκτη αντι-ηγεμονική αντίδραση στους μικρότερους εταίρους 
και πελάτες της, τους οποίους προφύλασσε από τις σοβιετικές 
πιέσεις η αμερικανική προστατευτική ασπίδα. Ο Ντε Γκολ απέ
συρε τη Γ αλλία από το ΝΑΤΟ, την ολοκληρωμένη αμερικανική 
αμυντική δομή για τη δυτική Ευρώπη, ενώ παρέμεινε σε μία κατ’ 
όνομα συμμαχία· επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση μιας δυτικο
ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας κρατών υπό την ηγεσία της 
Γαλλίας, η οποία θύμιζε πολιτικά την grande republique, και στη 
μείωση των εντάσεων μεταξύ της δυτικής Ευρώπης και του σο
βιετικού συστήματος. Οι Δυτικογερμανοί καλωσόρισαν την οι
κονομική κοινότητα και την 'ύφεση {detente) με τη Ρωσία· όμως, 
όπως και οι υπόλοιποι Δυτικοευρωπαίοι, δεν ήταν πρόθυμοι να  
εγκαταλείψουν την αμερικανική προστασία. Η Βρετανία παρέ- 
μεινε ένας πιο πρόθυμος κατώτερος εταίρος των Ηνωμένων Πο
λιτειών. Παρ’ όλα αυτά, η γαλλική, η γερμανική και η βρετανική 
πολιτική εξακολουθούσαν να έχουν τις ρίζες τους στο ευρωπαϊκό 
σύστημα, το οποίο είχε πλέον εκλείψει· και έπρεπε να προσαρμο
στούν με οδυνηρό τρόπο στα πολύ διαφορετικά μοντέλα ισχύος 
που επικρατούσαν πλέον στον κόσμο.
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Το ρήγμα μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων δεν ήταν τόσο με
γάλο, όσο παρουσιάζεται ορισμένες φορές. Ο κόσμος εξακολου
θούσε σε μεγάλο βαθμό να αποτελεί από στρατηγική άποψη ένα 
σύστημα, και κάθε υπερδύναμη αποτελούσε το κύριο στρατιωτι
κό μέλημα της άλλης. Ο κόσμος εξακολουθούσε επίσης να απο
τελεί τυπικά μια διεθνή κοινωνία, με μια κοινή δομή διεθνούς 
δικαίου, διπλωματικής εκπροσώπησης και άλλων κανόνων και 
θεσμών που είχε κληρονομήσει από την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυ
τό που δεν έλαβαν υπόψη τους οι δύο υπερδυνάμεις, και ιδιαίτε
ρα η Σοβιετική Ένωση, ήταν η θεωρητική νομιμοποίηση των πολ
λαπλών απόλυτων κυριαρχικών εξουσιών. Το ευρωπαϊκό σύστη
μα ήταν μια διαδοχή ηγεμονιών που στην πράξη ήταν πιο στενά 
οργανωμένες από ό,τι στη θεωρία: Το παγκόσμιο σύστημα τις 
δεκαετίες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν στην πράξη κά
πως, αλλά όχι πολύ πιο ηγεμονικό από τον ευρωπαϊκό κανόνα.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου οι σχέσεις μεταξύ 
των δύο υπερδυνάμεων ήταν παγερές, αλλά ευπρεπείς. Έπειτα 
όμως από το θάνατο του Στάλιν, ο Χρουστσόφ και στη συνέχεια 
ιδιαίτερα ο Νίξον και ο Κίσινγκερ διερεύνησαν τις δυνατότητες 
περιορισμού του ανταγωνισμού τους και της διεξαγωγής του κα
τά ένα λιγότερο δαπανηρό και επικίνδυνο τρόπο, ιδιαίτερα μέσω 
ενός πιο ρεαλιστικού εμπιστευτικού διαλόγου και συμφωνιών για 
τη μείωση των εξοπλισμών. Αυτές οι προσπάθειες περιορισμού 
της κούρσας των εξοπλισμών φαίνονταν ανεπαρκείς και αναπο
τελεσματικές εκείνη την εποχή. Όμως, συσσωρευτικά εξοικείω
σαν τους διαπραγματευτές με την ιδέα μιας ευρύτερης κατανόη
σης, η οποία κατέστη πιο ελκυστική καθώς έφθινε η σχετική ι
σχύς των δύο υπερδυνάμεων.

24.5. Η απο-αποικιοποίηση

Εν τω μεταξύ η εκπληκτική, αλλά βραχύβια ευρωπαϊκή κυριαρχία 
του υπόλοιπου κόσμου συνέχισε να καταρρέει. Η τέταρτη φάση
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της ανάδυσης της νέας διεθνούς κοινωνίας, η απο-αποικιοποίηση 
των μεταπολεμικών χρόνων, αποτελούσε μέρος της πιο σημαντι
κής παρακμής της ευρωπαϊκής ισχύος. Πρέπει να εξετάσουμε εν 
συντομία τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις που οδήγησαν σε αυτή.

Όταν το Κονσέρτο της Ευρώπης ρύθμιζε τις ευρωπαϊκές δρα
στηριότητες στην Αφρική, στο Βερολίνο, το 1884-5, διατύπωσε 
τη διεθνή υποχρέωση των αποικιακών δυνάμεων να ενεργούν ως 
κηδεμόνες για την ευημερία και την πρόοδο των πρωτόγονων και 
εξαρτημένων λαών. Αυτή η υποχρέωση αντιμετωπιζόταν συχνά 
με αλαζονικό τρόπο· όμως δημιούργησε μια σημαντική νέα νομι
μοποίηση. Οι έννοιες της κηδεμονίας και της προόδου υπονοού
σαν ότι η αποικιακή κηδεμονία θα έληγε κάποια στιγμή. Αργότε
ρα αποτέλεσαν τη βάση των εντολών της Κοινωνίας των Εθνών 
και του συστήματος κηδεμονίας των Ηνωμένων Εθνών.

Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η αυτοδιάθεση αντικατέ
στησε τον ιμπεριαλισμό και έγινε το δόγμα της εποχής, ενώ η 
απόκτηση αποικιών δεν φαινόταν πλέον νομιμοποιημένη. Οι νι
κήτριες δυνάμεις δεν προσάρτησαν τα εξαρτημένα εδάφη της Γερ- 
μανικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά τα οργάνω
σαν σε εντολές της Κοινωνίας των Εθνών, καθεμιά από τις οποίες 
διοικούσε μια εντολοδόχος δύναμη.2 Η ουσία του συστήματος 
εντολών, που διατυπώθηκε στο άρθρο 22 του Καταστατικού της 
Κοινωνίας των Εθνών, ήταν η διεθνής ευθύνη των εντολοδόχων 
δυνάμεων, οι οποίες έπρεπε να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχε

2. Η συμφωνία των Βερσαλιών προσδιόρισε ότι οι αραβικοί λαοί της Μέσης 
Ανατολής θα μπορούσαν εύκολα να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους από τη 
Βρετανία και τη Γαλλία· ότι για τους λαούς που ζούσαν οργανωμένοι σε φυλές 
στην τροπική Αφρική θα απαιτούνταν μια μεγαλύτερη περίοδος ευρωπαϊκής 
κηδεμονίας υπό τη Βρετανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο· και ότι οι πρωτόγονοι 
και νησιωτικοί λαοί θα ήταν τελικά καλύτερο να αφομοιωθούν από τις πέντε μη 
ευρωπαϊκές εντολοδόχες δυνάμεις: την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αφρική.
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τικά με το πώς εκτελούσαν το «νερό καθήκον τους απέναντι στον 
πολιτισμό». Η Βρετανία προετοίμασε το Ιράκ για να  αποκτήσει 
τυπική ανεξαρτησία μέσα σε διάστημα δεκαεπτά ετών. Μετά το 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το ίδιο σύστημα συνεχίστηκε και από το 
Συμβούλιο Κηδεμονίας των Ηνωμένων Εθνών για εκείνα τα κρά
τη που βρίσκονταν υπό εντολή και που δεν είχαν αποκτήσει ακό
μη την ανεξαρτησία τους.

Η ιδέα της γενικευμένης απο-αποικιοποίησης διαδόθηκε γρή
γορα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ένα μεγάλο μέρος της δυ
τικής κοινής γνώμης, αλλά και οι ελίτ των εξαρτημένων κρατών 
που είχαν λάβει δυτική παιδεία, εφάρμοσαν τις έννοιες του συ
στήματος των εντολών του ιερού καθήκοντος, της ευθύνης και 
της αυτοδιάθεσης σε όλες τις αποικίες και θεωρούσαν τον ιμπε
ριαλισμό ως ρατσιστική και ως οικονομική εκμετάλλευση. Η βρε
τανική κυβέρνηση απεδέχθη την ανεξαρτησία των «κτήσεων» των 
λευκών εποίκων στο εσωτερικό της Κοινοπολιτείας, που διατη
ρούσαν στενούς δεσμούς με την αυτοκρατορική «μητέρα-πατρί- 
δα», και η διαδικασία της παραχώρησης του ίδιου καθεστώτος 
στην Ινδία ήταν πολύ προοδευτική. Η Βρετανία θεωρούσε ότι 
σταδιακά θα παραδίδονταν επίσης τα ηνία της διακυβέρνησης και 
στις λιγότερο αναπτυγμένες αποικίες. Το σχέδιο των Γ άλλων και 
των Πορτογάλων ήταν να αφομοιώσουν τους υπηκόους των υ 
περπόντιων αυτοκρατοριών τους και να τους μετατρέψουν σε Γ άλ
λους ή Πορτογάλους υπηκόους, όπως είχε κάνει και η αυτοκρα
τορική Ρώμη. Τα γαλλικά κοινοβούλια έφτασαν μάλιστα να έ
χουν ογδόντα περίπου βουλευτές από τις υπερπόντιες επαρχίες.

Στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τα ευρωπαϊκά αποι
κιακά κράτη γνώριζαν πολύ καλά τις αδυναμίες τους. Στην αρχή, 
ενώ αποδέχονταν την ευθύνη για την προαγωγή της ευημερίας 
των αποικιακών λαών τους, εξακολουθούσαν να  θεωρούν ότι οι 
αυτοκρατορίες τους, που είχαν αυξήσει την ισχύ και το γόητρό 
τους στο παρελθόν, θα τα βοηθούσαν να αναβιώσουν την οικονο
μική τους δύναμη και την πολιτική τους επιρροή. Δεν είχαν ακό



512 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

μη αντιληφθεί πόσο παροδικές ήταν, στην πραγματικότητα, οι 
υπερπόντιες αυτοκρατορίες που είχαν εγκαθιδρύσει τον προηγού
μενο αιώνα, και ιδιαίτερα ο πιο πρόσφατος αποικισμός της τροπι
κής Αφρικής. Όμως, μέσα σε διάστημα δέκα ετών είχε καταστεί 
σαφές στους πολιτικούς αρχηγούς και στην πλειοψηφία των ενη
μερωμένων ανθρώπων στις δημοκρατικές χώρες της Δύσης ότι η 
αποικιοκρατία ήταν πια τόσο αποδοκιμαστέα, όσο και η σκλαβιά 
έναν αιώνα πριν, και ότι είχε έρθει ο καιρός να αποκτήσουν την 
πολιτική τους ανεξαρτησία όλα τα εξαρτημένα κράτη που είχαν 
ιδρύσει τα κράτη της δυτικής Ευρώπης.

Και οι δύο υπερδυνάμεις ενθάρρυναν την απο-αποικιοποίηση 
και ασκούσαν πιέσεις για να την επισπεύσουν. Η στάση των Σο
βιετικών επηρεαζόταν από την αμφισβητήσιμη ανάλυση του Λέ- 
νιν περί ιμπεριαλισμού και από τη βάσιμη υπόθεση ότι η απο- 
αποικιοποίηση θα καθιστούσε πιο δύσκολο τον περιορισμό του 
σοβιετικού συνασπισμού από τη Δύση. Οι Αμερικανοί πολιτικοί 
ιθύνοντες, που είχαν ανατραφεί σύμφωνα με μια αντι-αποικιακή 
ρητορεία, είχαν συνειδητοποιήσει καλύτερα και νωρίτερα από τους 
Δυτικοευρωπαίους ότι η διατήρηση των αποικιών δεν ήταν πλέον 
πρακτική (δεν θεωρούσαν τις δικές τους υπερπόντιες κτήσεις ως 
αποικίες)· προχώρησαν όμως στη μη ρεαλιστική υπόθεση ότι τα 
εξαρτημένα από τους Ευρωπαίους κράτη που θα αποκτούσαν την 
ανεξαρτησία τους θα στρέφονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και οι αποικίες ταξινομούνταν όλες μαζί σε μία κατηγορία 
και καταδικαζόταν δογματικά η ύπαρξή τους, στην πράξη υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Στους αρχαίους πολιτισμούς της 
Ασίας, οι ελίτ που είχαν δυτική παιδεία είχαν διδαχτεί την ευρωπα
ϊκή διοίκηση και τεχνολογία και συνήθως κατανοούσαν καλύτερα 
από τους Ευρωπαίους πώς έπρεπε να προσαρμόσουν την εισαγό- 
μενη τεχνογνωσία στους λαούς τους. Οι αυτοκρατορικές αρχές εί
χαν φτάσει να στηρίζονται στους εξευρωπαϊσμένους Ασιάτες σε 
όλα σχεδόν τα επίπεδα διακυβέρνησης. Τα εξαρτημένα κράτη που 
είχαν εγκαθιδρύσει οι Ευρωπαίοι στην Ασία ήταν επομένως ικανά
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για ανεξαρτησία. Την απέκτησαν γρήγορα, αν και όχι αναίμακτα, 
μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ολόκληρη την ήπειρο από τη 
Μεσόγειο έως τον Ειρηνικό. Το καθοριστικό βήμα έγινε δύο χρό
νια μετά τον πόλεμο, όταν οι Βρετανοί εφάρμοσαν την από καιρό 
σχεδιασμένη αποχώρησή τους από την Ινδική Αυτοκρατορία τους, 
η οποία ισοδυναμούσε με το 50% περίπου των αποικισμένων λαών 
του κόσμου. Τα πρότυπα και οι αξίες των μεγάλων πολιτισμών της 
Ασίας τροποποιήθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο της ευρωπαϊ
κής διοίκησης, του δικαίου και της παιδείας· με αποτέλεσμα οι α
σιατικές κοινότητες που αναδύθηκαν από την ευρωπαϊκή παρακμή 
να είναι ένα κράμα των δύο πολιτισμών και παραδόσεων, κατά τον 
ίδιο τρόπο που ο ελληνισμός του μακεδονικού κόσμου αποτελούσε 
ένα κράμα ή υβρίδιο της ελληνικής παράδοσης και της παράδοσης 
της Εγγύς Ανατολής. Μετά την ανεξαρτησία ιδιαίτερα τα κράτη 
της ανατολικής Ασίας εισήλθαν σε μια περίοδο εντυπωσιακής οι
κονομικής ευημερίας και πολιτισμικής προσαρμογής, ανάλογης με 
τα χιλιετή τους επιτεύγματα στο παρελθόν.

Αντίθετα, οι mo πρωτόγονοι λαοί της τροπικής Αφρικής και της 
Ωκεανίας φαίνονταν στους Ευρωπαίους να μην είναι έτοιμοι να  
αναλάβουν τα καθήκοντα του πολίτη ενός σύγχρονου κράτους. Εί
τε αυτή η κρίση ήταν δικαιολογημένη είτε όχι, οι πιέσεις που α
σκούσαν τα γεγονότα ήταν υπερβολικά μεγάλες ώστε να υπάρξουν 
σταδιακές λύσεις. Οι Δυτικοευρωπαίοι είχαν χάσει, τόσο την ικα
νότητα, όσο και τη λαϊκή βούληση να συνεχίσουν τον αποικισμό. 
Το πιο σημαντικό ήταν ότι το οικονομικό επιχείρημα, που ήταν 
πάντα το βασικό κίνητρο για τον αποικισμό των περιοχών που δεν 
ήταν κατάλληλες για εγκατάσταση Ευρωπαίων, άρχισε να εκλεί
πει. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπολόγιζαν την ισορροπία του πλε
ονεκτήματος και, με εξαίρεση τον Πορτογάλο δικτάτορα, θεωρού
σαν ότι αν η αυτοκρατορική ισχύς ενέδιδε στα απελευθερωτικά 
κινήματα και αποχωρούσε συναινετικά έπειτα από διαπραγματεύ
σεις, οι οικονομικοί, πολιτισμικοί και άλλοι δεσμοί πιθανόν να επι
βίωναν· ωστόσο, ό,τι και αν συνέβαινε μετά την αποχώρησή τους,
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θα ήταν συνολικά προς όφελος των Ευρωπαίων να φύγουν.
Καθώς το αίτημα για απο-αποικιοποίηση ήταν τόσο γενικευ- 

μένο και δεν υπήρχαν αντιδράσεις, η Γενική Συνέλευση των Η
νωμένων Εθνών δεν δυσκολεύτηκε να ψηφίσει την Απόφαση 1514 
(14 Δεκεμβρίου 1960) σύμφωνα με την οποία:

«Θα ληφθούν άμεσα μέτρα στα εδάφη που τελούν υπό κηδεμο
νία και δεν είναι αυτοδιοικούμενα ή σε όλα τα άλλα εδάφη που 
δεν έχουν ακόμη αποκτήσει την ανεξαρτησία τους, για να μετα
βιβαστούν όλες οι εξουσίες στους λαούς αυτών των εδαφών χω
ρίς να τεθεί κανένας όρος... Η ανεπαρκής πολιτική, οικονομική, 
κοινωνική ή μορφωτική τους ετοιμότητα δεν θα πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την καθυστέρηση της ανεξαρ
τησίας τους».

Μέσα σε διάστημα είκοσι ετών μετά το τέλος του πολέμου τα 
μεγαλύτερα εξαρτημένα κράτη που είχαν δημιουργήσει οι Ευρω
παίοι εκτός Ευρώπης είχαν αποκτήσει την πολιτική τους ανεξαρ
τησία, ενώ σύντομα ακολούθησαν όλα σχεδόν τα υπόλοιπα. Η 
ιδέα των πολλών μικρών ανεξάρτητων κρατών έφτασε στην έ
σχατη διεύρυνσή της με τη μεταγενέστερη απο-αποικιοποίηση 
της Σοβιετικής Ένωσης.

Τα κράτη που απέκτησαν ή ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους 
από την παρακμή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας δεν στράφηκαν με 
ευγνωμοσύνη ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στη Σοβιετική 
Ένωση. Όπως τα κράτη της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής 
όταν υποχώρησε η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία από το Νέο Κόσμο, 
έτσι και οι χώρες που είχαν πρόσφατα κερδίσει την ανεξαρτησία 
τους ήθελαν να αποφύγουν τις περίπλοκες σχέσεις και ιδιαίτερα 
να αποφύγουν να γίνουν κράτη-πελάτες κάποιας από τις δύο αυ- 
τοκρατορικές υπερδυνάμεις. Στην Ασία και την Αφρική υπήρχε 
επίσης μια πιο γενικευμένη εξέγερση κατά της Δύσης, που οφει- 
λόταν στη μεγάλη δυσαρέσκεια που επικρατούσε λόγω της φυλε
τικής και πολιτιστικής ανωτερότητας που θεωρούσαν ότι είχαν οι
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«λευκοί». Υπό την ηγεσία της Ινδίας και της Κίνας τα κράτη που 
είχαν γίνει πρόσφατα ανεξάρτητα διακήρυξαν το στόχο της μη 
δέσμευσης σε μια διάσκεψη στο Μπαντούγκ και σε αρκετές άλ
λες μεταγενέστερες διασκέψεις. Αυτοαποκαλούνταν «ο Τρίτος Κό
σμος», σε αντιδιαστολή με τα δύο ηγεμονικά συστήματα. Η αντι- 
ηγεμονική γοητεία που ασκούσε η έννοια του Τρίτου Κόσμου 
ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να φέρει και τα κράτη της Λατινικής 
Αμερικής στο συνασπισμό των Αδεσμεύτων Χωρών.

Η απο-αποικιοποίηση ήταν μια τεράστια πολιτική αποκέντρω
ση και μια σημαντική ταλάντωση του εκκρεμούς προς το άκρο 
των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος. Τα νέα και τα απο
καταστημένα κράτη αποτελούσαν πλέον την πλειοψηφία των με
λών της διεθνούς κοινωνίας. Ενέμεναν στην ευρωπαϊκή έννοια 
της ισότητας όλων των κυρίαρχων κρατών. Όμως τα περισσότε
ρα από αυτά δεν είχαν παράδοση ή εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις 
και πολλά ήταν «μίνι κράτη», υπερβολικά μικρά ώστε να είναι 
οικονομικά βιώσιμα. Πολλά από αυτά αναγνώρισαν ότι η οικο
νομική και διοικητική τους ανεξαρτησία, σε αντίθεση με την πο
λιτική, ήταν ανέφικτη. Για αυτό πολύ σύντομα άρχισαν να εξετά
ζουν ποιες διεθνείς διευθετήσεις θα μέτριαζαν τη φτώχεια και τη 
μοναξιά μιας υπερβολικά απόλυτης ανεξαρτησίας.

Και οι δύο νέες υπερδυνάμεις ήταν κληρονόμοι της ευρωπαϊκής 
παράδοσης για τη διαχείριση μιας διεθνούς κοινωνίας. Ίσως το 
πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των σαράντα χρόνων να  
ήταν η μεγάλη σταθερότητα του συστήματος, που ήταν ικανή να 
απορροφήσει τέτοιες μεγάλες αλλαγές, όπως η απο-αποικιοποίη- 
ση. Αυτή η σταθερότητα διασφαλιζόταν από τον ηγεμονικό έλεγ
χο και σε ορισμένες περιπτώσεις από την κυριαρχία που ασκού
σαν οι δύο υπερδυνάμεις στο εσωτερικό των συνασπισμών τους, 
καθώς και από την πυρηνική ισορροπία του τρόμου που διατήρη
σε τον Ψυχρό Πόλεμο «ψυχρό». Παρ’ όλα αυτά, κατά την περίο
δο αυτή, η κυριαρχία των δύο υπερδυνάμεων σταδιακά μειώθη
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κε. Οι οικονομίες και το ηθικό των άλλων αναπτυγμένων .κρα
τών, ιδιαίτερα της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, ανέκαμψαν και 
συνεπώς ανέκτησαν και πάλι την επιρροή τους στο παγκόσμιο 
σύστημα. Ο αναπτυγμένος κόσμος κατέστη πιο πολυκεντρικός.

Ο κατακερματισμός των δυτικοευρωπαϊκών αυτοκρατοριών 
σε ένα πλήθος κρατών που είχαν το δικαίωμα και ήταν ικανά να 
αποκτήσουν μια περιορισμένη ανεξαρτησία μπορεί να συγκριθεί 
με τον ανάλογο κατακερματισμό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας, τον οποίο νομιμοποίησε η συνθήκη της Βεστφαλίας (κεφ. 
17), και με τη διάλυση της Αυστρο-ουγγρικής και της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι λάθος 
να θεωρούμε τον πολυκεντρισμό και την απο-αποικιοποίηση ως 
μια ολοένα και μεγαλύτερη αναρχία στην πρακτική του συστή
ματος. Ασφαλώς, σε αυτή την περίοδο, η επίσημη διεθνής κοινω
νία μετακινήθηκε πιο κοντά στο άκρο των πολλαπλών ανεξαρτη
σιών του φάσματος. Όμως, η αυξανόμενη οικονομική ολοκλήρω
ση και η οικονομική ανεπάρκεια της πλειοψηφίας των πρόσφατα 
ανεξάρτητων κοινοτήτων διατήρησε τα κράτη-μέλη τού μη κομου
νιστικού κόσμου σε ένα δίκτυο ολοένα και πιο στενών σχέσεων. 
Παρ’ όλα αυτά, πολλοί πολιτικοί και πολιτικοί παρατηρητές σε 
ολόκληρο τον κόσμο αναρωτιούνταν σε ποιο βαθμό ο πολλαπλα
σιασμός των ανεξάρτητων κρατών, που δεν διέθεταν προηγούμε
νη διεθνή εμπειρία, που ανήκαν σε πολύ διαφορετικές κουλτού
ρες και βρίσκονταν σε πολύ διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, και 
η συρρικνούμενη υπεροχή των υπερδυνάμεων, θα καθιστούσαν 
δυσκολότερη τη διαχείριση του συστήματος και θα μείωναν τις 
προοπτικές για την τάξη. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται οι 
αντιδράσεις της σύγχρονης κοινωνίας κρατών σε αυτές τις προ
κλήσεις.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΥΛ λοι γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο ένα μέλος μιας κοινωνίας 
\ J  να την περιγράψει επειδή είναι αδύνατον να αποστασιοποι- 
ηθεί αρκετά από αυτή. Παρ’ όλα αυτά, χάρη στην εμπειρία που 
έχουμε αποκομίσει από τα προηγούμενα κεφάλαια, μπορούμε ί
σως να κάνουμε ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με 
τη σύγχρονη κοινωνία κρατών μας.

Η κατάρρευση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας δεν κατέλυσε το 
παγκόσμιο δίκτυο συμφερόντων και πιέσεων που ένωναν ολό
κληρο τον πλανήτη σε ένα ενιαίο σύστημα, οργανωμένο σε μία 
ενιαία κοινωνία. Ο ευρωπαϊκός έλεγχος έχει υποχωρήσει σταδια
κά και ακανόνιστα· ωστόσο, η παγκόσμια φύση του συστήματος 
είχε επιβιώσει με τέτοιο βαθμό συνέχειας ώστε να είναι δύσκολο 
να πει κανείς σε ποιο σημείο, όσον αφορά το χρόνο ή τη λειτουρ
γία, το σύστημα έπαψε να είναι ευρωπαϊκό. Η εκρηκτική ανάπτυ
ξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα η ταχύτητα της επικοινωνίας και η 
εμβέλεια και η φονικότητα των όπλων, συνεχίζουν να καθιστούν 
τον κόσμο πιο ενοποιημένο, έτσι ώστε κάθε κράτος να περιορίζε
ται περισσότερο από τις πιέσεις του από ό,τι στο παρελθόν. Στο 
εσωτερικό αυτού του συρρικνούμενου κόσμου εμφανίστηκαν νέα  
μοντέλα πιέσεων και συμφερόντων.

Όταν στρέψουμε την προσοχή μας από τις πιέσεις του συστή
ματος στους κανόνες και τις πρακτικές της διεθνούς κοινωνίας με 
τους οποίους προσπαθούμε να τη ρυθμίσουμε, βλέπουμε ότι η 
κοινωνία συνεχίζει επίσης να περικλείει ολόκληρη την άνθρωπό-



τητα σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και θεσμών και σε έναν πε
ριορισμένο και συχνά ονομαστικό βαθμό κάποιων κοινών αξιών. 
Διαφέρει όμως από την ουσιαστικά αυτοκρατορική παγκόσμια 
κοινωνία του προηγούμενου αιώνα, της οποίας οι κανόνες και οι 
αξίες είχαν επιβληθεί από τους Ευρωπαίους ως μια προέκταση 
της δικής τους εμπειρίας, ενώ διαφέρει ουσιαστικά από όλες τις 
προγενέστερες κοινωνίες που εξετάσαμε, καθώς δεν έχει κατά κα
νόνα κανένα κυρίαρχο ή καθοριστικό πολιτισμικό πλαίσιο. Υπήρξε 
μια μεγάλη ταλάντωση του εκκρεμούς, ιδιαίτερα στην Ασία και 
την Αφρική, και μια πολύ μικρότερη στην Ωκεανία και την Καραϊ- 
βική από τις δυτικοευρωπαϊκές υπερπόντιες αυτοκρατορίες, μέ
σω ενός μεταβατικού ηγεμονικού μοντέλου της Βρετανικής Κοι
νοπολιτείας και της Γαλλικής Comrnunaute, προς μία κατακερ
ματισμένη κοινωνία πολλαπλών ονομαστικά ανεξαρτησιών- και 
στην ανατολική Ευρώπη και άλλου η μοσχοκεντρική περιοχή της 
σοβιετικής κυριαρχίας επίσης διασπάστηκε και οι δημοκρατίες 
της Σοβιετικής Ένωσης επανέκτησαν τυπικά τουλάχιστον την α
νεξαρτησία τους. Ένας μεγάλος αριθμός κρατών σήμερα αποδέ
χονται μόνο τις ρυθμιστικές πλευρές της υφιστάμενης κοινωνίας 
και δεν αισθάνονται δεσμευμένα από αξίες και κώδικες συμπερι
φοράς που προέρχονται από την Ευρώπη. Η νομιμοποίηση της 
κοινωνίας βρίσκεται εξαιρετικά μακριά, προς το άκρο των ανε
ξαρτησιών του φάσματος.

Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη υπάρχει περισσότερη συνέχεια 
από ό,τι υποδηλώνει η νομιμοποίηση. Η νέα και χωρίς διακρίσεις 
παγκόσμια κοινωνία δεν δημιουργήθηκε από μια ριζική ρήξη με 
το παρελθόν, αλλά, όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
κληρονόμησε την οργάνωσή της και τις περισσότερες έννοιές της 
από την ευρωπαϊκή κοινωνία που προηγήθηκε. Μετά το Β' Πα
γκόσμιο Πόλεμο έγινε μια συνειδητή προσπάθεια για να διατη
ρηθεί η συνέχεια με τους υφιστάμενους κανόνες και θεσμούς, συ- 
μπεριλαμβανομένης ακόμη και της Κοινωνίας των Εθνών· και η 
ίδια η Κοινωνία των Εθνών ήταν μια προέκταση, με ορισμένες
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τροποποιήσεις, των αρχών και των πρακτικών που αναπτύχθη
καν στο πολύ διαφορετικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής grande  
republique.

25.1. Η θέση των λιγότερο ισχυρών κρατών

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της σημερινής διεθνούς κοι
νωνίας είναι η επέκταση της πολιτικής κυριαρχίας σε ολόκληρο 
το σύστημα, ακόμη και στα μικρά και φτωχά νησιά που ο Ντε 
Γκολ ονόμαζε «σκόνη των αυτοκρατοριών». Τα 180 περίπου κρά
τη στα οποία διαιρείται είναι, τουλάχιστον κατ’ όνομα, ανεξάρ
τητα και νομικά ίσα. Το σύστημα έχει χαλαρώσει ακόμη περισ
σότερο από την ολοένα και μεγαλύτερη αποκήρυξη της χρήσης 
βίας, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι εντελώς, εμποδίσει 
τα ισχυρά κράτη να επιβάλουν τη βούλησή τους στα αδύναμα. Ο 
βαθμός ασυλίας από το φυσικό καταναγκασμό που απολαμβά
νουν σήμερα τα μικρά κράτη είναι από ιστορική άποψη μοναδι
κός· ωστόσο, η μοίρα του Κουβέιτ δείχνει ότι απέχει πολύ από το 
να είναι απόλυτη αυτή η ασυλία.

Η πλειοψηφία των αδεσμεύτων κρατών-μελών της τρέχουσας 
διεθνούς κοινωνίας εκτιμούν, τόσο την εξωτερική, όσο και την 
εσωτερική τους ανεξαρτησία. Όπως η διάλυση της Αγίας Ρωμαϊ
κής Αυτοκρατορίας επέτρεψε σε ένα πλήθος μικρών ευρωπαϊκών 
κρατών να αποκτήσουν κυριαρχία στο εσωτερικό τους και να νο
μιμοποιήσουν την εξωτερική τους ανεξαρτησία με τη συνθήκη 
της Βεστφαλίας, έτσι και, σε γενικές γραμμές, η διάλυση της ευ
ρωπαϊκής ισχύος επέτρεψε σε ένα μεγάλο αριθμό πρώην αποι
κιακών και άλλων εξαρτημένων κρατών να καταστούν πολιτικά, 
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις όχι οικονομικά ανεξάρτητα. 
Πολιτικά και στρατηγικά, τα κράτη αυτά επιθυμούν διακαώς να  
αποφύγουν την εμπλοκή σε μια ηγεμονική συμμαχία· ή, αν αυτό 
εν ε*ναι εφικτό, να μετριάσουν τις επιπτώσεις της συμμετοχής 

τ°υς σε αυτή ως κράτη-πελάτες. Αντίθετα, προσδίδουν μεγάλη
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σημασία στο να γίνουν αποδεκτά με ίσους όρους ως μέλη της. 
Πράγματι, τα περισσότερα από αυτά εξαρτώνται σε πρωτοφανή 
βαθμό από τα οφέλη που παρέχει η τρέχουσα διεθνής κοινωνία 
στα μικρά και φτωχά κράτη.

Οι στάσεις των εξευρωπαϊσμένων ηγετικών ελίτ των πρώην ε
ξαρτημένων κρατών αντανακλούν εκείνες των φιλελευθέρων στην 
Ευρώπη. Απηχούν επίσης τις στάσεις των προκατόχων τους, των 
Ευρωπαίων εποίκων της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής, που 
εγκαινίασαν το κίνημα για την απο-αποικιοποίηση των υπερπό
ντιων ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών και ανέπτυξαν τη ρητορεία τους 
περί ανεξαρτησίας και αποφυγής των περίπλοκων συμμαχιών. Για 
αυτή την ευρωπαϊκή κληρονομιά λυπούνται τα μέλη άλλων πολιτι
σμών, ιδιαίτερα της Αφρικής και του αραβικού κόσμου, που θεω
ρούν ότι το δυτικό μοντέλο κράτους τούς επιβλήθηκε από τους Ευ
ρωπαίους και είναι ακατάλληλο για τις κοινωνίες τους.

Την επιθυμητή κατάσταση της ανακτηθείσας ή πρόσφατα α- 
ποκτηθείσας ανεξαρτησίας και της συμμετοχής στην «παγκόσμια 
κοινότητα των εθνών» συμβολίζει η συμμετοχή στους θεσμούς 
της κοινωνίας. Η ανταλλαγή διμερών διπλωματικών αντιπροσώ
πων με άλλα κράτη και η συμμετοχή στα Ηνωμένα έθνη είναι μια 
εμφανής απόδειξη αναγνώρισης. Η συμμετοχή στα Ηνωμένα Έ 
θνη παρέχει επίσης σε κάθε κράτος-μέλος, όσο μικρό και αν εί
ναι, το δικαίωμα έκφρασης και μια ευκαιρία να συμμετάσχει στην 
αναδιατύπωση των κανόνων, των θεσμών και των διακηρυγμέ
νων αξιών της παγκόσμιας διεθνούς κοινωνίας, ή με άλλα λόγια 
παρέχει τη φαινομενική νομιμοποίηση της κοινωνίας. Οι ειδικευ
μένοι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται με το
μείς όπως η υγεία και η γεωργία, καθιστούν την τεχνογνωσία των 
πιο αναπτυγμένων κρατών προσιτή και στα πιο αδύναμα, χωρίς 
να τους επιβάλλουν πολιτικές δεσμεύσεις. Η πλειοψηφία των κρα- 
τών-μελών της διεθνούς μας κοινωνίας δεν είχαν καμία σχεδόν 
πείρα στις διεθνείς σχέσεις. Η κύρια συνεισφορά των Ηνωμένων 
Εθνών στην παγκόσμια τάξη είναι ότι προσφέρουν σε αυτά τα
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κράτη μια εξαιρετικά πολύτιμη ηθική θέση, ένα δικαίωμα να εκ
φράζουν τη γνώμη τους για τη διαχείριση της κοινωνίας και ορι
σμένα πραγματικά υλικά πλεονεκτήματα. Παρακάτω θα εξετά
σουμε τα πιθανά πλεονεκτήματα για τα μεγαλύτερα μέλη. Τα Η
νωμένα Έθνη δεν είναι ένα νομοθετικό σώμα ή μία παγκόσμια 
κυβέρνηση. Ούτε υπήρξαν η φωνή της παγκόσμιας κοινότητας, 
αν και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μπορεί να τα καταστήσει 
πιο αποτελεσματικά. Τα Ηνωμένα Έθνη (και ιδιαίτερα η Γενική 
Συνέλευση) είναι όμως η φωνή των πρόσφατα ανεξάρτητων κρα- 
τών-μελών τους, τα οποία αποτελούν και την πλειοψηφία.

Τα πιο σημαντικά κράτη της κοινωνίας τώρα επιβεβαιώνουν 
επίσημα το δικαίωμα όλων των μικρών κρατών να επιλέγουν τη 
δική τους μορφή διακυβέρνησης, χωρίς καμία εξωτερική παρέμ
βαση. Αναγνωρίζουν επίσης την ευθύνη των ισχυρών κρατών να  
προστατεύουν τα αδύναμα: Μια υποχρέωση, η οποία διατηρήθη- 
κε στην Κοινωνία των Εθνών του Γουίλσον και την οποία ο Χέε- 
ρεν διεκδικούσε για την ισορροπία της ισχύος. Παρ’ όλα αυτά, ο 
τρέχων ορισμός της κυριαρχίας δεν εμποδίζει τα πιο ισχυρά κρά
τη να προσδιορίσουν τους κανόνες για το χειρισμό των διεθνών 
σχέσεων (ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο στον οικονομικό τομέα), πράγ
μα που αποτελεί τον ορισμό που δώσαμε στην ηγεμονία. Ούτε 
εμποδίζει τις μεγάλες δυνάμεις, μεμονωμένα ή συλλογικά, να αρ- 
νηθούν να παράσχουν την προστασία και τη βοήθεια που επιθυ
μούν οι μικρότερες δυνάμεις και που μπορεί να αναγκαστούν να  
«αγοράσουν» επιδεικνύοντας αποδεκτή συμπεριφορά. Οι λειτουρ
γικές πρακτικές του συστήματος είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες 
από ό,τι υποδηλώνει η κατακερματισμένη νομιμοποίησή του, ε
νώ η απόσταση ανάμεσα στην πράξη και τη θεωρία του συστή
ματος είναι ασυνήθιστα μεγάλη.

25.2. Στρατηγική ρευστότητα

Στο κεφ. 23 αναγνωρίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη 
Γερμανία και την Ιαπωνία ως τα τέσσερα μεγάλα κέντρα ισχύος
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του συστήματος του 20ού αιώνα. Η καταστροφή της ισχύος της 
Γερμανίας και της Ιαπωνίας κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 
προσωρινή. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν η στρατηγική μορφή 
του παγκόσμιου συστήματος να οργανωθεί για μισό περίπου αιώνα 
σύμφωνα με ένα σχετικά σταθερό διπολικό σύστημα, το οποίο 
επικεντρωνόταν στις δύο στρατιωτικές υπερδυνάμεις, ενώ ο Τρί
τος Κόσμος επιθυμούσε να μείνει όσο το δυνατόν πιο αδέσμευ
τος.

Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1980, το διεθνές σύστημα υπέ- 
στη μια δραματική αλλαγή. Στο σύγχρονο κόσμο, η οικονομική, 
όπως και η στρατηγική δύναμη, είναι αναγκαία για να διατηρηθεί 
ενωμένο ένα αυτοκρατορικό σύστημα. Η αποτυχία του μαρξισμού- 
λενινισμού οδήγησε στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και ανέ- 
στειλε προσωρινά τη ρωσική ισχύ παρά την τεράστια στρατηγική 
της ικανότητα. Η ρωσική ισχύς είχε καταρρεύσει και στο παρελθόν 
και στη συνέχεια επανακτήθηκε· και το μεγάλο έθνος που εκτείνε
ται από τη Βαλτική έως τον Ειρηνικό αναμφίβολα θα ανακτήσει 
και δεν θα χάσει ποτέ εντελώς τη μεγάλη επιρροή του στις παγκό
σμιες υποθέσεις. Η έκλειψη της ρωσικής ισχύος άφησε τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες, για άλλη μια φορά και μάλιστα απροσδόκητα, στη 
θέση του μοναδικού ηγέτη ή ηγεμόνα. Την ίδια εποχή η Ευρώπη, 
όχι μόνο η Κοινότητα των Δώδεκα, αλλά ολόκληρη η ήπειρος μέ
χρι τα ρωσικά σύνορα, φαίνεται να συνενώνεται σιγά σιγά αλλά 
σταθερά σε μία οικονομική και πιθανόν στη συνέχεια πολιτική και 
στρατηγική συνομοσπονδία. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση θα καθι
στούσε σίγουρα την Ευρώπη μια ισχυρότερη οικονομική και πολι
τική δύναμη. Γενικότερα και πιο απλά, το εκκρεμές μας, το οποίο 
την εποχή της απο-αποικιοποίησης μετακινήθηκε τόσο πολύ προς 
τις πολλαπλές και κατακερματισμένες ανεξαρτησίες (και το οποίο 
στη Σοβιετική Ένωση δεν έχει ολοκληρώσει την αντι-ηγεμονική 
του ταλάντωση), εμφανίζεται τώρα να μετακινείται προς τα πίσω, 
προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξουσίας και τάξης, τόσο 
στρατηγικής, όσο και οικονομικής.
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Εν τω μεταξύ οι στρατηγικοί συλλογισμοί και τάσεις κάθε κρά
τους του συστήματος που επηρεάζονταν από τη σοβιετική ισχύ 
μεταβάλλονται γρήγορα προκαλώντας μάλλον σύγχυση. Η άλλη 
μεγάλη δομή συμμαχιών και προστασίας ισοδυναμούσε με μια 
συγκέντρωση αμυντικής δύναμης κατά των Σοβιετικών και ορ
γανωνόταν γύρω από τη στρατηγική και οικονομική δύναμη των 
Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες στην πράξη κατείχαν μια ηγεμο
νική θέση μεταξύ των συμμάχων τους. Καθώς οι ικανότητες και η 
εχθρότητα των Σοβιετικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους 
συμμάχους τους μειώνονται και καθώς η αμερικανική οικονομι
κή ικανότητα χάνει τη σχετική της υπεροχή, οι αμερικανικές δυ
νάμεις που στάθμευαν μόνιμα στο εξωτερικό αρχίζουν να περιο
ρίζονται εν μέρει μετά από συμφωνία με τα κράτη υποδοχής και 
εν μέρει μονομερώς. Δεν είναι ακόμη σαφές ποια θα είναι τα νέα  
καθήκοντα των συμμαχικών δομών. Υπάρχουν και άλλες πιθανές 
απειλές στα συμφέροντα και τις αρχές των συμμάχων· και οι συμ- 
μαχίες νομιμοποιούν τις αμερικανικές βάσεις και τον «ηγετικό 
ρόλο» των ΗΠΑ ως προστάτη της ανεξαρτησίας και της δημο
κρατίας των μικρότερων κρατών.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι δύο υπερδυνάμεις φαί
νονταν να προχωρούν ψηλαφιστά προς την ανάληψη μιας κοινής 
υποχρέωσης έναντι της τάξης, η οποία θα βασιζόταν σε ένα συμβι
βασμό μεταξύ των αντιτιθέμενων απόψεων. Αυτό θα μπορούσε 
ίσως να οδηγήσει σε μια διαρχία. Όπως είπε ο Κίμωνας, είχαν αρ
χίσει να θεωρούν η μία την άλλη ως συνεργάτη.1 Ωστόσο, η νέα 
και προσωρινά πολύ εξασθενημένη Ρωσία είχε επίσης ομαλοποιή
σει τις σχέσεις της με τις άλλες δυνάμεις των οποίων τη βοήθεια 
χρειάζεται: με τη δυτική Ευρώπη υπό γερμανική ηγεσία, την Ιαπω
νία και την Κίνα. Ένα Κονσέρτο παγκόσμιων δυνάμεων, με την 
πρακτική του να βασίζεται στη συμφωνία και τη συγκατάθεση, αρ
χίζει απότομα να αναλαμβάνει τη διαχείριση της διεθνούς κοινο

ί. Βλ. κεφ. 5, σ. 108-9.
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νίας, ακόμη και σε τόσο δύσκολους τομείς, όπως η Μέση Ανατολή, 
η Ινδοκίνα, τα Βαλκάνια και η ανασυγκρότηση των πρώην σοβιε
τικών οικονομιών. Το Κονσέρτο θα λειτουργεί διστακτικά στην αρ
χή, με τους Αμερικανούς να ηγούνται απρόθυμα· και όταν αυτό θα 
είναι εφικτό υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω
μένων Εθνών. Το κράτος του οποίου η συγκατάθεση είναι απαραί
τητη για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, και που θέτει 
επομένως σήμερα ουσιαστικά όρια στην ανάληψη δράσης από το 
Κονσέρτο μέσω του ΟΗΕ, είναι η Κίνα.

Πώς μπορούν να νομιμοποιηθούν τέτοιες συντονισμένες πολιτι
κές; Σκοπός των ιδρυτών των Ηνωμένων Εθνών ήταν να αποτελέ- 
σουν αυτά, και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα μηχανισμό 
για να διαχειρίζονται αυτοί το σύστημα, αν βέβαια μπορούσαν να  
συμφωνήσουν ως προς τις επιδιώξεις τους. Σε αντιδιαστολή με την 
αξία που έχει ο οργανισμός για το μικρότερα κράτη, η συνεισφορά 
του στην κοινή ηγεμονική διαχείριση μέχρι τώρα υπολείπεται κατά 
πολύ των δυνατοτήτων του. Στις περιπτώσεις όμως που οι ισχυρό
τερες δυνάμεις του κόσμου, ή πιο σωστά τα πέντε μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, συμφωνούν ή συγκατατίθενται, τα Ηνω
μένα Έθνη μπορούν να διαδραματίσουν ένα χρήσιμο ειρηνευτικό 
ρόλο. Έχουν χρηματοδοτήσει ειρηνευτικές δυνάμεις ώστε να απο
τρέψουν πραγματικές ή ενδεχόμενες συγκρούσεις και έχουν επί
σης εμποδίσει ή συμβάλει στον τερματισμό πολλών μικρής έκτα
σης πολέμων μεταξύ των μελών τους, αν και όχι στον τερματισμό 
όλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τώρα με τους βασικούς 
εταίρους τους πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κύρος της ε
ξουσίας τους για να επιτύχουν συναίνεση ή επικύρωση από τα Η
νωμένα Έθνη όσον αφορά τις διευθετήσεις στις οποίες μπορούν να  
καταλήξουν μεταξύ τους. Η μόνιμη συνέλευση στην οποία συμμε
τέχουν όλα τα κράτη εκπληρώνει έτσι την επικυρωτική και νομιμο
ποιητική αποστολή της και παρέχει επίσης το μηχανισμό μέσω του 
οποίου οι μεγαλύτερες δυνάμεις εφαρμόζουν τις από κοινού απο
φάσεις τους.



Κεφ. 25: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 525

25.3. Οικονομική καινοτομία

Οι πιο εντυπωσιακές καινοτομίες στην οργάνωση της διεθνούς 
κοινωνίας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σημειώθηκαν στον οι
κονομικό τομέα. Η στενότερη οικονομική ενοποίηση του συστή
ματος καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία νέων πρακτικών και 
θεσμών. Η οικονομική τάξη πραγμάτων είναι σήμερα πιο ολο
κληρωμένη και διοικείται περισσότερο από ένα θεσμοποιημένο 
διευθυντήριο μεγάλων οικονομικών δυνάμεων σε σχέση με οποια- 
δήποτε άλλη απόπειρα είχε κάνει στο παρελθόν μια κοινωνία πο
λιτικά ανεξάρτητων κρατών. Η καινοτομία και η τεράστια έκτα
ση αυτού του εγχειρήματος δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως αντι
ληπτές.

Μια μεγάλη αλλαγή εντοπίζεται στη στάση των βιομηχανι
κών δυνάμεων προς τις πηγές προμηθειών τους. Οι Αθηναίοι την 
περίοδο της ακμής τους και οι Βρετανοί το 19ο αιώνα, επέβαλαν 
τον αυτοκρατορικό τους έλεγχο σε ορισμένες τουλάχιστον από 
τις πηγές προμηθειών τους· και οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες επι
χείρησαν να κάνουν το ίδιο κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. 
Η σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία καθιστά σήμερα την κατο
χή ή τον αυτοκρατορικό έλεγχο μεγάλων εδαφικών εκτάσεων έ
ναν πολύ λιγότερο σημαντικό παράγοντα οικονομικής ισχύος α
πό ό,τι όταν η γη και οι πρώτες ύλες ήταν οι κύριες πηγές πλού
του, εφόσον ένα τακτικό οικονομικό σύστημα διασφαλίζει ότι οι 
υψηλές συγκεντρώσεις τεχνολογικής ικανότητας σε μια μικρή πε
ριοχή έχουν πρόσβαση αφενός σε προμήθειες τροφίμων και πρώ
των υλών και αφετέρου σε αγορές. Επομένως, το ερώτημα για 
την παγκόσμια τάξη πραγμάτων είναι: ποιοι θεσμοί, ποιες πρα
κτικές μπορούν να καταστήσουν το παρόν διεθνές οικονομικό σύ
στημα αρκετά τακτικό και προβλέψιμο ώστε να διασφαλίζονται 
οι προμήθειες και οι αγορές στην Ιαπωνία, τη δυτική Ευρώπη και 
σε άλλες συγκεντρώσεις τεχνολογικής ικανότητας;

Οι κυβερνήσεις των ηγετικών κρατών συμφωνούν ότι πρέπει
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να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν την τακτική οικονομική 
ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο ανάλογα με τις ικανότητές τους. 
Με άλλα λόγια, ότι πρέπει να αποδεχτούν τις υποχρεώσεις ενός 
οικονομικού raison de systeme. (Το κατά πόσο εκπληρώνουν αυ
τές τις υποχρεώσεις τους επιδέχεται πολλή συζήτηση.) Η οικονο
μία είναι ο τομέας στον οποίο η ηγεσία ανήκει αναμφίβολα στους 
Αμερικανούς. Οι θεσμοί που αυτοί επινόησαν για τη διαχείριση 
της νέας οικονομικής τάξης παρέχουν τη βάση του σημερινού 
μηχανισμού και έχουν εξελιχτεί στο οικονομικό αντίστοιχο των 
Ηνωμένων Εθνών. Τα κύρια όργανα είναι η διακυβερνητική Διε
θνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, γνωστή ως «Πα
γκόσμια Τράπεζα», το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι πο
λυμερείς οργανισμοί που ιδρύθηκαν για να προάγουν και να πα
ρακολουθούν την οικονομική ανάπτυξη. Αυτούς συμπληρώνει η 
παροχή διμερούς βοήθειας και σημαντικών μη κυβερνητικών πό
ρων αρωγής και πιστώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολου
θούν να κατέχουν μια κυρίαρχη θέση σε αυτούς τους θεσμούς.

Εν τω μεταξύ ορισμένα ασιατικά κράτη με μεγάλο πολιτισμό, 
ιδιαίτερα εκείνα που βρέχονται από τον Ειρηνικό, έφτασαν στα πο
λιτικά και οικονομικά επίπεδα των πιο αναπτυγμένων κοινωνιών 
και έτσι ανέκτησαν τις σχετικές θέσεις που είχαν στις συναλλαγές 
τους με τη Δύση πριν από την ευρωπαϊκή επέκταση του 19ου αιώ
να. Η Ιαπωνία έχει μάλλον σήμερα την mo αναπτυγμένη οικονομία 
στον κόσμο. Αντίθετα, αλλού, πολλά κράτη που απέκτησαν πρό
σφατα την ανεξαρτησία τους, βυθίζονται κάτω από τα σχετικά επί
πεδα που είχαν κατά τους αποικιακούς χρόνους, προς τις θέσεις 
που κατείχαν πριν από την εποχή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Η mo σημαντική από τις εμπειρικές διευθετήσεις για τη διαχείρι
ση των διεθνών οικονομικών και του εμπορίου είναι η ανεπίσημη 
συγκρότηση της Ομάδας των Επτά. Αυτή επιτρέπει στις ηγετικές 
οικονομικές δυνάμεις να συζητούν και να συντονίζουν λίγο πολύ 
συνεχώς τις προσπάθειές τους για τη διεύθυνση της ολοένα και mo 
ολοκληρωμένης παγκόσμιας οικονομίας, η οποία σήμερα περιλαμ
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βάνει και την πρώην Σοβιετική Αυτοκρατορία. Όπως και το παλαιό 
Κονσέρτο της Ευρώπης, η ομάδα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες οι
κονομικές δυνάμεις της εποχής, που ρεαλιστικά διεκδικούν για τον 
εαυτό τους, όπου συμφωνούν, την ευθύνη του καθορισμού των κα
νόνων και των τρεχουσών διευθετήσεων της οικονομίας. Πρόκειται 
για μια διάχυτη οικονομική ηγεμονία, που συνδυάζει την επιβολή 
του νόμου με μια εσωτερική ισορροπία εντός της ομάδας.

Δύο ρεαλιστικά χαρακτηριστικά του νέου μηχανισμού οικο
νομικού συντονισμού αυξάνουν την αποτελεσματικότητά του. 
Πρώτον, η επιρροή κάθε κράτους στους πολυμερείς οικονομικούς 
οργανισμούς εξαρτάται από τη συνεισφορά του, που συνδέει τον 
οικονομικό διάλογο με την ισχύ των εμπλεκόμενων κρατών. Οι 
διεθνείς οικονομικοί θεσμοί έχουν έτσι τη δυνατότητα, όπως είχε 
πει ο Φρειδερίκος ο Μέγας, να παράγουν ενορχηστρωμένη μου
σική αντί για ένα πανδαιμόνιο κακοφωνίας.2 Δεύτερον, οι δυτι
κές κυβερνήσεις γνωρίζουν καλά ότι η οικονομική δραστηριότη
τα μοιάζει με τον υδράργυρο και ότι οι προσπάθειές τους να τη 
διευθύνουν ή έστω να τη ρυθμίζουν έχουν απρόβλεπτα αποτελέ
σματα. Ο διακυβερνητικός μηχανισμός έχει μετακινηθεί προς την 
τόνωση και την τιθάσευση, όχι ενός μεγαλεπήβολου κρατικού 
σχεδιασμού, αλλά της εγχώριας ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Αντιμέτωπος με τη διάχυτη ηγεμονία των μεγάλων οικονομικών 
δυνάμεων είναι ένα είδος αντι-ηγεμονικού συνασπισμού, ο οποίος 
εξακολουθεί χαλαρά και ανεπαρκώς να είναι γνωστός ως ο «Τρίτος 
Κόσμος». Αυτός ο συνασπισμός συντονίζει σε κάποιο βαθμό τις πο
λιτικές της πιο ανίσχυρης πλειοψηφίας και έτσι συμβάλλει στην ενο
ποίηση του οικονομικού συστήματος. Τα μέλη του υποστηρίζουν 
πιστά την πολιτική ανεξαρτησία, αλλά συνειδητοποιούν έντονα πό
σο πολύ χρειάζονται συλλογική οικονομική ασφάλεια, συμπεριλαμ
βανομένων και της αρωγής, των επενδύσεων και των αγορών για τις

2. Βλ. A. Watson, Diplomacy: The Dialogue between States, London, 
Methuen, 1983, pp. 53-4.
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εξαγωγές τους (που αποτελούν τις πηγές προμηθειών των βιομηχα
νικών χωρών), έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ολοένα και μεγαλύτε
ρες προσδοκίες των αυξανόμενων πληθυσμών τους.

Τα κράτη-δωρητές προσφέρουν στα κράτη-αποδέκτες αυξημένη 
οικονομική ασφάλεια και ένα σημαντικά ταχύτερο ρυθμό ανάπτυ
ξης, με ένα τίμημα όμως. Οι διεθνείς οικονομικοί θεσμοί και οι πα
ράλληλες κοινοπραξίες των «δυνάμεων-δωρητών» επιμένουν ότι, ως 
προϋπόθεση για να συνεχίσει η χορήγηση βοήθειας και οι επενδύ
σεις, τα κράτη-αποδέκτες θα πρέπει να πληρούν, όχι μόνο εξωτερικά 
κριτήρια για την αποπληρωμή των χρεών, για το συναλλαγματικό 
και εξωτερικό εμπόριο, αλλά και κριτήρια αποδεκτά από τους δωρη
τές για τη διαχείριση των εγχώριων οικονομιών τους. Αυτά τα δυτι
κά κριτήρια αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολιτισμού και της α
σφάλειας για το ξένο εμπόριο που έθεσε και επέβαλε το Κονσέρτο 
της Ευρώπης το 19ο αιώνα (κεφ. 21). Είναι πλήρως κατανοητό οι 
αποδέκτες να ζητούν σθεναρά τα δυτικά οικονομικά κριτήρια που 
είχαν τεθεί ηγεμονικά από τους δωρητές να τροποποιηθούν προς ό
φελος τους. Η «Ομάδα των 77» κρατών-αποδεκτών, που συγκροτή- 
θηκε προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για τη δημιουργία μιας δεύτε
ρης «νέας οικονομικής τάξης πραγμάτων» και για μια πιο δίκαιη 
κατανομή του πλούτου και της τεχνολογίας (αναπόφευκτα εις βάρος 
των δωρητών), διευρύνθηκε και περιλαμβάνει περίπου τα δύο τρίτα 
των κρατών-μελων της διεθνούς κοινωνίας. Ο «διάλογος Βορρά-Νό- 
του», αν συμπεριλάβουμε σε αυτόν τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις 
των κρατών-αποδεκτών με τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς 
σχετικά με τα χρέη και την οικονομική βοήθεια, είναι το πρώτο μέ- 
λημα των περισσότερων μελών της. Ωστόσο, η οικονομική ηγεμο
νία των δυνάμεων-δωρητών και η ικανότητά τους να ορίζουν τους 
κανόνες έχουν επηρεαστεί ελάχιστα.

Η ισχύς του χρήματος, αυτή η αλησμόνητη φράση του Θου
κυδίδη, ήταν σημαντική και στα αρχαία συστήματα. Το χρήμα 
δεν έρεε πάντα προς μία κατεύθυνση· οι αυτοκρατορικοί ηγεμό
νες θεωρούσαν συχνά σκόπιμο να επιχορηγούν εκείνους που ή
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θελαν να κρατήσουν ήσυχους ή πιστούς. Οι Πέρσες (κεφ. 4), οι 
Πτολεμαίοι (κεφ. 6), οι Βυζαντινοί ιδιαίτερα (κεφ. 10) και η αυ
τοκρατορική Κίνα (κεφ. 12) δαπανούσαν μεγάλα ποσά κατά αυ
τό τον τρόπο. Το ίδιο έκαναν και η Γαλλία του 17ου αιώνα (κεφ. 
17) και η Βρετανία του 18ου. Ο βασικός ρόλος της οικονομικής 
ισχύος στη διαχείριση των συστημάτων κρατών δεν είναι κάτι το 
καινούριο.

Ο οικονομικός μηχανισμός της διεθνούς κοινωνίας μας είναι 
καινοτόμος και πειραματικός. Είναι σωστό να παραμείνει ελα
στικός· αυτό του δίνει μια ευκαιρία να προσαρμοστεί σε νέες πιέ
σεις και απαιτήσεις, όπως η διάχυση της οικονομικής δύναμης, η 
στενότερη ενσωμάτωση των πρώην κομουνιστικών χωρών στην 
παγκόσμια οικονομία και η παρακμή της αμερικανικής κυριαρχί
ας. Υπάρχουν θεσμοί· όμως οι πιέσεις ενός μεταβαλλόμενου συ
στήματος μετασχηματίζουν ορισμένους από αυτούς, καθιστούν 
κάποιους άλλους απαρχαιωμένους, ενώ ωθούν τα κράτη-μέλη και 
τις συνομοσπονδίες να δοκιμάσουν άλλους νέους.

25.4. Ένα πιο ενοποιημένο σύστημα

Τα τελευταία χρόνια η πρόσκαιρη αναστολή της σοβιετικής (ή 
ίσως της ρωσικής;) ισχύος και η εμφανής αναβίωση της Γερμανί
ας και της Ιαπωνίας οδήγησαν τις εντάσεις του παγκόσμιου συ
στήματος σε μεγάλη ρευστότητα. Σε τέτοιες περιόδους γρήγο
ρων αλλαγών και αναπροσαρμογών είναι εξαιρετικά δύσκολο να  
διακρίνει κανείς ποια θα είναι η επόμενη φάση του συστήματος. 
Δύο πιο μακροπρόθεσμες τάσεις είναι πιθανόν να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση του συστήματος και να καθορίσουν ποιες τροποποι
ήσεις θα χρειαστούν οι κανόνες της κοινωνίας. Οι πιέσεις της πα
γκόσμιας οικονομίας -η  παγκόσμια αγορά- και η ευκολία και τα
χύτητα των επικοινωνιών φαίνονται να μας εξαναγκάζουν σε ένα 
πιο στενά οργανωμένο, ένα πιο ενοποιημένο σύστημα. Αυτή εί
ναι η επικρατούσα άποψη σήμερα. Αν και οι νομιμοποιήσεις της
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διεθνούς κοινωνίας μας παραμένουν ασυνήθιστα μακριά, προς το 
άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος, το εκκρεμές 
φαίνεται να επιστρέφει προς τα πίσω. Όμως, ένα πιο σφιχτό πα
γκόσμιο δίκτυο συμφερόντων και πιέσεων μπορεί να μην εμποδί
σει τις παραδοσιακές πολιτισμικές ομοιότητες και πρακτικές να 
επαναβεβαιωθούν, αν η εξέγερση κατά της δυτικής κυριαρχίας 
ωθήσει την κοινωνία μας προς τη δημιουργία ομαδοποιήσεων πα
ρόμοιων κρατών. Οι περιφερειακές συνομοσπονδίες, κοινότητες 
και παρόμοιες ομαδοποιήσεις είναι πιθανόν να εκφράζουν πολι
τισμική συγγένεια και γεωγραφική εγγύτητα, καθώς και μια συ
μπληρωματική οικονομική σχέση.

Η επίγνωση ότι τα κράτη εξαναγκάζονται σε ένα πιο στενά 
οργανωμένο σύστημα, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, δημιουρ
γεί ολοένα και περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με τη συνεχιζό
μενη συνάφεια, ακόμη και την πραγματικότητα της ανεξάρτητης 
εθνικής κυριαρχίας. Η πραγματική κυριαρχία του stato, που ε- 
γκαθιδρύθηκε από Ιταλούς και Γερμανούς ηγεμόνες και που δια- 
τηρήθηκε από το «κλαμπ» των ηγεμόνων και των ρομαντικών 
εθνικιστών, εξακολουθεί να είναι πολύτιμη, ιδιαίτερα για τις άρ- 
χουσες ελίτ των κρατών που πρόσφατα χειραφετήθηκαν από την 
αυτοκρατορική κυριαρχία. Ωστόσο, η εξωτερική και εσωτερική 
ελευθερία δράσης που συνδέονται με τα ανεξάρτητα κράτη δεν 
φαίνονται πια να συνδέονται σε ένα μονολιθικό όλον. Στη ρητο
ρεία της κρατικής οντότητας, τα διαφορετικά στοιχεία —από την 
άμυνα και τη μετανάστευση ως το νόμισμα και τα ανθρώπινα δι
καιώματα— μπορούν να εκχωρηθούν σε διάφορους ομοσπονδια
κούς οργανισμούς ή οργανισμούς που καλύπτουν ολόκληρη την 
κοινωνία χωρίς να καταστραφεί η ταυτότητα και η έσχατη κυ
ριαρχία του κράτους. Ή  για να  το θέσουμε λίγο πιο πεζά, οι σύγ
χρονοι διάδοχοι των Ευρωπαίων ηγεμόνων εξαναγκάζονται από 
τις πιέσεις ενός ολοένα και πιο στενά οργανωμένου συστήματος 
και από τους θεσμούς και τις πρακτικές μιας πιο ενοποιημένης 
κοινωνίας να ενεργούν όλο και περισσότερο με τρόπους που τους
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στερούν de facto την ανεξαρτησία, εξωτερικά και εσωτερικά, με 
αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις τους να μην ελέγχουν πλέον ένα stato- 
ενώ αφήνουν ανέπαφη τη συμβολική νομιμοποίηση του κράτους 
και των ποικίλων βαθμών πραγματικής αυτονομίας.

Τα ιστορικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της 
Ευρώπης, δείχνουν ότι έως τώρα όλες οι διεθνείς κοινωνίες με 
κοινές αξίες και υποθέσεις αναπτύχθηκαν μέσα στη μήτρα μιας 
κυρίαρχης κουλτούρας. Υπάρχει ένα τέτοιο παγκόσμιο πλαίσιο 
στην πράξη σήμερα; Δύο σχολές σκέψης θεωρούν ότι υπάρχει. Η 
μία σχολή υποστηρίζει ότι τα ηθικά πρότυπα που προώθησαν δυ
τικοί και μη δυτικοί ηγέτες εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως 
από δυτικές αξίες. Η άλλη σχολή διατείνεται ότι η τεχνολογία και 
η συνεχής επαφή έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη μιας νέας σύγ
χρονης παγκόσμιας κουλτούρας, η οποία καθορίζει τον τρόπο ζωής 
και τις αξίες όλων σχεδόν των πολιτικών που λαμβάνουν τις απο
φάσεις για τα διεθνή ζητήματα.3 Από την άλλη πλευρά, πολλοί 
πιστεύουν ότι οι μη δυτικές αξίες και πρότυπα, συχνά σε υβριδι- 
κή μορφή, επαναβεβαιώνονται περιφερειακά και ότι η παγκόσμια 
κοινωνία που εγκαθίδρυσαν οι Ευρωπαίοι, η οποία διαιρείται πο
λιτικά σε περίπου 180 κατ’ όνομα κυρίαρχα κράτη, μπορεί ίσως 
να ολοκληρωθεί και πάλι σε ένα πλήθος διακριτών grandes 
republiqu.es. Σε αυτή την περίπτωση, οι περιφερειακές κοινωνίες 
θα συνέχιζαν να συνδέονται μεταξύ τους μέσα από τα συμφέρο
ντα και τις πιέσεις ενός παγκόσμιου συστήματος, το οποίο θα δια
χειρίζονταν μέσω μιας εξελιγμένης εκδοχής των διευθετήσεων 
μεταξύ της Ευρώπης και των Οθωμανών δηλαδή, με ρυθμιστι
κούς κανόνες και λειτουργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων 
και νομιμοποιήσεων, αλλά με ελάχιστες ή και καθόλου κοινές 
αξίες ή κώδικες συμπεριφοράς.4

q  ς '  and A. Watson (eds), The Expansion o f  International Society,
x ord, Oxford University Press, 1984, chapters 26 and 27, and conclusion.

• Η τήρηση των συμβάσεων και η ασυλία των απεσταλμένων δεν αποτελοΰν
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Η πιο εντυπωσιακή απόδειξη αυτής της τάσης προς τις περιφε
ρειακές ενώσεις που βασίζονται σε μια κοινή κουλτούρα και παρα
δόσεις είναι η σταδιακή σύσφιξη των σχέσεων και η γεωγραφική 
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα ευρωπαϊκά κράτη, που 
στο παρελθόν ήταν τόσο αποφασισμένα να διεκδικήσουν την αντι- 
ηγεμονική τους ανεξαρτησία, κινούνται προς μια συνομοσπονδία, 
η οποία θα καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα της πάλαι ποτέ Χριστια
νοσύνης (αλλά όχι, για παράδειγμα, τα πλούσια σε πετρέλαιο αρα
βικά κράτη της βόρειας Αφρικής που βρίσκονται στη Μεσόγειο). 
Η grande republique του Βολταίρου θα παραμείνει διαιρεμένη σε 
ένα πλήθος κρατών, τα οποία θα διατηρήσουν την ταυτότητά τους, 
αν και μπορεί να παραχωρήσουν την εξωτερική και μεγάλο μέρος 
της εσωτερικής τους αυτονομίας, όπως θα είχαν κάνει αν ο Λουδο
βίκος ΙΔ' είχε επιτύχει το σκοπό του. Αυτή η εκούσια συγκέντρω
ση κυριαρχίας σε μια ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είναι αποδεκτή 
επειδή επιφέρει οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα και επειδή η 
περιοχή αποτελεί σήμερα μόνο ένα μέρος ενός πολύ ευρύτερου 
συστήματος. Πολλές δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Αυτοκρα
τορίας μπορεί να εγκαθιδρύσουν μια παρόμοια συνομοσπονδία α
νεξάρτητων κατ’ όνομα κρατών. Οι κουλτούρες του μη ευρωπαϊ
κού κόσμου που έχουν σήμερα αναμειχθεί με ευρωπαϊκές μπορεί 
να βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Ενώσεις κρατών με γεωγραφικούς 
και πολιτισμικούς δεσμούς αρχίζουν να  διαμορφώνονται στη Λα
τινική Αμερική, την τροπική Αφρική, τη νοτιανατολική Ασία και, 
υπερβαίνοντας κάποιες άλλες, στον ισλαμικό κόσμο από το Μαρό
κο έως τη Μαλαισία.

Ένας οργανωμένος κατά αυτό τον τρόπο κόσμος θα αποκτού
σε σημασία από το γεγονός ότι θα έμοιαζε σε εκείνον που θα 
προέκυπτε ίσως αν η ευρωπαϊκή επέκταση του 19ου αιώνα δεν

κοινές αξίες υπό αυτή την έννοια, αλλα ζητήματα σκοπιμότητας, όπως το να 
λέει κανείς ότι η τιμιότητα είναι η καλύτερη τακτική. Τέτοιοι κανόνες αναγνω
ρίζονται μεταξύ κοινοτήτων που διατηρούν μόνο σποραδικές επαφές.
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είχε πάρει αυτοκρατορική μορφή. Θα μπορούσε σαφώς να λει
τουργήσει αρκετά καλά. Δεν θα απέκλειε ένα μεγάλο και αυξανό
μενο όγκο οικονομικών και άλλων σχέσεων μεταξύ των περιφε
ρειακών ομαδοποιήσεων. Μάλιστα, οι ευρωπαϊκές διομολογήσεις 
με τους Οθωμανούς και άλλα κράτη είχαν εκπονηθεί ακριβώς για 
να διευκολύνουν το εμπόριο. Τόσο η οικονομική ολοκλήρωση, 
όσο και οι περιφερειακές ομαδοποιήσεις θα απομάκρυναν το σύ
στημα από τις πολλαπλές ανεξαρτησίες.

Μπορεί όμως κάτι νέο να λαμβάνει χώρα, ανάλογο με τις και
νοτομίες που είδαμε στη συνθήκη της Βεστφαλίας και μετά το 
θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Όλα σχεδόν τα μέλη της πα
γκόσμιας διεθνούς μας κοινωνίας σήμερα επιμένουν ή τουλάχι
στον αποδέχονται ότι η κοινωνία μας, όπως εκείνη που είχαν επι
βάλει οι Ευρωπαίοι, θα έπρεπε επίσης να λαμβάνει υπόψη της, 
τόσο κάποιες αρχές, όσο και συμφέροντα, και να  έχει μερικές 
κοινές αξίες, όπως και κοινούς ρυθμιστικούς κανόνες. Τα κράτη 
του κόσμου, υποχρεωμένα σε μια άνευ προηγουμένου στενή αλ
ληλεξάρτηση και απρόθυμα απλώς να αποδεχτούν τις «δυτικές 
αξίες», μπορεί να  επεξεργάζονται, όπως έκανε ο ελληνιστικός πο
λιτισμός, ηθικά πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς που να ε
κτείνονται σε περισσότερα από ένα πολιτισμικά πλαίσια. Είναι 
ενδεικτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν σήμερα τη 
μοναδική αληθινή υπερδύναμη, είναι πολυεθνικές και σταδιακά 
γίνονται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικές. Δεν γνωρίζουμε όμως 
ποιες θα ήταν, αν τελικά αναπτύσσονταν, αυτές οι αξίες και τα 
πρότυπα που θα κάλυπταν ολόκληρο το σύστημα· παράλληλα με 
τη δυτική παράδοση, ιδιαίτερα σημαντική θα μπορούσε να είναι 
και η συνεισφορά των μεγάλων πολιτισμών της Ασίας.

Όταν συγκρίνουμε το ισχύον διεθνές μοντέλο με άλλα που εξε
τάζονται σε αυτό το βιβλίο, η κοινωνία μας φαίνεται να είναι ονο
μαστικά κατακερματισμένη σε πολλαπλά ανεξάρτητα κράτη, με 
ένα πλήθος πραγματικών, αλλά όχι εντελώς νόμιμων πηγών ηγε
μονικής εξουσίας που προσπαθούν να διαχειριστούν ένα σύστημα,
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το οποίο συνδέουν στενά τεχνολογικές και άλλες πιέσεις. Οι επί
σημοι θεσμοί και η νομιμοποίηση της κοινωνίας μας, που κληρο
νομήσαμε επιλεκτικά από την Ευρώπη και που ενισχύθηκαν από 
τα αιτήματα των πρόσφατα ανεξάρτητων κρατών-μελών της που 
αποτελούν και την πλειοψηφία, καθώς και από το αντι-αυτοκρατο- 
ρικό πνεύμα της εποχής, την τοποθετούν εξαιρετικά μακριά προς 
το άκρο της ανεξαρτησίας του φάσματος. Ωστόσο, οι στρατηγικές, 
οικονομικές και άλλες λειτουργικές πρακτικές της κοινωνίας είναι 
πολύ πιο προσαρμοσμένες στις πραγματικότητες και ως εκ τούτου 
πιο ολοκληρωμένες από ό,τι η νομιμοποίηση· και η κοινωνία ωθεί
ται από την ελκτική δύναμη του εκκρεμούς προς πιο ηγεμονικές 
και πιο εφαρμόσιμες διευθετήσεις, τις οποίες αποδέχεται σιωπηρά 
η πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, το χάσμα ανάμεσα στην πρακτική και 
τη θεωρία είναι εξαιρετικά μεγάλο. Μια παγκόσμια πολυπολιτι- 
σμική κοινωνία εξακολουθεί να αποτελεί κάτι νέο και πειραματι
κό, το οποίο δεν έχει ακόμη βρει μια μορφή που να ταιριάζει ικανο
ποιητικά στις πραγματικότητες του συστήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εξετάσαμε λοιπόν πολλές περιπτώσεις κοινοτήτων, οι οποίες ε
μπλέκονται αρκετά μεταξύ τους ώστε να συγκροτούν αυτό που 
ονομάσαμε «σύστημα». Μπορούμε τώρα να εξάγουμε από τα στοι
χεία ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία θα υπερβαίνουν τις γνω
στές κοινοτοπίες και τους αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς.

Συστήματα και κοινωνίες

Η μελέτη μας έδειξε ότι το δίκτυο των οικονομικών και στρατηγι
κών πιέσεων που κρατούν ενωμένο ένα σύστημα υποχρεώνει τα 
μέλη του να ενεργούν και ταυτόχρονα να αποφεύγουν να  ενερ
γούν κατά ορισμένους τρόπους. Αυτές οι πιέσεις δρουν μηχανι
κά, με την έννοια ότι λειτουργούν πέρα από τη βούληση της εν
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λόγω κοινότητας. Με εξαίρεση τις πιο άμεσα διοικούμενες αυτο
κρατορίες, οι μηχανικές πιέσεις αφήνουν μια μεγάλη περιοχή, την 
οποία οι κυβερνήσεις και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπο
ρούν να επηρεάσουν με συνειδητές επιλογές. Οι κοινότητες μπο
ρούν σε κάποιο βαθμό να οργανώσουν το σύστημά τους, διαμορ- 
φώνοντάς το σε αυτό που ονομάσαμε «διεθνή κοινωνία».

Το σύνολο των κανόνων και θεσμών που επινοούν οι πολιτι
κοί για μια διεθνή κοινωνία είναι μια υπερ-δομή, την οποία θέ
τουν συνειδητά σε εφαρμογή για να τροποποιήσουν τις μηχανι
κές λειτουργίες του συστήματος. Οι κανόνες είναι πιθανόν να α- 
ποτελούν σε μεγάλο βαθμό μια κωδικοποίηση ή «απαρίθμηση» 
των πρακτικών που ανέπτυξαν οι ηγέτες και οι πολιτικοί για να  
αντεπεξέλθουν στις πιέσεις του συστήματος. Η κωδικοποίηση εί
ναι μια συνειδητή πράξη και η λειτουργία ενός κώδικα κανόνων 
συνεπάγεται τη συναίνεση ενός μεγάλου αριθμού υποστηρικτών. 
Οι θεσμοί απαιτούν μια πιο συγκεκριμένη δέσμευση και συμμε
τοχή. Οι κανόνες και οι θεσμοί μιας αυτοκρατορικής κοινωνίας 
τίθενται σε ισχύ, όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, από μια 
κυρίαρχη δύναμη, όπως οι αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου ή 
ο Ναπολέοντας, και στη συνέχεια τροποποιούνται κατά τον ίδιο 
τρόπο. Κοντά στο μέσο του φάσματος μια ηγεμονική δύναμη, 
όπως οι Αθηναίοι την περίοδο της ακμής τους ή οι Αψβούργοι 
και ο Λουδοβίκος ΙΔ', είναι σε θέση «να επιβάλλει το νόμο» που 
θα ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών ενός συστήματος πιο 
ανεξάρτητων κρατών. Καθώς ερχόμαστε πιο κοντά στις πολλα
πλές ανεξαρτησίες συναντούμε πιο διάχυτες και ακαθόριστες μορ
φές κοινής ηγεμονίας από μια ομάδα μεγάλων δυνάμεων, όπως η 
«ειρήνη του βασιλιά» και το Κονσέρτο της Ευρώπης μετά τη συμ
φωνία της Βιέννης. Τέλος, αν και σπάνια, μπορεί να εκπονηθεί 
ένα σύνολο αντι-ηγεμονικών κανόνων για μια κοινωνία που απο- 
τελείται από ανεξάρτητες και πραγματικά ίσες κοινότητες. Ακό
μη και στις περιπτώσεις που κράτη τα οποία ανήκουν σε διεθνή 
συστήματα δεν συνιστούν αυτό που ονομάσαμε «κοινωνία», α
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ναπτύσσουν ρυθμιστικούς κανόνες και θεσμούς και τους διατυ
πώνουν σε διομολογημένες συμφωνίες επειδή δεν μπορούν να  
λειτουργήσουν χωρίς αυτούς. Δεν υπήρξε ποτέ σύστημα χωρίς 
κάποιου είδους κανόνες και συμβάσεις, και είναι δύσκολο να φα
νταστεί κανείς πώς θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο.

Η άναρχη «κατάσταση της φύσης» που υποστήριξαν ο Χομπς 
και άλλοι είναι μια αλληγορία. Κανείς δεν θεωρεί τον ισχυρισμό 
του Ρουσό ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, αλλά είναι σή
μερα δεμένος με αλυσίδες1 ως μια ανθρωπολογική παρατήρηση 
που αφορά απομονωμένα ανθρωποειδή που συναντήθηκαν σε έ
να  ξέφωτο, όπως αναφέρει χλευαστικά ο Jouvenel, προκειμένου 
να δεσμευτούν οι ίδιοι και οι απόγονοί τους με ένα κοινωνικό 
συμβόλαιο.2 Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ γεωγραφικά ξεχωριστών 
κοινοτήτων είναι πολύ πιο χαλαρές και πιο εκούσιες. Κοινότητες 
υπήρξαν παρά την τεράστια απόσταση που τις χώριζε και χωρίς 
να έχουν από κοινού αποδεκτούς κανόνες για να ρυθμίζουν τη 
συμπεριφορά τους, σε μια κατάσταση που ορισμένοι Ευρωπαίοι 
αποκάλεσαν «κατάσταση της φύσης». Μπορούμε λοιπόν πιο σω
στά να περιγράψουμε τη συνειδητή εγκαθίδρυση και τις μετέπει- 
τα τροποποιήσεις μιας κοινωνίας κοινοτήτων και επίσης έναν πιο 
περιορισμένο ρυθμιστικό μηχανισμό, όπως εκείνον που λειτουρ
γούσε μεταξύ της ευρωπαϊκής grande republique και της Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας, ως εσκεμμένα κοινωνικά συμβόλαια. Αυ
τού του είδους τα συμβόλαια είναι δεσμευτικά, όχι από γενιά σε 
γενιά, αλλά για όσο καιρό τα μέλη της ή εκείνοι που είναι σε θέση 
να ορίζουν το νόμο θεωρούν τους κανόνες και τους θεσμούς επω
φελείς. Οι κανόνες και οι θεσμοί αναθεωρούνταν στο παρελθόν 
και πάντα θα αναθεωρούνται.

Πέρα από ένα πεδίο ρητών κανόνων και θεσμών με μορφή συμ

1. J. J. Rousseau, The Social Contract, opening sentence. “Man is bom 
free” (ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος) είναι μια εσφαλμένη μετάφραση.

2. Β. de Jouvenel, De la Souverainete, Paris, Medicis, 1945, p. 42.
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βολαίων, τα μέλη παρελθουσών διεθνών κοινωνιών τηρούσαν επί
σης ορισμένους άγραφους κώδικες συμπεριφοράς, αξιών και υπο
θέσεων που δεν είχαν τη μορφή συμβολαίου. Αυτούς τους κώδικες 
τους αντλούσαν από έναν κοινό πολιτισμό, ο οποίος ήταν κυρίαρ
χος στην κοινωνία και δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει να 
τους κατανοούν ή να τους εφαρμόζουν οι κοινότητες που ανήκαν 
σε άλλους πολιτισμούς. Αυτού του είδους οι δεσμοί που δεν είχαν 
τη μορφή συμβολαίου θεωρούνταν δεδομένοι στην Ευρώπη του 
18ου αιώνα (κεφ. 18). Τα διακριτικά χαρακτηριστικά μιας συνει
δητά ρυθμισμένης κοινωνίας κρατών μπορούν να εντοπιστούν πιο 
καθαρά στα πεδία της πρακτικής που δεν έχουν τη μορφή συμβο
λαίου, και είναι σε αυτά τα πεδία που αναπτύσσει το ιδιαίτερο στιλ 
της μια διεθνής κοινωνία. Τα χαρακτηριστικά αυτά θέτουν συναφή 
ερωτήματα για την παγκόσμια και πολυπολιτισμική κοινωνία που 
επιχειρούμε να διαμορφώσουμε σήμερα.

Χαρακτηριστικά των κοινωνιών

Η εξέτασή μας πρόβαλε πολλά συνυφασμένα χαρακτηριστικά που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση των κοινωνιών που α
παρτίζονται από πολλές κοινότητες. Μπορούμε να αναζητήσου
με ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με αυτά, οργανώνοντάς τα 
κατάλληλα σε υποκεφάλαια με τους τίτλους: ηγεμονία, νομιμο
ποίηση, εθνική κυριαρχία, κουλτούρα και κληρονομιά.

Ηγεμονία
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των αρχαίων συστημάτων στο 
μισό των ανεξαρτησιών του φάσματός μας είναι η τάση για ηγεμο
νία. Εκεί, η ελκτική δύναμη προς ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο 
εκδηλωνόταν ορισμένες φορές ως μία κίνηση προς μια ηγεμονική 
ή αυτοκρατορική εξουσία σε ολόκληρο το σύστημα, και άλλες φο
ρές ως δύο κέντρα διπολικής ηγεμονίας. Στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
υπήρχαν επίσης πάντα ηγεμονικές τάσεις. Κάποιος βαθμός ηγεμο
νίας αποτελούσε αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της πρακτικής αυ
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τής της κοινωνίας. Το θέμα ήταν η έκταση της ηγεμονικής εξου
σίας στην grande republique, όχι σε ολόκληρο το σύστημα, ενώ η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούσε εκτός της κοινωνίας ως 
ένα αντι-ηγεμονικό συμπλήρωμα. Στο δικό μας ακόμη κάπως α
νοργάνωτο παγκόσμιο σύστημα δύο κέντρα ηγεμονικής εξουσίας, 
οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, πόλωσαν το σύ
στημα για σαράντα χρόνια μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο· όμως ο 
ρωσικός πόλος βρίσκεται προσωρινά σε αναστολή.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία δίνει έμφαση σε αυτό που έχουμε ήδη 
καταστήσει σαφές με την εξέταση των αρχαίων συστημάτων, στο 
ότι δηλαδή η τάση για ηγεμονία σε ένα σύστημα πολλαπλών ανε
ξαρτησιών δεν μπορεί απλώς να εξισωθεί με μια τάση για κατά- 
κτηση και κυριαρχία. Ασφαλώς, ένα κράτος, του οποίου η σχετι
κή δύναμη στο σύστημα έχει αυξηθεί, μπορεί να θέλει να επιβά
λει την ισχύ του, ακόμη και να επεκτείνει τα εδαφικά του σύνορα. 
Αυτή η φιλοδοξία μπορεί ορισμένες φορές να ωθήσει ολόκληρο 
το σύστημα να μετακινηθεί κατά μήκος του φάσματος: όμως όχι 
πάντα, και όχι συχνά σε σημαντικό βαθμό. Τόσο αμυντικοί, όσο 
και επιθετικοί λόγοι μπορεί να ωθήσουν μια δύναμη (στην ευρω
παϊκή κοινωνία, για παράδειγμα, τους Αψβούργους) ή τις μεγά
λες δυνάμεις μιας κοινωνίας συλλογικά (το Κονσέρτο της Ευρώ
πης) να εγκαθιδρύσουν μια ηγεμονία -  δηλαδή, να εισάγουν ένα 
μεγαλύτερο βαθμό τάξης στο σύστημα, να ορίσουν το νόμο στις 
σχέσεις μεταξύ των συστατικών κρατών, ακόμη και να παρέμ- 
βουν στην εσωτερική διακυβέρνηση ορισμένων από αυτά.

Η δέσμευση προς μια αντι-ηγεμονική αρχή, η αξίωση ότι τα 
ανεξάρτητα κράτη πρέπει σε έσχατη ανάγκη να είναι ελεύθερα να 
ενεργούν όπως αυτά νομίζουν καλύτερα, παραδέχεται ότι μπορεί 
κάποιος νόμιμα να αντιταχθεί στην ηγεμονία δια της βίας, και ως 
εκ τούτου αποδέχεται τον κίνδυνο του πολέμου. Ακόμη και στη 
σημερινή διεθνή κοινωνία, όπου ο πόλεμος επίσημα καταδικάζε
ται, η προσφυγή στη βία δεν είναι πραγματικά παράνομη και υπάρ
χουν περίπλοκοι κανόνες για τον πόλεμο. Η αδυναμία του να απο
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φύγει τους μεγάλους πολέμους ήταν ένα από τα μεγάλα μειονεκτή
ματα του ευρωπαϊκού συστήματος, όπως και άλλων συστημάτων 
που ήταν επιρρεπή προς τις πολλαπλές ανεξαρτησίες, όπως το σύ
στημα της κλασικής Ελλάδας και το μακεδονικό σύστημα ή το κι
νεζικό σύστημα της περιόδου των εμπόλεμων κρατών. Πρέπει να  
θέσουμε το ερώτημα σε ποιο βαθμό η αδυναμία τους να αποφύ
γουν τους καταστροφικούς πολέμους οφειλόταν στην υποκείμενη 
αντι-ηγεμονική τους υπόθεση. Συγκεκριμένα, βρισκόταν άραγε η 
ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβολικά μακριά στο ένα άκρο του φά
σματος ώστε να προσαρμοστεί με επιτυχία στις πιέσεις που ανα
πτύχθηκαν στο σύστημα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα; Θα 
μπορούσε ίσως μια κοινωνία πιο ανεκτική απέναντι στην ηγεμο
νία, πιο κοντά στο μέσο του φάσματος, να ήταν πιο ελαστική;

Η σουμεριακή κοινωνία των πόλεων-κρατών διέφερε πάρα πο
λύ από την Ευρώπη του 19ου αιώνα ώστε να είναι δυνατή μια 
λεπτομερής σύγκρισή τους. Ωστόσο, η γενική ιδέα ότι μια υπερ- 
καλύπτουσα εξουσία θα έπρεπε να βρίσκεται κάπου και ότι τα 
πλεονεκτήματα ενός βαθμού ηγεμονίας υπερακοντίζουν την α
πώλεια της ελευθερίας δράσης των ηγεμόνων και των κρατών, 
ήταν παρούσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία, αν και δεν έγινε γενικά 
αποδεκτή ως νόμιμη. Η απόπειρα των Αψβούργων για ηγεμονία 
με την ισπανο-αυστριακή της μορφή ήταν ίσως υπερβολικά άκα
μπτη, υπερβολικά ανίκανη να ενσωματώσει και να  τιθασεύσει τις 
νέες δυνάμεις που μεταμόρφωναν την Ευρώπη· όμως η γαλλική 
εκδοχή της υπό τον Λουδοβίκο ΙΔ' επέδειξε μια πιο περσική η- 
πιότητα και προσαρμοστικότητα. Το αυτοκρατορικό σύστημα του 
Ναπολέοντα φαινόταν εφήμερο και τεχνητό την εποχή εκείνη και 
ακόμη περισσότερο εκ των υστέρων· ωστόσο, αν είχε εδραιωθεί, 
θα μπορούσε ίσως να παράσχει ένα πλαίσιο, και το σημαντικότε
ρο να καλλιεργήσει έναν τρόπο σκέψης αναφορικά με τις σχέσεις 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ο οποίος θα είχε εξομαλύ
νει πιο εύκολα την εκρηκτική αύξηση του πλούτου και της ισχύος 
στην κεντρική Ευρώπη. Η διάχυτη ηγεμονία του Κονσέρτου της
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Ευρώπης μετά τη Βιέννη δεν εμπόδισε τις προσφυγές στον πόλε
μο· διατήρησε ωστόσο την πρακτική της κοινωνίας πολύ μακριά 
από τη σύγκρουση πολλαπλών ανεξαρτησιών και περιόρισε τη 
χρήση βίας σε αποδεκτά επίπεδα και περιορισμένους στόχους, 
εφόσον παρέμενε ευέλικτη. Η αποκρυστάλλωση των συμμαχιών 
μετά το 1900 κατέστησε αδύνατη την εναρμόνισή τους.

Η ελκτική δύναμη προς την ηγεμονία και η παρουσία κάποιος 
ηγεμονικής εξουσίας σε όλες τις κοινωνίες ανεξάρτητων ή οιονεί 
ανεξάρτητων κρατών, ξεχωρίζει τόσο καθαρά από τα στοιχεία που 
προκύπτει το ερώτημα γιατί οι μελέτες των συστημάτων κρατών και 
η πολιτική θεωρία την υποτιμούν ή και την αγνοούν. Ένας βασικός 
λόγος, πιστεύω, είναι ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι να σκεφτόμαστε 
ότι τα συστήματα κοινοτήτων κυμαίνονται από τις ανεξαρτησίες έ
ως τις αυτοκρατορίες. Το όραμά μας περιορίζεται από την υπόθεση 
ότι το ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος είναι η βασική ή ακόμη και η 
μόνη μονάδα ενός συστήματος κρατών. Κάθε προσπάθεια ενός κρά
τους να ασκήσει ηγεμονικό έλεγχο σε μια κοινωνία, πόσο μάλλον το 
βαθμό κυριαρχίας που άσκησε ο Ναπολεοντας, θεωρείται ως μια 
κατάχρηση εξουσίας και ως μια επιστροφή σε ένα λιγότερο νομιμό- 
φρον παρελθόν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα συγγράμματα Αμερι
κανών και Βρετανών μελετητών για το θέμα αυτό, πολλά από τα 
οποία παύουν να ενδιαφέρονται για ένα σύστημα όταν τα ενεργά 
μέλη του δεν είναι ανεξάρτητα. Η γαλλική ιστοριογραφία είχε ευρύ
τερους ορίζοντες, εν μέρει λόγω της ηγεμονικής θέσης που κατείχε η 
Γαλλία κατά το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτή η 
αποδοκιμασία κατά της ηγεμονίας καθιστά δύσκολη την κατανόηση 
της σχέσης των πολλαπλών ανεξαρτησιών με άλλους τρόπους δια
χείρισης ενός συστήματος κοινοτήτων.

Νομιμοποίηση
Στο κεφ. 12 ορίσαμε τη νομιμοποίηση και συγκεκριμένα το βαθ
μό ανεξαρτησίας και αυτοκρατορικής εξουσίας που θεωρούσαν 
σωστό οι εμπλεκόμενες κοινότητες -τη θέση κατά μήκος του φά
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σματος- ως έναν από τους παράγοντες που καθορίζουν τη σταθε
ρότητα ενός συστήματος σε μια δεδομένη στιγμή. Η μυθολογία 
της κινεζικής ιστορίας συνέβαλε στο να απομακρυνθεί το κινεζι
κό σύστημα από το μισό των ανεξαρτησιών του φάσματος και να 
μετατοπιστεί προς το μισό της αυτοκρατορίας. Το αντίθετο όμως 
ίσχυε για την κλασική Ελλάδα των πόλεων-κρατών, όπου η μυ
θολογία της ανεξάρτητης πόλης ως ο φυσικός τρόπος οργάνωσης 
μιας κοινότητας συνέβαλε στο να διατηρηθεί το σύστημα κοντά 
στο άκρο των ανεξαρτησιών του φάσματος. Η ελληνική υπόθεση 
αναβίωσε κατά την ιταλική Αναγέννηση. Η σπερματική συμφω
νία της Βεστφαλίας εγκαθίδρυσε μια οριστική αντι-ηγεμονική νο
μιμοποίηση για την ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών. Ενισχυμένη α
πό την πρακτική, από τα συμφέροντα των ηγεμόνων και από ορι
σμένα από τα πιο εντυπωσιακά συγγράμματα πολιτικής θεωρίας 
που γράφτηκαν ποτέ, η νομιμοποίηση της ανεξαρτησίας της κλα
σικής Ελλάδας συνέχισε να ασκεί σημαντική επιρροή στο ευρω
παϊκό σύστημα και στο σύγχρονο κόσμο, παρ’ όλο που ένα σύγ
χρονο «έθνος-κράτος» μοιάζει ελάχιστα με μια ελληνική πόλη, 
και παρά το γεγονός ότι η ονομαστική πολλαπλή ανεξαρτησία 
των ελληνικών πόλεων μετριαζόταν στην πράξη από συνασπι
σμούς, ηγεμονικές συμμαχίες και από μια σειρά ηγεμονιών και 
προσπαθειών για κυριαρχία σε ολόκληρη την κοινωνία (κεφ. 5). 
Το ίδιο ίσχυε και για την ευρωπαϊκή grande republique. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η πρακτική είναι πιο ηγεμονική από τη νομιμο
ποίηση.

Η νομιμοποίηση στον αρχαίο κόσμο ήταν το λάδι που λίπαινε 
το λειτουργικό μηχανισμό μιας κοινωνίας. Όσο περισσότερο οι 
κανόνες και οι θεσμοί της θεωρούνταν νόμιμοι, τόσο ευκολότερα 
μπορούσε να αλλάξει τις πρακτικές της. Η εμπειρία της ευρωπαϊ
κής κοινωνίας επιβεβαίωσε τον εξομαλυντικό ρόλο της νομιμο
ποίησης· έδειξε όμως, επίσης, πώς η αντι-ηγεμονική νομιμοποίη
ση που εγκαθιδρύθηκε από τη συμφωνία της Βεστφαλίας και επι
βεβαιώθηκε ρητά από τη συμφωνία της Ουτρέχτης μπορούσε να
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λειτουργήσει ως ένας έλεγχος της ταλάντωσης του εκκρεμούς, 
όπως είχε σχεδιαστεί να κάνει. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι πιέσεις για 
αλλαγή ήταν μεγάλες, η πρακτική αγνοούσε τη νομιμοποίηση ή 
έβρισκε τρόπο να την παρακάμπτει· και έπειτα από κάποιο χρονι
κό διάστημα η νομιμοποίηση προσαρμοζόταν ώστε να λαμβάνει 
υπόψη της την πρακτική. Στο σύγχρονο κόσμο οι κανόνες και οι 
θεσμοί (κυρίως τα Ηνωμένα Έθνη) και οι κατ’ όνομα αξίες της 
διεθνούς μας κοινωνίας επιθέτουν μια σφραγίδα νομιμοποίησης 
σε έναν πολύ υψηλό βαθμό πολλαπλής ανεξαρτησίας. Ακόμη και 
οι ισχυρότερες δυνάμεις διακηρύσσουν ότι σέβονται την ανεξαρ
τησία όλων των μελών· και αυτή η διαβεβαίωση καθιστά την ηγε
μονική πραγματικότητα πιο αποδεκτή.

Εθνική κυριαρχία
Η νομιμοποίηση οδηγεί στην ευρωπαϊκή έννοια της εθνικής κυ
ριαρχίας. Πολλοί πολιτικοί και μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι 
το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού συστήματος, κα
θώς και του δικού μας, είναι το κυρίαρχο κράτος. Αυτό έχει πα
ρουσιαστεί ως το κύριο χαρακτηριστικό, το οποίο ξεχωρίζει τον 
αρχαίο ελληνικό και τους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς από τα επι
κυρίαρχα συστήματα που επικράτησαν αλλού. Χαιρετίζεται στα
θερά ως ο στόχος στον οποίο οι εξαρτημένες και αποικισμένες 
κοινότητες θα έπρεπε να  αποβλέπουν και τον οποίο πράγματι επι
διώκουν, και εξισώνεται με την ίδια την ελευθερία. Έχει επίσης 
κατηγορηθεί ότι αποτελεί την πρωταρχική αιτία της διεθνούς α
ναρχίας και του πολέμου, το μοχθηρό είδωλο που πρέπει να κα- 
ταστραφεί προκειμενου να έχει η ανθρωπότητα ένα πιο πολιτι
σμένο μέλλον. Άλλοι ισχυρίζονται ότι σήμερα η ιδέα αυτή κα
ταρρέει.

Η ευρωπαϊκή έννοια της εθνικής κυριαρχίας είχε τις ρίζες της 
στις πρακτικές του stato  της Αναγέννησης και στην επιρροή που 
ασκούσαν η ελληνική και εβραϊκή παράδοση. Όπως δείχνει και η 
ίδια η λέξη, ήταν ένας στόχος των ηγεμόνων και των πριγκίπων
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που ήθελαν να είναι αφέντες όλων των υπηκόων τους, αλλά να  
μην αναγνωρίζουν κανέναν αφέντη ανώτερο από αυτούς. Η έν
νοια της εθνικής κυριαρχίας προστατεύει τον αδύναμο ηγεμόνα 
από τον ισχυρό. Η κυριαρχία έναντι της οποίας η συμφωνία της 
Βεστφαλίας δέσμευσε την ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών ήταν κυ
ρίως εσωτερική. Το τι έκανε ένας ηγεμόνας στα εδάφη που ανα
γνωρίζονταν ότι βρίσκονταν νόμιμα υπό τη διακυβέρνησή του 
δεν αφορούσε τους άλλους ηγεμόνες. Κατ’ αρχήν, οι κυρίαρχοι 
ηγεμόνες και τα κυρίαρχα κράτη ήταν επίσης ελεύθερα να ενερ
γούν όπως αυτοί έκριναν σωστό στις εξωτερικές τους σχέσεις. 
Μάλιστα, η ικανότητα να διαχειρίζεται κανείς μια ανεξάρτητη 
εξωτερική πολιτική θεωρούνταν ευρέως ως το κριτήριο της πραγ
ματικής κυριαρχίας. Όμως οι σχέσεις ενός κυρίαρχου κράτους με 
άλλα μέλη του «κλαμπ» των ηγεμόνων περιορίζονταν από τις πιέ
σεις του συστήματος και από τους κανόνες του «κλαμπ», και επί
σης ως επί το πλείστον από ένα βαθμό ηγεμονικού ελέγχου.

Η διάκριση ανάμεσα στην ηγεμονία για τη λειτουργία μιας 
διεθνούς κοινωνίας και στην παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέ
σεις των μελών της ήταν και είναι πιο σαφής στη θεωρία παρά 
στην πράξη. Η στάση, η απόπειρα ανατροπής μιας εγκαθιδρυμέ- 
νης διακυβέρνησης με χρήση βίας, ήταν σύνηθες φαινόμενο στο 
ευρωπαϊκό σύστημα, όπως και στους αρχαίους και μεταγενέστε
ρους χρόνους. Η επέμβαση άλλων κυβερνήσεων, που, όπως είπε 
ο Θουκυδίδης, έφερε καταστροφή, δεν ήταν απλή ισχυρογνωμο- 
σύνη ή ιδεολογικός ζήλος. Στρατηγικές και άλλες πιέσεις καθι
στούσαν συχνά επικίνδυνη ή αδύνατη για τα άλλα κράτη την α
ποφυγή ανάμειξής τους -  ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου.

Η απαγόρευση της επέμβασης που επέβαλε το «κλαμπ» των 
Ευρωπαίων ηγεμόνων λειτούργησε αρκετά καλά στην Ευρώπη 
από την εποχή της συνθήκης της Βεστφαλίας μέχρι τη Γαλλική 
Επανάσταση. Κατέρρευσε μπροστά στη δέσμευση των επαναστα
τών να εξαγάγουν τις επαναστατικές τους ιδέες και μπροστά στη 
δέσμευση κάποιων ηγεμόνων να αποκαταστήσουν το Γάλλο ο
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μόλογό τους. Ο Ναπολέοντας συστηματικά αναμόρφωνε τις ε
σωτερικές πολιτικές των κρατών που περιέρχονταν υπό την κυ
ριαρχία του. Το Κονσέρτο του 19ου αιώνα αποδεχόταν την πρα
κτική της ηγεμονικής επέμβασης. Τον 20ό αιώνα η παρέμβαση 
κατέστη και πάλι τόσο διαδεδομένη και τόσο σφοδρή όσο την 
εποχή των θρησκευτικών πολέμων. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πό
λεμο ένα κύμα ιδεολογικής αναταραχής εξαπλώθηκε σε ολόκλη
ρη την Ευρώπη. Τα κομμουνιστικά και φασιστικά κόμματα λάμ- 
βαναν ανοιχτή υποστήριξη από άλλες κυβερνήσεις. Αλλού οι α- 
πο-αποικιακές εξεγέρσεις οδηγούσαν άλλα κράτη και μη κυβερ
νητικούς οργανισμούς να εξοπλίζουν και να ενθαρρύνουν τα απε
λευθερωτικά κινήματα. Τα Ηνωμένα Έθνη επενέβησαν συλλογι
κά στο χάος που είχε δημιουργηθεί στο Βελγικό Κονγκό, μια ε
νέργεια παρόμοια με τη συλλογική επέμβαση στην Κίνα μισό αιώ
να νωρίτερα. Η επέμβαση σήμερα λαμβάνει άλλες μορφές, και 
συχνά συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, μεγά
λες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, διατη
ρούν μια παλαιού τύπου περιφέρεια ή περιοχή ειδικής κυριαρ
χίας όπου καθορίζουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τις ε
σωτερικές πολιτικές των κυβερνήσεων-πελατών τους. Η ουσια
στική ευρωπαϊκή απαγόρευση της επέμβασης ήταν μοναδική και 
βραχύβια.

Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα ότι η επέμβαση στις εσωτερικές υποθέ
σεις κυρίαρχων κρατών είναι παράνομη είναι μία από τις σημα
ντικότερες ιδέες που κληροδότησε το ευρωπαϊκό σύστημα στο 
δικό μας. Η απο-αποικιοποίηση είναι η επίτευξη εθνικής κυριαρ
χίας από τα εξαρτημένα κράτη. Αυτό που η Βεστφαλία νομιμο
ποίησε για τους ηγεμόνες και τις πόλεις της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας, η είσοδος στα Ηνωμένα Έθνη νομιμοποιεί σήμερα 
για τα κράτη που πρόσφατα κέρδισαν την ανεξαρτησία τους, πολλά 
από τα οποία είναι πολύ μικρά, και για τους ηγεμόνες τους, πολ
λοί από τους οποίους είναι δεσποτικοί. Η θεωρητική νομιμοποίη
ση της σημερινής παγκόσμιας κοινωνίας μας απαγορεύει ρητά
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την επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους-μέλους 
από ένα άλλο μέλος ή από το συλλογικό θεσμό των Ηνωμένων 
Εθνών. Ωστόσο, στην πράξη η διάκριση αυτή παραμένει εξίσου 
θολή όσο ήταν πάντα.

Κουλτούρα
Οι υποθέσεις και λειτουργικές πρακτικές της Ευρώπης διευκρινί
ζουν επίσης τους πολιτισμικούς περιορισμούς μιας κοινωνίας κρα
τών. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊ
κού συστήματος ήταν ότι, παρά το σημαντικό ρόλο που έπαιζε η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία στο στρατηγικό και οικονομικό δίκτυο 
δυνάμεων αυτού του συστήματος, η κοινωνία των ευρωπαϊκών 
κρατών, η grande republique, δεν κάλυπτε ολόκληρο το σύστη
μα, αλλά αναπτύχθηκε μόνο στο εσωτερικό της μήτρας της Λατι
νικής Χριστιανοσύνης, και ότι αναπτύχθηκε ένα ξεχωριστό σύ
νολο διομολογημένων κανόνων και θεσμών για τη διαχείριση των 
σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων και των Οθωμανών. Το 19ο αιώ
να το πολιτισμικό κριτήριο περιλάμβανε τα αποικιακά κράτη της 
Βόρειας και Νότιας Αμερικής και της Αυστραλασίας στην ευρω
παϊκή κοινωνία κρατών, ενώ απέκλειε στην πράξη τα μη ευρωπα
ϊκά κράτη που κυμαίνονταν από τους αρχαίους εξαιρετικά προηγ
μένους πολιτισμούς της Ασίας έως τις πρωτόγονες κοινότητες. 
Ομοίως, η αρχαία ελληνική πολιτισμική διάκριση μεταξύ της Ελ
λάδας και του διαφορετικού κόσμου που υπήρχε εκτός αυτής α
πέκλειε την Περσική Αυτοκρατορία από την ελληνική κοινωνία 
των πόλεων-κρατών παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε 
αυτή στο σύστημα.

Μπορούμε να  συμπεράνουμε ότι δημιουργούνται πάντα ρυθ
μιστικές διευθετήσεις μεταξύ πολιτισμένων πολιτικών οργανισμών 
όταν ο όγκος των μεταξύ τους επαφών είναι τέτοιος ώστε να αξί
ζει να ρυθμιστεί. Οποιαδήποτε πιο στενή σχέση, δηλαδή μια κοι
νωνία, η οποία υπερβαίνει τους κανόνες και τους θεσμούς φτάνο- 
ντας στις κοινές αξίες και υποθέσεις, αναπτυσσόταν πάντα μέχρι
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σήμερα στο εσωτερικό ενός πολιτισμικού πλαισίου, έστω και αν 
ορισμένες από τις αξίες και τις υποθέσεις υιοθετούνται αργότερα 
από κοινότητες που δεν ανήκουν σε αυτή την κουλτούρα. Το καί
ριο και εκκρεμές ερώτημα για την πολυπολιτισμική μας κοινωνία 
είναι: σε ποιο βαθμό πρέπει μια αποτελεσματική διεθνής κοινω
νία να  αναπτύξει τους κώδικες συμπεριφοράς, τις αξίες και τις 
υποθέσεις της που δεν έχουν τη μορφή συμβολαίου στο εσωτερι
κό μιας κοινής, κυρίαρχης κουλτούρας;

Κληρονομιά του παρελθόντος
Τα στοιχεία που αντλούμε από παρελθόντα συστήματα καθιστούν 
σαφές ότι το μοντέλο μιας διεθνούς κοινωνίας, το κοινωνικό της 
συμβόλαιο κατά κάποιον τρόπο, δεν σχεδιάζεται εκ νέου για κά
θε κοινωνία. Σε μεγάλο βαθμό κληρονομείται από προγενέστερες 
κοινωνίες· αν και οι πρακτικές της και κατά συνέπεια με κάποια 
καθυστέρηση οι νομιμοποιήσεις της μεταβάλλονται συνεχώς. Η 
Περσική Αυτοκρατορία κληρονόμησε πολλά από το ασσυριακό 
και το βαβυλωνιακό σύστημα. Τα μακεδονικά βασίλεια και σε 
μικρότερο βαθμό οι Μαουρύα ήταν διάδοχοι των Περσών. Οι Ρω
μαίοι, των οποίων η αυτοκρατορία μετά τον Αύγουστο έγινε ολο
ένα και πιο ελληνιστική, ήταν κληρονόμοι των Μακεδόνων. Η 
βυζαντινή οικουμένη και το αραβικό χαλιφάτο ήταν διάδοχοι των 
Ρωμαίων. Η ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία άρχισε με τη διάδοση 
των ιδεών της ιταλικής Αναγέννησης στη Λατινική Χριστιανοσύ
νη, ήταν από πολλές απόψεις μια συνέχεια του Μεσαίωνα ενώ 
ανέτρεχε συνειδητά στα κλασικά μοντέλα της Ρώμης και της Ελ
λάδας. Οι πιέσεις και τα συμφέροντα της ετερογενούς σύγχρονης 
παγκόσμιας κοινωνίας μας είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας που προηγήθηκε, ωστόσο και η κοινωνία 
μας φέρει ένα σημαντικό και έντονο κληρονομικό στοιχείο, το 
οποίο η τρέχουσα πρακτική προσαρμόζει σταδιακά στις νέες πιέ
σεις και προβλήματα. Είτε θεωρούμε το στοιχείο αυτό της συνέ
χειας ως μια υπερ-πολιτισμική κληρονομιά, είτε θεωρούμε τις ί



διες τις κουλτούρες και τους πολιτισμούς ως προερχόμενους από 
άλλους προγενεστερους, είτε επιθυμούμε να κατανοήσουμε τη 
σημερινη διεθνή κοινωνία μας είτε να την αλλάξουμε, πρέπει να 
αναγνωρίσουμε σε ποιο βαθμό, τόσο οι συνειδητοί κανόνες και 
θεσμοί, οσο και οι πρακτικές και οι υποθέσεις που υιοθετεί κάθε 
διεθνής κοινωνία κληρονομούνται από το παρελθόν.
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Ποιες είναι οι επιλογές μ ας;
Μπορούμε να  αποφασίσουμε ποια πλεονεκτήματα θέλουμε να  
διασφαλίσει η σημερινή παγκόσμια κοινωνία μας και ποιους στό
χους θέλουμε να προάγει. Μια κατανόηση της λειτουργίας των 
διεθνών κοινωνιών του παρελθόντος μάς βοηθά να μετατρέψου
με με ρεαλιστικό τρόπο τις επιθυμίες μας σε πράξη, δείχνοντάς 
μας ποιες τροποποιήσεις της σημερινής διεθνούς κοινωνίας μας 
είναι εφικτές, ποια πλεονεκτήματα θα μπορούσαν ίσως αυτές να 
επιφέρουν και με ποιο τίμημα. Είναι πολύ δύσκολο να  επιτύχου
με μια ρεαλιστική κατανόηση αν παραμείνουμε εγκλωβισμένοι 
στις συμβατικές νομιμοποιήσεις και τις εν μέρει συνειδητές υπο
θέσεις της εποχής μας. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη βάση σύγκρι
σης. Όπως οι φυσικές επιστήμες και η ιατρική αναζητούν πολλά 
παραδείγματα ενός φαινομένου προκειμένου να το κατανοήσουν 
αρκετά καλά ώστε να το τροποποιήσουν, έτσι και η ιστορία μάς 
διευκολύνει να διακρίνουμε το πεδίο της αναγκαιότητας από το 
πεδίο της επιλογής.

Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι ορισμένα συστήματα 
κοινοτήτων είναι πιο αυτοκρατορικά οργανωμένα από ό,τι άλλα 
και ότι στις διαφορετικές θέσεις κατά μήκος του φάσματος ανα
λογούν αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στη συνέ
χεια, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι επιλογές μας, 
το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας 
είναι: πόσο μακριά στο φάσμα από το θεωρητικό απόλυτο των 
άναρχων ανεξαρτησιών πρέπει να είναι μια κοινωνία κρατών, σε
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ποιο βαθμό πρέπει να ελέγχεται η ελευθερία δράσης των κρατών- 
μελών της προκειμένου να εγκαθιδρύσει κάποια εξουσία η οποία 
να μπορεί να επιβάλει τους κανόνες; Η εξουσία μπορεί να είναι 
μια δύναμη, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες- ή μια ομάδα 
μεγάλων δυνάμεων, για παράδειγμα, τα πέντε μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ή η Ομάδα των Επτά· ή μπορεί να  είναι 
μια συλλογική εξουσία, η οποία κατά κάποιον τρόπο να εκπρο
σωπεί την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων κοινοτήτων.

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη θέλουν να προχωρήσουν πο
λύ προς την εγκαθίδρυση μιας τέτοιας εξουσίας: Οι νομιμοποιή
σεις και σε ένα μεγάλο βαθμό οι προτιμήσεις της σημερινής κοι
νωνίας κρατών μας βρίσκονται σε σημαντικό βαθμό προς το ά
κρο των ανεξαρτησιών του φάσματος. Τα αυτοκρατορικά εκείνα 
συστήματα που εξετάσαμε είχαν εγκαθιδρυθεί μέσω κατάκτησης· 
και παρ’ όλο που ορισμένα από αυτά υιοθέτησαν σύντομα μια 
αρκετά ήπια στάση ώστε να κερδίσουν τη συγκατάθεση και την 
ενεργή επιδοκιμασία ορισμένων κοινοτήτων και τάξεων, και παρ’ 
όλο που ένα αυτοκρατορικό σύστημα δεν συνεπάγεται απαραίτη
τα λιγότερη ελευθερία για το άτομο από ό,τι ένα σύστημα πιο 
ανεξάρτητων κοινοτήτων (οι ηγεμόνες μπορούν να καταπιέζουν 
τους υπηκόους τους, τόσο σε μικρές κοινότητες, όσο και σε μεγά
λες), εντούτοις ένα αυτοκρατορικό σύστημα εξ ορισμού συνεπά
γεται πράγματι λιγότερη ελευθερία δράσης για τις κοινότητες που 
μετέχουν σε αυτό και ιδιαίτερα για τους ηγεμόνες και τους ηγέτες 
τους. Από παλιά ήταν παραδεκτό ότι η αποτελεσματική εξουσία 
σε μια κοινωνία κρατών πρέπει να είναι σε θέση να υπερισχύει 
της ελευθερίας των κοινοτήτων-μελών, αυτό που οι Ευρωπαίοι 
ονόμαζαν «η κυριαρχία των ηγεμόνων». Αυτό δεν είναι το μόνο 
μειονέκτημα. Οι εξαιρετικά δημιουργικές περίοδοι σε άλλους πο
λιτισμούς ήταν συνήθως εκείνες -όπω ς στην Ελλάδα των πόλε- 
ων-κρατών, την Κίνα των εμπόλεμων κρατών και την ευρωπαϊκή 
grande republique- που βρίσκονταν μακριά προς το άκρο των 
πολλαπλών ανεξαρτησιών της κλίμακας. Το τίμημα που πρέπει
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να καταβληθεί για την ειρήνη και την τάξη σε ένα αυτοκρατορικό 
σύστημα είναι υψηλό.

Παρ’ όλα αυτά η ειρήνη και η τάξη είναι σημαντικά αγαθά· 
και σε περιόδους αναρχίας οι άνθρωποι αναζητούν εναγωνίως μέ
σα για τη εξασφάλισή τους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Στον αιώ
να μας το ιδανικό της παγκόσμιας κυβέρνησης για το «διαστημό
πλοιο Γη» είναι ευρέως διαδεδομένο. Όταν δεν πρόκειται για μια 
ουτοπική επιθυμία για τη γαλήνη του παραδείσου όπου το λιο
ντάρι αναπαύεται ειρηνικά πλάι στον αμνό, το ιδανικό αυτό συ
νοψίζεται στη σύσφιξη και τη διευθέτηση μιας υπερβολικά άναρ
χης διεθνούς κοινωνίας από μια παγκόσμια οιονεί νομοθετική ε
ξουσία, η οποία εκφράζει κατά κάποιον τρόπο τις διαφορετικές 
απόψεις της ανθρωπότητας και της οποίας οι αποφάσεις επιβάλ
λονται από μια εκτελεστική εξουσία ικανή να τις επιβάλλει. Οι 
υποστηρικτές της παγκόσμιας κυβέρνησης στις δυτικές δημοκρα
τίες υποθέτουν αξιωματικά ότι το μέσο της επιβολής θα ήταν, όχι 
ένα ηγεμονικό κράτος ή Κονσέρτο, αλλά «ειρηνευτικές δυνάμεις» 
τόσο ισχυρές ώστε κανένα κράτος ή συνασπισμός δεν θα μπο
ρούσε να διαταράξει την ειρήνη. Διαφορετικά ο πόλεμος θα πα
ρέμενε μία πιθανότητα. Αυτού του είδους οι ιδέες για μια παγκό
σμια κυβέρνηση αποτελούν μια η μι-ενστικτώδη λαχτάρα για τα 
πλεονεκτήματα της τάξης, της ασφάλειας και της ειρήνης που 
μπορεί να παράσχει το αυτοκρατορικό μισό του φάσματος, χωρίς 
την καταβολή του τιμήματος. Τελευταία, τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα, η ισότιμη οικονομική δικαιοσύνη και η προστασία του πε
ριβάλλοντος προστέθηκαν στην ειρήνη και τη στρατηγική ασφά
λεια. Μια παγκόσμια κυβέρνηση θα είχε πολλές προτεραιότητες 
και θα χρειαζόταν να αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις. Η παγκό
σμια κυβέρνηση δεν είναι μια πιθανή επιλογή μεσοπρόθεσμα.

Ευτυχώς για τους πολιτικούς και για το μέλλον όλων μας, τα 
στοιχεία των άλλων συστημάτων καταδεικνύουν ότι τα περισσό
τερα οφέλη του αυτοκρατορικού μισού της κλίμακας μπορούν να  
επιτευχθούν, όχι απόλυτα αλλά σε σημαντικό βαθμό με λιγότερη



ενοποίηση από εκείνη που συνεπάγεται μια ενιαία κυβέρνηση που 
καλύπτει ολόκληρο το σύστημα. Η σουμεριακή βασιλεία, με την 
οποία αρχίσαμε την ανάλυσή μας, επιλήφθηκε του προβλήματος 
και ανέπτυξε μια λύση η οποία τοποθετούνταν μόλις στο μέσο 
του φάσματος. Η φράση «η βασιλεία πρέπει να ανήκει κάπου» 
μπορεί να αναδιατυπωθεί ως «κάποιος πρέπει να διατηρεί ένα 
βαθμό τάξης». Το ευρωπαϊκό Κονσέρτο μετά τη Βιέννη ήταν μια 
χαλαρή συλλογική ηγεμονία που επέβαλλε το νόμο για την κοι
νωνία κρατών, ενώ επέτρεπε στις μεγάλες δυνάμεις να είναι ανε
ξάρτητες η μία από την άλλη και παραχωρούσε επίσης ένα μεγά
λο βαθμό ανεξαρτησίας στα μικρότερα κράτη.

Όπως και η τάξη, έτσι και η ανεξαρτησία έχει ένα υψηλό τίμη
μα. Η κλασική Ελλάδα, τα εμπόλεμα κράτη της Κίνας, η Ιταλία της 
Αναγέννησης, παρά τη λάμψη και τα επιτεύγματά τους, ήταν επο
χές κινδύνου, αταξίας και πολέμου. Όλες οι δυνάμεις, με εξαίρεση 
τις πιο μεγάλες, θεωρούσαν την πελατειακή συμμέτοχή τους σε 
μια ηγεμονική συμμαχία προτιμότερη από το να είναι ανεξάρτητες 
και μόνες μέσα στην ευρύτερη αναστάτωση. Ακόμη και έτσι, οι 
περισσότεροι από εμάς δεν επιθυμούμε να μετακινηθούμε περισ
σότερο από όσο είναι αναγκαίο από το άκρο των πολλαπλών ανε
ξαρτησιών προκειμένου να πετύχουμε τους άλλους στόχους μας. 
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας ένα δεύ
τερο ερώτημα, που είναι το αντίθετο του πρώτου. Πόσο μακριά 
από το άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών του φάσματος μπορεί 
να μετακινηθεί μια κοινωνία στην αναζήτησή της για ειρήνη και 
τάξη, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι οι κοινότητες-μέλη της θα συνε- 
χίσουν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ανεξαρτησίας, δη
λαδή ουσιαστική ελευθερία δράσης στις εσωτερικές τους υποθέ
σεις και στις σχέσεις τους με άλλες κοινότητες ή κράτη;

Προς ένα ηγεμονικό Κονσέρτο;
Το σύστημά μας καθίσταται πιο ολοκληρωμένο, στρατηγικά και 
οικονομικά, και τα κράτη-μέλη του πιο αλληλεξαρτώμενα λει
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τουργικά. Καθώς αυξάνουν οι απρόσωπες πιέσεις, αυξάνει και η 
ανάγκη για συνειδητή ρύθμιση. Ο Χομπς είπε, και ελάχιστοι υπο
στήριξαν το αντίθετο, ότι αυτό που ωθεί τους ανθρώπους να ε
γκαταλείπουν την ανεξαρτησία δράσης τους δεν είναι η λογική, 
αλλά ο φόβος. Οι κοινοπολιτείες της κλασικής Ελλάδας δεν αντι
μετώπιζαν την ένοπλη σύγκρουση με απέχθεια· αλλά, καθώς η 
τεχνολογία καθίσταται πιο επικίνδυνη και η ζημιά που προκα- 
λούν οι μεγάλες συρράξεις πιο ανεπανόρθωτη, ο φόβος του πολέ
μου μάς κάνει πιο πρόθυμους να θυσιάσουμε ένα μέρος της ανε
ξαρτησίας μας προκειμένου να θέσουμε αποτελεσματικούς πε
ριορισμούς (αλλά όχι μια απόλυτη απαγόρευση) στην προσφυγή 
στη βία. Ο φόβος είναι δικαιολογημένος. Αν και οι πλέον προηγ
μένες πυρηνικές δυνάμεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι ικανές 
να προκαλέσουν αμοιβαία και βέβαιη καταστροφή, και επομένως 
δεν μπορούν να κηρύξουν τον πόλεμο η μία στην άλλη, κάτω από 
το πυρηνικό επίπεδο η χρήση βίας συνεχίζει να είναι το έσχατο 
επιχείρημα αρκετών κρατών, μεγάλων και μικρών (για να μην 
αναφέρουμε τους εμφύλιους πολέμους στο εσωτερικό των κρα
τών). Επιπλέον, τα περισσότερα από τα λιγότερο αναπτυγμένα 
κράτη που αποτελούν την πλειοψηφία φοβούνται την οικονομική 
ανασφάλεια περισσότερο από την εισβολή, και είναι έτοιμα, αν 
και απρόθυμα, να θυσιάσουν ένα μέρος της εσωτερικής τους ανε
ξαρτησίας προκειμένου να αποκτήσουν τη βοήθεια οικονομικά 
ισχυρότερων δυνάμεων.

Το να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια πιο ειρηνική, 
τακτική και ευημερούσα κοινωνία χωρίς καμία θυσία όσον αφορά 
την ανεξαρτησία είναι σαν να αγνοούμε αυτό που η προστάτιδα 
της ιστορίας Κλειώ θα αποκαλούσε ίσως «το μεγάλο δίδαγμα της 
διεθνούς ιστορίας». Αν είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε κάποιο 
τίμημα, ποιες διευθετήσεις είναι πιθανόν να επιτύχουμε;

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η πιο πιθανή κίνηση 
πΡ°ς μια αποτελεσματική στρατηγική εξουσία φαινόταν να είναι 
να αναλάβουν οι δύο υπερδυνάμεις πιο συνειδητά το ρόλο των



«στηριγμάτων» που έπαιζαν η Ρωσία και η Βρετανία στην Ευρώ
πη το 19ο αιώνα. Ωστόσο η λεπτομερής πρόβλεψη της πορείας 
των διεθνών γεγονότων είναι επικίνδυνη. Ως αποτέλεσμα των δρα
ματικών αλλαγών που περιγράψαμε στο κεφ. 25, η άσκηση κοι
νής εξουσίας από τα μεγάλα κράτη της κοινωνίας μας φαίνεται 
σήμερα να εξελίσσεται υπό την ηγεσία των Αμερικανών σε κάτι 
που μοιάζει με Κονσέρτο, μια διάχυτη ηγεμονία. Ένα τέτοιου εί
δους Κονσέρτο θα προχωρούσε ως ένα βαθμό προς την επιβολή 
της ειρήνης και της τάξης χωρίς να περιορίσει σημαντικά την ε
λευθερία δράσης των άλλων κρατών σε άλλους τομείς, με εξαίρε
ση εκείνον της προσφυγής στη βία. Όμως, στην πράξη είναι απί
θανο να περιοριστεί σε αυτό μόνο τον τομέα.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι για να λειτουργήσει με επιτυ
χία ένα Κονσέρτο μεγάλων δυνάμεων χρειάζεται να ικανοποιού
νται μια σειρά από προϋποθέσεις. Πρώτον, κανένα από τα κράτη 
που διευθύνουν το Κονσέρτο δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από 
ό,τι όλα τα άλλα μαζί. Παρ’ όλα αυτά, δεν χρειάζεται να είναι ίσα 
σε δύναμη· ούτε χρειάζεται να είναι όλα, ή έστω κάποια, «ικανο
ποιημένες» δυνάμεις, αφοσιωμένες στο status quo, όπως υποστη
ρίζεται ορισμένες φορές, αν και στην πράξη ένα ή περισσότερα 
από αυτά συνήθως είναι. Δεύτερον, οι δυνάμεις που απαρτίζουν 
το Κονσέρτο δεν χρειάζεται να συμφωνούν πάντα· πρέπει όμως 
να αναγνωρίζουν όλες το πλεονέκτημα της διαχείρισης των πιέ
σεων του συστήματος και της καλής λειτουργίας της κοινωνίας: 
πρέπει δηλαδή να έχουν μια αίσθηση του raison de systeme. Πρέ
πει να είναι πρόθυμες να εφαρμόζουν «τις αρχές της σύνεσης και 
της ηθικής υποχρέωσης, οι οποίες διατήρησαν ενωμένη την κοι
νωνία κρατών».1 Τρίτον, η μεταξύ τους ένταση και επιφυλακτι- 
κότητα πρέπει να συνδυάζονται με ένα βαθμό κινητικότητας στις 
σχέσεις τους, έτσι ώστε αν μία από αυτές επιδιώξει να κερδίσει
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1. Η. Butterfield and Μ. Wight (eds), Diplomatic Investigations, London: 
Allen & Unwin, 1966, p. 13.
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ένα υπερβολικό πλεονέκτημα, οι άλλες να είναι έτοιμες να συ
νεργαστούν ώστε να διατηρήσουν την ισορροπία. Είναι δυνατόν, 
αλλά όχι βέβαιο, η παρούσα διεθνής πρακτική να μπορεί να εξε
λιχτεί έτσι ώστε να εκπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις.

Κοινή ηγεμονία και νομιμοποίηση
Ένα ηγεμονικό Κονσέρτο θα δυσαρεστούσε πολλά άλλα κράτη. 
Το γεγονός αυτό εγείρει το ερώτημα της νομιμοποίησής του. Ορι
σμένοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι μια ωμή κοινή ηγεμονία, στην 
πραγματικότητα, θα αποσταθεροποιούσε την παγκόσμια τάξη, αλ
λά ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν «ενεργούν ηγεμονικά» όταν α
σκούν την επιρροή της ισχύος και της εξουσίας τους μέσω ενός 
επανεργοποιημένου Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Ε
θνών (όπως συνέβη στην κρίση του Κουβέιτ), επειδή αυτό τις 
αναγκάζει να προβούν σε διαβουλεύσεις με άλλα κράτη και να  
σεβαστούν τους κανόνες της παγκόσμιας κοινωνίας. Ορισμένοι 
προχωρούν περισσότερο και θέλουν τα πιο ισχυρά κράτη να ανα
λαμβάνουν δράση ώστε να προάγουν την ειρήνη και την τάξη 
μόνο όταν μπορούν να  εξασφαλίσουν τη συναίνεση για μια τέ
τοια ενέργεια όλων ή τουλάχιστον της πλειοψηφίας των κρατών- 
μελών των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα επιχειρήματα βασίζονται 
εν μέρει στη χρήση της λέξης «ηγεμονία» υποτιμητικά (πράγμα 
που εμείς δεν κάναμε), υπονοώντας ότι είναι αυθαίρετη και ότι 
αποκλείει τις διαβουλεύσεις με άλλα κράτη και το σεβασμό των 
κανόνων. Όπως έχουμε δει, δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο 
λειτουργούν πραγματικά οι ηγεμονίες. Για παράδειγμα, ο Λουδο
βίκος ΙΔ' ήταν σε πιο συνεχείς και πιο λεπτομερείς διαβουλεύ- 
σεις με τα άλλα κράτη από οποιοδήποτε άλλο μέλος της grande 
republique, και φρόντιζε να διευθύνει την ηγεμονία του μέσω των 
κανόνων της Βεστφαλίας, στη διατύπωση των οποίων είχε συμ- 
βάλει σημαντικά η κυβέρνησή του. Ένα Κονσέρτο μεγάλων δυ
νάμεων που ενεργεί με την επικύρωση ή συγκατάθεση του Συμ
βουλίου Ασφαλείας μπορεί να ενεργεί «νόμιμα»· ωστόσο παρα



556 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

μένει ένα ηγεμονικό Κονσέρτο και οι διαδικασίες του Συμβου
λίου σχεδιάστηκαν από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής 
προκειμένου να καταστεί μια τέτοια ηγεμονία νόμιμη. Η συναί
νεση όλων των μελών των Ηνωμένων Εθνών ή έστω της πλειο- 
ψηφίας αποτελεί ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν έγκειται στα ό
ρια του εφικτού.

Μια πιο στενή πολιτική, στρατηγική και οικονομική τάξη 
πραγμάτων θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί 
να μην εξελιχτεί σε μια ενιαία διεθνή κοινωνία, για τους λόγους 
που παραθέσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αν όμως εξελιχτεί, 
θα στηρίζεται αναμφίβολα σε μεγάλο βαθμό σε συναλλαγές με
ταξύ των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες θα καταλήγουν σε συνερ
γασία σε ορισμένους τομείς και σε συγκατάθεση σε άλλους, ό
πως συνέβαινε και με το ευρωπαϊκό Κονσέρτο. Μια πιο στενή 
στρατηγική τάξη πραγμάτων φαίνεται πιθανό να αποδεχτεί την 
ηγεσία των Αμερικανών ή τη σιωπηρή ηγεμονία για λίγο·2 να  
επιτύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί με έντονο διπλωματικό 
διάλογο· και να εκφράζεται μέσω της συμφωνίας ή συγκατάθε
σης των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.3 Η 
οικονομική ηγεμονία της Ομάδας των Επτά, που ευτυχώς περι
λαμβάνει την Ιαπωνία και τη Γερμανία, μπορεί εύκολα να κατα
στεί πιο τριμερής στην πράξη (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και α
νατολική Ασία) για ένα διάστημα πριν να συνεργαστεί και με τη 
Ρωσία. Είναι σε θέση να νομιμοποιήσει την εμμονή της σε ορι
σμένους κώδικες συμπεριφοράς λειτουργώντας μέσω εδραιωμέ
νων συλλογικών μηχανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το

2. Δείτε όμως το τελευταίο κεφάλαιο του P. Kennedy, The Rise and Fall o f 
the Great Powers, New York, Random House, 1987.

3. Η σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αναχρονιστική. Υπάρχουν 
πιέσεις να αυξηθεί ο αριθμός των μόνιμων μελών, χωρίς να έχουν ίσως τα νέα 
μέλη το δικαίωμα αρνησικυρίας. Κάθε επιπρόσθετη παραχώρηση του δικαιώ
ματος αρνησικυρίας θα καταστήσει τη χρήση του μηχανισμού των Ηνωμένων 
Εθνών δυσκολότερη.
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Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και μέσω πελατειακών συνεργα
σιών, όπως οι συμβάσεις του Λομέ, που παρέχουν ένα βαθμό συλ
λογικής οικονομικής ασφάλειας. Γενικά, ένα Κονσέρτο των με
γάλων δυνάμεων θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στο βαθμό 
που τα μέλη του διεξάγουν ενεργό διπλωματικό διάλογο με άλλα 
κράτη και ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των κρατών· και 
στο βαθμό που συγκαλύπτουν τις ηγεμονικές αποφάσεις με την 
ευρέως αποδεκτή ρητορεία της ανεξαρτησίας όλων των μελών 
της διεθνούς κοινωνίας, διότι η νομιμοποίηση είναι ο εξομαλυ- 
ντικός παράγοντας των διεθνών κοινωνιών και ιδιαίτερα των διευ
θετήσεων για διεθνή τάξη.

Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι δυνατή η ενίσχυση της διε
θνούς τάξης και η μετακίνηση της αναπτυσσόμενης πρακτικής 
της κοινωνίας μας αρκετά μακριά κατά μήκος του φάσματος προς 
την ηγεμονία, ενώ οι νομιμοποιήσεις θα παραμείνουν ανέπαφες. 
Η νομιμοποίηση συνήθως υστερεί χρονικά της πρακτικής. Ωστό
σο, ένα εμφανές και αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της νομιμοποίη
σης και της πρακτικής προκαλεί ένταση και μια εντύπωση ατα
ξίας. Για αυτόν το λόγο πολλοί πολιτικοί και νομικοί θέτουν δύο 
συμπληρωματικά ερωτήματα. Πρώτον, σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να περιοριστεί η πρόσφορη πρακτική για να συμμορφωθεί με τις 
επιθυμητές, αν και ίσως απαρχαιωμένες νομιμοποιήσεις; Δεύτε
ρον, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να κωδικοποιηθούν εκ νέου οι ίδιες 
οι νομιμοποιήσεις, όπως συνέβη και στο παρελθόν, προκειμένου 
να νομιμοποιήσουν τις πρόσφορες πρακτικές; Για παράδειγμα, 
στον ευαίσθητο τομέα της εσωτερικής κυριαρχίας σχεδόν κανείς 
δεν υποστηρίζει ότι, όσο απεχθής ή επικίνδυνη για τα άλλα κράτη 
και αν είναι η εσωτερική συμπεριφορά ενός κράτους-μέλους, δεν 
θα έπρεπε ποτέ να υπάρξει μεμονωμένη ή συλλογική επέμβαση 
από το εξωτερικό.

Ευτυχώς η νομιμοποίηση, όπως όλα τα σχέδια των ανθρώ
πων, υπόκειται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα 
με την καθηγήτρια Rosalyn Higgins:



«Για τα επόμενα χρόνια η αποστολή όσω ν ασχολούνται με το 
διεθνές δίκαιο δεν θα είναι ασφαλώς ν α  επαναλάβουν τη ρητο
ρεία ξεπερασμένω ν γεγονότω ν, τα οποία δεν συνάδουν πλέον με 
την πραγματικότητα, αλλά να  προσπαθήσουν να  συνδράμουν  
τους πολιτικούς ηγέτες στον προσδιορισμό της νέας συναίνεσης  
σχετικά με τα αποδεκτά και μη αποδεκτά επίπεδα παρέμβασης».

Είναι επίσης δυνατόν να αναπλάσουμε τις νομιμοποιήσεις της 
κοινωνίας μας προσδίδοντάς τους λιγότερο απόλυτη μορφή. Η 
έννοια της δίκης, όπως την εφάρμοζαν οι ελληνικές πόλεις και οι 
Πέρσες, είναι σημαντική σήμερα (βλ. κεφ. 5). Λιγότερο άκαμπτη 
από το διεθνές δίκαιο και την έννοια της τυφλής δικαιοσύνης, 
λάμβανε επίσης υπόψη της την ισχύουσα κατάσταση και στηρι
ζόταν στις καλές υπηρεσίες τρίτων. Ωστόσο η δίκη ήταν κάτι πε
ρισσότερο από απλή ευκολία: Οι αποφάσεις της για τα διεθνή 
θέματα μπορεί να μην ήταν μόνιμες μέσα σε έναν κόσμο αλλα
γών, αλλά έπρεπε να φαίνονται δίκαιες και λογικές εκείνη τη στιγ
μή στους βασικούς αντιδίκους.

Στο κεφ. 12 καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η βέλτιστη μείξη 
τριών παραγόντων σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το πιο σταθερό και 
ευρύτερα αποδεκτό σημείο κατά μήκος του φάσματος για ένα σύ
στημα σε μια δεδομένη στιγμή. Οι τρεις παράγοντες είναι: η ισορ
ροπία του υλικού πλεονεκτήματος, τόσο για τους ηγεμόνες, όσο 
και για τους κυβερνώμενους· το σημείο της μεγαλύτερης νομιμο
ποίησης· και η ελκτική δύναμη του εκκρεμούς μακριά από την αυ
τοκρατορία και τις άναρχες ανεξαρτησίες προς το μέσο του φά
σματος. Αυτή τη βέλτιστη μείξη προσέγγισε το ευρωπαϊκό σύστη
μα, στο βαθμό βέβαια που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην 
πράξη τέτοιου είδους θεωρητικές έννοιες, το σύστημα του Κον
σέρτου τον αιώνα μετά τη συμφωνία της Βιέννης. Δεν μπορούμε
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4. Rosalyn Higgins, Intervention in World Politics, Oxford, Oxford Univer
sity Press, 1984, p. 42.



να δούμε τους εαυτούς μας όπως θα μας δουν οι μελλοντικές γε
νιές. Η εμπειρία του παρελθόντος μπορεί ωστόσο να μας βοηθήσει 
να διατυπώσουμε μια εικασία ως προς το ποια είναι σήμερα και 
ποια μπορεί να είναι αύριο η βέλτιστη μείξη για εμάς.

Η σημασία των ίδιων των γεγονότων βοηθά να προωθηθεί το 
σημερινό σύστημα προς μια ισχυρότερη εξουσία. Ένα Κονσέρτο 
ή πολλαπλή ηγεμονία των ισχυρότερων δυνάμεων, που θα λει
τουργεί προς όφελος αυτών των δυνάμεων, αλλά και με επαρκή 
ισορροπία πλεονεκτήματος για τα άλλα κράτη, σύντομα θα βρι
σκόταν κοντά στο μέσο του φάσματος: Θα ήταν ικανό να ελέγχει 
τις εξωτερικές σχέσεις μεταξύ των κρατών και επίσης να επεμ
βαίνει σε περιορισμένο βαθμό στις εσωτερικές τους υποθέσεις. 
Το καίριο ερώτημα δεν είναι εάν θα συνεχίσει να υπάρχει κά
ποιος βαθμός ηγεμονικής διεύθυνσης στη διαχείριση της παγκό
σμιας διεθνούς κοινωνίας (σίγουρα θα υπάρχει κάποιος), αλλά 
πόση ηγεμονία θα υπάρχει στην πράξη.

Σε αυτό τον Επίλογο προσπαθήσαμε να θέσουμε τις παραμέ
τρους του πιθανού. Σε ποιο σημείο του φάσματος θα θέλαμε ε
μείς προσωπικά να δούμε να εδραιώνονται οι κανόνες της κοινω
νίας μας και να λειτουργούν οι πρακτικές της είναι ένα ερώτημα 
που πρέπει να απαντήσει ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του. 
Ορισμένοι από εμάς κλίνουμε προς το άκρο των πολλαπλών ανε
ξαρτησιών, όπου οι κοινότητες μπορούν να σχεδιάσουν τα πε
πρωμένα τους και τα επιτεύγματά τους έχοντας μεγαλύτερη ασυ
λία από τις εξωτερικές παρεμβάσεις και διατρέχοντας μεγαλύτε
ρο κίνδυνο για ένοπλη σύγκρουση, ενώ άλλοι μπορεί να προτι
μούν τα πιο επίγεια αγαθά της ειρήνης και της ευημερίας εις βά- 
Ρος της ανεξαρτησίας. Η εμπειρία του παρελθόντος αποτελεί μό
νο έναν οδηγό για τις επιλογές πουνέχουμε στο μέλλον, είναι ό
μως, πιστεύω, απαραίτητη. Οποιεσδήποτε διευθετήσεις και αν α
ναπτύξει το σύστημα των κοινοτήτων μας, θα παραμείνει ουσια- 
στικά ο κληρονόμος του παρελθόντος του.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σε αυτή τη Βιβλιογραφία παρατίθενται βιβλία τα οποία βρήκα εξαιρετικά 
χρήσιμα και συναφή όσον αφορά τη μελέτη των συστημάτων κρατών. 
Έχω παραλείψει κλασικά κείμενα, όπως της Βίβλου, του Θουκυδίδη, 
του Gibbon και του Καντ. Δεν διατείνομαι βέβαια ότι ο παρακάτω 
κατάλογος είναι πλήρης· πολλά από τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν περιέχουν μια πληρέστερη βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα που 
πραγματεύονται. Πρόσθεσα ορισμένα σχόλια, τα οποία μπορεί να 
βοηθήσουν τον αναγνώστη να κάνει ευκολότερα τις δικές του επιλογές.
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σών 93- σχέσεις με ελληνικό κό
σμο 91 

Αίδσυοι, φυλή 189 
Α ικατερίνη Β ' 298, 398 
Αιμάθ 76 
Αϊτή 464
Α ίτια  πολέμου, Α ' Π αγκόσμιος Π όλε

μος 485 κ.ε.
Α ιχμάλωτοι πολέμου, δ ιεθνές δίκαιο 

κ α ι Ο θω μανική  Α υ το κ ρ α το ρ ία  
381

Αλαμάνες 192 
Α λγερία  181 
Α λέξανδρος Α ' 420, 494 
Αλέξανδρος Μ έγας 52,236,533' διαδο

χή του 137· διαδοχή Φιλίππου, ελ
ληνικά κράτη και Περσία 135 κ.ε.· 
εξελληνισμός 202- διακυβέρνηση 
και παραστάσεις ημίθεου 137-8· 
διεθνής αυτοκρατορική δομή 133· 
ινδικό δ ιεθνές σύστημα 149· σύ
γκριση με Ναπολέοντα 408 

Α λέξανδρος Τσάρος 416, 419 (σημ. 2) 
Αλλάχ, μονοθεϊσμός 208 
Αλληλεξάρτηση, ανεξαρτησία κ α ι δ ιε

θνές σύστημα 42 
Αμβέρσα 297
Αμερικανική Επανάσταση 404 
Α μερικανικός εμφύλιος 425 
Αμερικανοί, βλ. επίσης ΗΠΑ·

επέκταση στην Ω κεανία  469· α- 
ποικισμός και σχέση με αποικια
κές μητροπόλεις 387 

Άμυνα, ειρήνη κ α ι δόγμα αμυντικού 
πολέμου Μο Τσέου 170 

Α νά 76
Α ναγέννηση 15, 95,111,148· αλλαγές 

στις ευρωπαϊκές κοινωνικές δομές 
401· άλωση Κ ωνσταντινούπολης 
273· ανάδειξη διακρατικού συστή
ματος στη δυτική Ευρώπη 292-4· 
ανεξαρτησία και αρχα ία  Ελλάδα 
98-9· άνθρωπος μέτρο πραγμάτων 
274-5· αρχές και πρακτικές ευρω 

παϊκού συστήματος 438· διεθνής 
κ ο ιν ω ν ία  Χ ρ ισ τ ια νο σ ύ νη ς 291 
κ.ε.· εδαφική συγκέντρωση ανε
ξάρτητης ισχύος 289· εξάρθρωση 
οριζόντιας δομής Χριστιανοσύνης 
301, 305- έρωτας με αρχα ία  Ελλά
δα  κ αι Ρώμη 274-5· ηγεμονία Αψ- 
βούργων 317 κ.ε.· Ισλάμ 207· Ιτα
λίας 273 κ.ε.· καταβολές κρατικής 
κυριαρχίας και stato 542· μισθο
φ ορικοί στρατοί 283-5· νέος πολι
τισμός νέες κοινωνικές δομές 276· 
ουμανιστές 303' ρόλος στον κοι- 
νωνικοπολιτικό κατακερματισμό 
Ευρώπης 439’ Ρωμαϊκή Αυτοκρα
τορία 178· σύγκριση με κλασική ε
ποχή 342

Α ναξίμανδρος 108
Ανατολικές Ινδίες 460
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ί

δρυση Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
194-5

Ανατολικό Ζήτημα 434- επαμφοτερί
ζουσες στάσεις ευρωπαϊκών δυνά
μεων 468· παρακμή κ α ι διάλυση 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 465

Ανδαλουσία 213
Ανεξαρτησία ως έννοια, ιστορικό γεγο

νός, καθεστώς διεθνώ ν σχέσεων 
και αξίωση κοινωνιών· Burke και 
αποικίες 460- Αίγυπτος και Περσι
κή Αυτοκρατορία 92· Αμερικανική 
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 158 
Αναγέννηση 541' ανάδυση πολιτι
κής κυριαρχίας στην Ευρώπη 292 
κ.ε.· αντίσταση στην αυτοκρατορία 
Λι Σου 174· αντιστρόφως ανάλογη 
διεθνούς τάξης 438· αξιώσεις ηγε" 
μονίας vs αξιώ σεις ανεξαρτησία? 
102· αξιώσεις κρατών Νέων XQ0" 
νω ν 437-8· α π ο -α π ο ικ ιο π ο ίη σ^ 
512- απο-αποικιοποίηση και Α δε' 
σμευτοι 515- απο-αποικ ιοπο ίη^1! 
κα ι αξίω ση α υτοδυναμ ίας νέων
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κρατών 514· απο-αποικιοποίηση 
και διαφορική πορεία κατά περιο
χή 513' απο-αποικιοποίηση και 
πολυκεντρισμός 516· αποτυχία αυ
τοκρατορίας ύστερο Μεσαίωνα 
298· αποτυχία Αψβούργων για ε
πικυριαρχία 321" αποχρώσεις νο
μιμοποίησης και εξουσιαστικών 
δομών 239 κ.ε.· αρχαία Ελλάδα 
96-7· αρχαία Ελλάδα και διαφύ
λαξη ως θησαυρός 98· αρχαία Ελ
λάδα και ευρωπαϊκή κοινωνία 95· 
αρχαία Ελλάδα μετά τους περσι
κούς πολέμους 114· αρχαίο σύστη
μα πόλεων και ειρήνη βασιλιά 
126-8' ασυλία ανεξαρτησίας συγ
χρόνου διεθνής κοινωνία 519· αυ
τοκρατορία και εκκρεμές Watson 
549-50· αυτοκρατορία και υψηλό 
τίμημα για τάξη-ειρήνη 551· αυτο
νομία λαών υπό επικυριαρχία 233- 
4· Αψβούργοι και ελευθερία με
λών ευρωπαϊκού συστήματος 441· 
βαθιά αξίωση που αναίρεσε ηγε
μονικά σχέδια Γαλλίας 340-1' δια
λεκτική σχέση με ηγεμονία-κυ- 
ριαρχία 540· διασφαλίζεται με ι
σορροπία ισχύος 371· διεθνές δί
καιο και αξιώσεις πολιτικής κυ- 
ριαρχίας 247· διεθνές σύστημα Κί
νας 162- διεθνές σύστημα μετά τον 
Αλέξανδρο 142- δικαιώματα, υπο
χρεώσεις και ιεραρχία 453- διπλω
ματικές αντιλήψεις μετά το 1945 
503-4- ειρήνη βασιλιά 129,131· ει
ρήνη του βασιλιά και Βεστφαλία 
125-6- εκκρεμές Watson 422· εκ
κρεμές Watson αρχαία συστήμα
τα 229 κ.ε.· εκκρεμές Watson και 

ιεθνε'ς δίκαιο-διεθνείς θεσμοί 
6 εκκρεμές Watson και έλευση 

^νους-κράτους 477- εκκρεμές 
atson στη σύγχρονη διεθνή κοι- 

ωνι« 518- εκκρεμές Watson, Αυ

τοκρατορία Ναπολέοντα 400’ ε
λευθερία δράσης κρατών 437,438- 
ελευθερία και αυτοκρατορία 550· 
ελλαδικός ηγεμονισμός και περσι
κή διπλωματία 124· ανεξαρτησία, 
επικυριαρχία Περσίας, ελληνικά 
κράτη και διαίρει και βασίλευε 90- 
ανεξαρτησία, εσωτερική-εξωτερι- 
κή κυριαρχία ευρωπαϊκών κρατών
246-7· ευρωπαϊκή πραγματικότη
τα 17ου αιώνα 325- ευρωπαϊκό σύ
στημα 16ου αιώνα 307· ευρωπαϊ
κό σύστημα Νέων Χρόνων 452· η
γεμονία και αρχαία Ελλάδα 131· 
ηγεμονία και ιστορικά παραδείγ
ματα 538· ηγεμονισμός και πολλα
πλές ανεξαρτησίες 535' ηγεμονι
σμός, αντι-ηγεμονισμός και στα
θερότητα 539’ θεμελιώδης χαρα
κτήρας ΟΗΕ 542· ινδικό διεθνές 
σύστημα και Καουτίλια 158· κανό
νες και ελευθερία δράσης κρατών 
550· κατά Χέερεν, βασικό στοι
χείο διεθνούς κοινωνίας κρατών 
369· κινεζικό σύστημα και αξιώ
σεις κυριαρχίας 163 · κλασική Ελ
λάδα 51, 541- Κοινωνία των Ε 
θνών και οργανωμένες ανεξαρτη
σίες 489· Κοινωνία των Εθνών και 
πολιτισμός ως ανεξαρτησία 510· 
κράτος και σύστημα κρατών 21- 
νέα κράτη και ρητορεία ανεξαρ
τησίας 520- νομιμοποίηση, αυτο
κρατορία και αυτονομία 239· Ο
ΗΕ, συμμετοχή σύμβολο ανεξάρ
τητου κράτους 502- οικονομική ο
λοκλήρωση και περιφερειακές ο
μαδοποιήσεις 533- παρακμή Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας και από
σχιση 468- περιορισμοί ισορροπί
ας ισχύος 357- περσικές προσπά
θειες ηγεμονίας επί Ελλάδας 112· 
Περσική Αυτοκρατορία και ασια
τικές ελληνικές πόλεις 112· περ-
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σική διπλωματία απέναντι στους 
Έλληνες 224· Πλαταιές και Θη- 
βαϊκός ηγεμονισμός 111· πόλεις εκ 
πεποιθήσεως αντι-ηγεμονικές 
102· πόλεμος και περιορισμοί κυ
ριαρχίας 553· πολιτική κυριαρχία 
καθιερώνεται στο σύγχρονο κό
σμο 519 κ.ε.· Σουμεριακές Πόλεις 
62’ Σουμέριοι και Μεγάλος Βασι
λιάς 58 κ.ε.· στρατηγική Φιλίππου 
Μακεδονίας 134-5· συμμετοχή νέ
ων κρατών στους διεθνούς θε
σμούς μετά 1945 520' συμπεριφο
ρές στις υπερπόντιες κτήσεις 451- 
συνάρτηση ισορροπίας δυνάμεων
356- Συνθήκη Βεστφαλίας 333, 
335· Τρίτος Κόσμος ύστερης επο
χής και οικονομία 527-8· υπερπό
ντιες κτήσεις και πολιτισμός 447· 
ύστερη εποχή, ηθικά πρότυπα, κώ
δικες και συμπεριφορές 533-4, 
535- φόβος και λογική 553 

Ανεξαρτηοία-ηγεμονία, τάξη και εκα
τέρωθεν τίμημα 551-2 

Ανθρώπινη φύση, μηχανιστικές ερμη
νείες διεθνών οχέσεων 19 

Ανιση ανάπτυξη, πόλεμοι προσαρμο
γής μετά τη συνθήκη Ουτρέχτης 
351 

Αννίβας 181 
Αντιγόνη 111
Αντίγονος Α', διαδοχή Αλεξάνδρου 

137
Αντι-ηγεμονική συμμαχία, κινεζικό 

διεθνές σύστημα 165-6,167-8 
Αντι-ηγεμονισμός· entente, Γαλλίας, 

Ρωσίας, Βρετανίας 483· Α' Πα
γκόσμιος Πόλεμος και Γερμανία 
485' αμφίρροπη στάση Βρετανίας 
16ο αιώνα 307 κ.ε.· ανατροπή Να- 
πολέοντα 445· ανεξαρτησία και 
κανόνες 535· αντίδραση κατά «ή
πιας» αμερικανικής ηγεμονίας 
508· αντι-ηγεμονική γοητεία Αδε

σμεύτων 515 · αξιώσεις ηγεμονί
ας vs αξιώσεις ανεξαρτησίας 102· 
αποικισμός παράλληλα με ισορρο
πία δυνάμεων 377· αποτυχία μετά 
την Κοινωνία των Εθνών 494· αρ
χαία Ελλάδα 102,118· Βεστφαλία 
γνήσια αντι-ηγεμονική 442, 444- 
Βεστφαλία-Ουτρέχτη 399-400, 
541-2· βρετανοί στην ινδική χερ
σόνησο 394· Γαλλία και αξιώσεις 
ηγεμονίας Αψβούργων 322· Γαλ
λία και Αψβούργοι 310-1" διάδο
χοι Αλεξάνδρου 137· διάκριση με 
συμμαχία 130· διεθνές δίκαιο εν
σάρκωση 337· διεθνές σύστημα ύ
στερης εποχής και τρίτος κόσμος 
527· διεθνής ευρωπαϊκή κοινωνία 
439· διεθνής κοινωνία Ευρώπης
247- εκκρεμές Watson και αξίω
ση ανεξαρτησίας 230’ ελεύθερη 
ναυσιπλοΐα 392· εμπέδωση Βε
στφαλίας και συνθήκη Ουτρέχτης 
351· ενίσχυση ευρωπαϊκού από Ο
θωμανούς 315· ενσυνείδητος στό
χος ισορροπίας 288· Ευρωπαϊκή 
κοινοπολιτεία κρατών 325 κ.ε., 
333· Ηνωμένα Έθνη και ανεξαρ
τησία 542* Ηνωμένο Βασίλειο και 
γαλλικές ηγεμονικές αξιώσεις 
342- θεμελιώδης χαρακτήρας Κοι
νωνίας Εθνών 489" θεμελιώδης 
χαρακτήρας συνθήκης Βεστφαλί
ας 335· ισορροπία ισχύος και stato 
440- ισορροπία ισχύος και πρόο
δος συγκρινόμενη με παρελθόν 
356· κατά Γαλλίας μετά τη Βε
στφαλία 340-1· καταστροφή πόλε
ων 102-3- Κάτω Χώρες και Αψ- 
βούργοι 386· Κονσέρτο Δυνάμεων 
και άλλα κράτη 421" Κορίνθιοι και 
Αθήνα 119-20· Κορίνθιοι και Πέρ- 
σες 123-4· μετά τη μάχη Ιψού 138' 
μεταβλητή κατάσταση ισορροπίας 
στην Ευρώπη 18ο αιώνα 351-2
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Ναπολέοντας και ισορροπία ισχύ
ος 409 κ.ε" νίκη στον Πελοποννη- 
σιακό Πόλεμο 122-3’ νομιμοποιη
τική ανεξαρτησία 102" Οθωμανών 
κατά Γαλλίας 411· Ολλανδία και 
εμπορική επέκταση 343' παλινόρ
θωση γερμανικού κράτους μετά το 
1945 505· πάπα κατά Γάλλων 298· 
πολλαπλές ανεξαρτησίες και με
γάλοι πόλεμοι 538· Ρισελιέ και 
Λουδοβίκος IB' 340· ρόδιοι διά
δοχοι κορινθίων 143· ρωμαϊκή ε
πέλαση στην Ελλάδα 182· Ρωσία 
και Γαλλία κατά Γερμανίας μετά 
Μπίσμαρκ 435· σύγκριση διεθνών 
συστημάτων 540 κ.ε.· συνθήκη Βε
στφαλίας ως αντι-ηγεμονικό σύ
στημα 381- Τριακονταετής Πόλε
μος 330- ύστερος Μεσαίωνας και 
εκκλησία 259· ύστερου Μεσαίω
να οδηγεί στα Νέα Χρόνια 300· 
φόβοι λόγω μεγέθυνσης Γερμανί
ας 19ο αιώνα 429

Αντιμεταρρύθμιση· Γαλλία 311" Καθο
λική 304

Αντιόχεια 184
Αντίοχος, διάδοχος Σελεύκου 139
Αντωνίνοι 190
Αξιώσεις κυριαρχίας-αυτονομίας 53· 

ακύρωση ηγεμονικών αξιώσεων 
Ευρώπης 247· Ασσυριακή Αυτο
κρατορία 80-1’ Περσική Αυτοκρα
τορία 87· ανάλογη συμμετοχή (λαϊ
κής κυριαρχίας) 229-30’ σταθερή 
στα αρχαία συστήματα 229 κ.ε.· Ά- 
ουγκσμπουργκ 314,330· θρησκευ
τικές διενέξεις και cujus region 
ejus religio 309 κ.ε.· συμβιβασμός
320

Απο-αποικιοποίηση 460, 509 κ.ε., 499 
κ.ε.· αξίωση αυτοδυναμίας νέων 
κρατών 514· Λένιν και ιμπεριαλι
σμός 512· μεσοπόλεμος 511· πτώ
ση Σοβιετικής 'Ενωσης 514· συνέ

πειες για ευρωπαϊκό σύστημα 481· 
ψήφισμα ΟΗΕ του 1960 514 

Αποικίες· αρχαία Ελλάδα 97· διεκδί
κηση ανεξαρτησίας 447· καθεστώς 
ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας 387 
κ.ε.

Αποικιοκρατία 460· αλαζονεία και 
κτηνωδίες 455· απώλεια νομιμο
ποίησης μετά την Κοινωνία των Ε
θνών 510 κ.ε.· ευρωπαϊκή αποικιο
κρατία 18ο και 19ο αιώνα 398-9· 
ευρωπαϊκή επέκταση 377 κ.ε.· ό
ροι Βερολίνου για αποικιοκρατία 
510· ραγδαίος μετά το 1945 513· 
σύγκριση με σκλαβιά 511-2· υπερ
πόντια εξάπλωση Ευρώπης 446 
κ.ε.

Αποικισμός· ανάδειξη έθνους κράτους 
και υπερπόντια επέκταση 346-8· 
αφετηρία ευρωπαϊκής επέκτασης 
343· ναυτική ισχύς και ευρωπαϊ
κή πολιτική 342-3 

Απόστολος Παύλος 303 
Απόσχιση, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

198
Αραβες· Ισλάμ 207 κ.ε.· λεηλασία Χρι

στιανοσύνης 261 
Αραγονία 279 
Αράμ (Συρία) 66, 74 
Αραμαϊκά (γλώσσα) 67 
Αργος 114 
Αριοι 147
Αριστοτέλης 219· δεν έγραψε για διε

θνείς σχέσεις πόλεων 101· διδα
σκαλία Ευρωπαίων από Άραβες 
268· παιδαγωγός Αλεξάνδρου 135 

Αρίων 147
Αρταξέρξης 88' ειρήνη του βασιλιά

125
Αρτασάστρα 223, 229, 232, 390, 452, 

έργο Καουτίλια 150 κ.ε.
Αρφάδ 76
Αρχαία Ελλάδα 95 κ.ε.,· αθηναϊκή η

γεμονία μετά τους περσικούς πο
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λέμους 117 κ.ε.· αντι-ηγε μονισμός 
118· αποικίες 97- διαρχία 115 κ.ε.· 
δομή και οργάνωση 109 κ.ε.· πό
λεμος και αδιάλειπτη εχθρότητα 
100' πολιτειακή και πολιτισμική 
δομή 96' Αρχαίο Ελληνικό σύστη
μα νομιμοποίηση και εξουσία 239 
κ.ε.· σύγκριση με Μεσαίωνα 249- 
50

Αρχαίος κόσμος 51 κ.ε.
Αρχοντας των Τεσσάρων Τετάρτων 

του Κόσμου 63-4 
Ασία, διεθνές σύστημα 20ου αιώνα 484 
Ασόκα, διακυβέρνηση ινδικού συστή

ματος 159-60 
Ασσούρ, Θεός Ασσυριών 71, 79, 85 
Ασσυρία 63, 71 κ.ε., 235, 346, pax  

assyrica 78 
Ασσυριακή Αυτοκρατορία, διπλωμα

τία και πόλεμος 72-3 
Ασσυριακό σύστημα, Ιουδαία και Αί

γυπτος 227 
Ασσύριοι 84, 142, 216, 285, 455· σύ

γκριση με Αθηναίους 122· σύγκρι
ση με Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
202· σχέση με Βαβυλώνα 71, 73 

Ατομική βόμβα, μονοπώλιο ΗΠΑ 503 
Αύγουστος 236· auctoritas, primus in

ter pares  441· ρωμαϊκός τίτλος 
186· σύγκριση με Ναπολέοντα 408 

Αυστραλία, εποικισμός με βρετανούς 
469

Αυστρία 407· μετά την ήττα του Ναπο
λέοντα 416-7· παρακμή Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας 467 

Αυστρο-ουγγρική Αυτοκρατορία 488,
516

Αυτοκρατορία, Μασυρύα 479· Μ ονγό
λων 459· Ναπολέοντα 399 κ.ε.· pax 
romana 186· Αίγυπτος 66- Αλέξαν
δρος Μέγας 133· ανάδειξη ευρω
παϊκού διακρατικού συστήματος
295 κ.ε.· ανεξαρτησία λαών υπό ε
πικυριαρχία 233' αντίστροφη ε

πιρροή περιφέρειας 235· αρχαία 
συστήματα 228· αρχαιότητας, χα
λαρά σύνορα 80· Ασσυριακή 78· 
αυτοκρατορική εξουσία 218-9· α
φομοιωτικές πολιτικές Περσών 
85· Βαβυλώνα 64-5· Γ ερμανική και 
ευρωπαϊκό σύστημα κατά Χέερεν 
369-70· δακτύλιος αυτονομίας 79· 
δακτύλιος ηγεμονίας εξωτερικών 
σχέσεων 79· διακυβέρνηση Ισλάμ
215-6· δομή αρχαίων αυτοκρατο
ριών 230 κ.ε.· δομή ύσιερη φάση 
Νέων Χρόνων 475' δυναστεία 
Χαν Κίνας 175· έθνος και διοίκη
ση Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 191- 
ειρήνη του βασιλιά 89· εκκρεμές 
Watson 413 · Αυτοκρατορία Να
πολέοντα 400· ελευθερία, ευτυχία 
και παρακμή Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας 198· εμπόριο και Βυζαντι
νή Αυτοκρατορία 203· εξάπλωση 
και υπερεξάπλωση κατά Ibn Khal- 
dum 217· επικυριαρχία στα αρ
χαία συστήματα 228' επιφυλάξεις 
Καντ 375· εσωτερικός πυρήνας ά
μεσης διοίκησης 79· ετερότητα 
Αψβούργων και εθνικό αίσθημα 
345· ετερότητα και διοίκηση-ορ- 
γάνωση Περσικής Αυτοκρατορίας 
88· ετερότητα και νομιμοποίηση 
231-2’ ετερότητα κοινοτήτων και 
οργάνωση-διοίκηση 221 κ.ε.· θε
ωρήσεις Κομφούκιου 169· θεώρη
ση Καουτίλια 150 κ.ε.· ινδικό διε
θνές σύστημα 149" Καρλομάγνου 
250- κινεζικό σύστημα 162 κ.ε.· κο
σμοθεωρία Ισλάμ 210· κώδικες 
και θεσμοί κυρίαρχου 535· λαϊκή 
κυριαρχία διαλύτης αυτοκρατο
ριών 403- μειονεκτήματα και πλε
ονεκτήματα 455- μετά την μάχη I- 
ψού 138· μουσουλμανισμός 209' 
μουσουλμανισμός και επικυριαρ
χία 212· Ναπολέοντας και Επανά-
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στάση 443 · νομικίστές διεθνούς 
κινέζικου συστήματος 172 · νομι
μοποίηση, πολιτισμός και θεσμοί 
238· ομόκεντροι κύκλοι οργάνω
σης και διοίκησης 231· οργάνωση 
και διοίκηση Ασσυρίων-Περσών 
80· οργάνωση και διοίκηση Βυζα
ντινής 200 κ.ε.· οργάνωση και διοί
κηση Περσικής 86-7, 89· ορισμός 
έννοιας 233-4· παρεμβάσεις και 
καθεστώς 107· Περσική 83 κ.ε.· 
Περσική Αυτοκρατορία και νομι
μοποίηση 84· πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα 495' ρόλος οικονο
μικής και στρατηγικής δομής 522· 
σύγκριση ινδικού και ελληνικού 
διεθνούς συστήματος 157· σχέδια 
Ναπολέοντα 406· Τσιν κινεζικού 
συστήματος 173* υψηλό τίμημα για 
τάξη-ειρήνη 551· Φαραώ-πελάτες 
και έμμεση διοίκηση 79 

Αχαζ Βασιλιάς 74, 78 
Αψβούργοι 25, 122, 260, 295, 296 κ.ε., 

390, 462· Αγία Λίγκα 298· αμυντι
κή ηγεμονία 444· αντι-ηγεμονική 
πολιτική Ρισελιέ 327 κ.ε.· αντιμε
ταρρύθμιση 306" απόπειρα ηγεμο
νίας 301 κ.ε.· αυτοκρατορία και 
προτεστάντες 303-4· Γαλλία και α- 
ντι-ηγεμονικός συνασπισμός 341· 
γαλλο-ταυρκική συμμαχία και ευ
ρωπαϊκό σύστημα 381, 383' εμπό
διο επέκτασης Οθωμανών προς 
δυσμάς 315· ενότητα Χριστιανο
σύνης 441· επέκταση Ευρώπης 
στον Νέο Κόσμο 385-6· ηγεμονία 
και πολλαπλές ανεξαρτησίες 535· 
ηγεμονικές αξιώσεις 317 κ.ε.· η
γεμονικό όραμα και αντι-ηγεμονι- 
κή συμμαχία 326 κ.ε.· λεηλασία 
Ρώμης 274· ρόλος στο σύστημα ι
σορροπίας ισχύος 333· σύγκριση 
(*ε Ναπολέοντα 413· συμμόρφωση 
στους όρους της Βεστφαλίας 336·

τριμέτωπη σύγκρουση, Οθωμανοί- 
Γάλλοι-Μεταρρύθμιση 320 

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, νικητές ήταν 
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ 500· συνέπειες 
για διεθνή τάξη 499 κ.ε. 

Βαβυλώνα 63, 64, 73, 79, 80, 84, 192, 
237· σχέση με Ασσύριους 71· θε
ός Βαβυλώνας 64-5· Βαβυλωνια- 
κή Αυτοκρατορία και Εβραίοι 88 

Βαγδάτη 211,235, χαλιφάτο Βαγδάτης 
214 

Βαλένθια 213
Βαλκάνια, Cujusregion ejusnation 467 
Βάλεναταίν 330 
Βαλτική 346, 396
Βάρβαροι· αρχαία Ελλάδα 101-2· Βυ

ζαντινή Αυτοκρατορία και διπλω
ματία 203 κ.ε., 205· επέλαση κατά 
Ευρώπης 256· επέλαση κατά Ευ
ρώπης Μεσαίωνα 250· κινέζικες, 
ελληνικές και αιγυπτιακές θέσεις 
161· κινεζικό σύστημα 232· Ρωμαϊ
κή Αυτοκρατορία 192· φυσικό δί
καιο 392-3 

Βαρκελώνη 388
Βασιλιάς Βασιλέων, Βυζαντινή Αυτο

κρατορία και Πέρσες 200 κ.ε. 
Βασιλιάς Ήλιος 340 
Βάσκο ντε Γκάμα 273 
Βατέλ 371· διάκριση ρυθμιστικών και 

ηθικών κριτηρίων δικαίου 359· ι
σορροπία, αρχές και κανόνες διε
θνούς δικαίου 361· περιγραφή διε
θνούς ευρωπαϊκής κοινωνίας 367 

Βαυαρία 298, 334· σύστημα ισορρο
πίας ισχύος 354 

Βελγικό Κογκό, επέμβαση και ΟΗΕ 
544

Βέλγιο· απαρχές και καλβινισμός 310- 
ίδρυση 424 

Βενετία 122, 388" ιταλική Αναγέννη
ση 278

Βενετοί 352" Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
205- Βέρβεροι 216
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Βέτιν 298
Βέτιν Σαξονίας 298 
Βησιγότθοι, εξάπλωση μουσουλμάνων 

στην Ισπανία 213 
Βία, άσκηση βίας στις διεθνείς σχέ

σεις, βλ. επίσης επέμβαση· ενδο- 
κρατική-διακρατική τάξη 13- σύγ
χρονο διεθνές σύστημα 30- τάξη 
και δικαιοσύνη, Θωμάς Ακινάτης 
και Ιερός Αυγουστίνος 266 

Βίβλος 74, 78' Βαβυλώνα 65' προτε- 
στάντες 303 

Βιέννη 316' εκδίωξη Ούγγρων 297' πο
λιορκία από Οθωμανούς 336,378- 
πολιορκία Οθωμανών το 1529 
μ.Χ. 315 

Βιετνάμ 507
Βίκινγκς 264· λεηλασία Χριστιανοσύ

νης 261
Βιομηχανία, πρόοδοι 19ου αιώνα 435 
Βιομηχανική Επανάσταση, αύξηση ι

σχύος ευρωπαϊκών κρατών 464 
Βίτελσμπαχ Βαυαρίας 298 
Βοημία 295 
Βοιωτία 111
Βολταίρος 29· grande republique 381· ύ

στερης εποχής και grande republi- 
que 532· περιγραφή διεθνούς ευ
ρωπαϊκής κοινωνίας 366-7 

Βοργίας Αλέξανδρος, ήρωας Μακια- 
βέλι 278 

Βόρεια Αφρική 207 
Βόσπορος 97 
Βουδαπέστη 297
Βούδας, διακυβέρνηση Ασόκα στην Ιν

δία 159
Βουδισμός, ινδικό διεθνές σύστημα 

149
Βουρβόνοι 260, 331 
Βουργουνδία 257, 295, 297 
Βραδενβούργο 334 
Βραζιλία 385, 461,
Βρετανία 40Q, 459, 461- απο-αποικιο- 

ποίηση 512-3· Βρετανία επέκταση

στην Ινδία 469’ επέκταση στον 
Νέο Κόσμο 386 κ.ε.· εποχή Ναπο- 
λέοντα 410-1' ευρωπαϊκό σύστη
μα 20ού αιώνα 482· ηγεμονία και 
οικονομία 525· θαλάσσια επέκτα
ση προς Ανατολάς 469· Κοινοπο
λιτεία και απο-αποικιοποίηση  
511-3- επέκταση στην Ινδία 469· 
Κοινωνία των Εθνών και διεθνής 
αλλαγή 491· Κονσέρτο δυνάμεων 
432 κ.ε.· μετά την ήττα του Ναπο- 
λέοντα 416, 422, 424-5' Μπίσμαρ- 
κ 434' κυριαρχία Ινδίας και μετα
βίβαση εξουσιών 86' παρακμή Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας 468' 
στάση έναντι «ήπιας» αμερικανι
κής ηγεμονίας 508

Βρετανική Επιτροπή για τη Θεωρία 
Διεθνών Σχέσεων 19

Βυζαντινή Αυτοκρατορία 199 κ.ε., 236, 
252' βασιλεύς και οικουμένη 200' 
διακυβέρνηση και' imperium 200' 
διοίκηση και οργάνωση 202 κ.ε.· 
διπλωματία 199' διπλωματία και 
γυναίκες αριστοκρατών 205' δι
πλωματία και σύγκριση με περσι
κή 203-4· εξελληνισμός 202' επα
ναστατικοί σκοποί 206· Θεός και 
imperium 200' Κωνσταντίνος και 
αίτια ιδρύσεως 194' οικουμένη 
202, 204, 237· οργάνωση και διοί
κηση 200 κ.ε.· παπισμός 202· σύ
γκριση με ισλαμισμό 215· σύγκρι
ση με Κίνα 200-1' σύγκριση με Ρώ
μη 205' φόρος υποτέλειας και οι
κουμένη 204

Βυζαντινοί, Βυζάντιο 97,109,118,130

Γαλατία 185, 189
Γαλλία 122, 291, 461' pax gallica επί 

Λουδοβίκου IB' 340· ανταγωνισμός 
με Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
399-400" αντίδραση κατά «ήπιας» 
αμερικανικής ηγεμονίας 508· αντι
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μεταρρύθμιση και Αψβοΰργοι 311· 
αξιώσεις ηγεμονίας Αψβούργων
321 κ.ε.· αξίωση ηγεμονίας και Βε
στφαλία 349, 351-2· αποτυχία γαλ
λικής ηγεμονίας Λουδοβίκου ΙΔ' 
348’ γαλλο-τουρκική συμμαχία και 
ευρωπαϊκό σύστημα 381, 383· επέ
κταση στον Νε'ο Κόσμο 386 κ.ε.· ε- 
πε'κταση στην Ωκεανία 469- Κοινω
νία των Εθνών και διεθνής αλλαγή 
491· Λουδοβίκου ΙΔ' 122· μακρό
χρονη πίκρα λόγω γερμανικής ενο
ποίησης Μπίσμαρκ 431- μετά τον 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 500" παρακ
μή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
468’ πολιτισμός και ηγεμονικές α
ξιώσεις 341-2· πολιτισμός και τέ
χνες 342-3· στηρίζει ανεξαρτησία 
ΗΠΑ 461· γαλλική διπλωματία, ε- 
χθρός-φίλος και Καουτίλια 154 

Γαλλική Επανάσταση 219, 351, 365· έ
θνος κράτος, λαϊκή κυριαρχία 429· 
επέμβαση και ευρωπαϊκό σύστη
μα 543· επιπτώσεις ευρωπαϊκό σύ
στημα 400 κ.ε.· ιδέες με πολιτικο
κοινωνικές συνέπειες 400 

Γαλλοπρωσικός πόλεμος 425 
Γειτονία, θεώρηση Καουτίλια 154 
Γελάσιος, πάπας 253 
Γένοβα 273, 388
Γερμανία 292· ein Volk ohne Raum, 

γερμανοί λαός χωρίς χώρο 482- α
νεξαρτησία ηγεμόνων και λουθη
ρανισμός 305· γερμανική ενοποίη
ση, κοινωνικοπολιτικές συνέπειες 
435· εθνικό αίσθημα και Αγία Ρω
μαϊκή Αυτοκρατορία 345- ευρωπαϊ
κή επέκταση, ανατολικές σταυρο
φορίες 270· επέκταση στην Ωκεα
νία 469- επιρροή Αναγέννησης 296· 
ευρωπαϊκό σύστημα και αύξηση ι
σχύος 481· κατακερματισμός σε 
πολλά states 298· Κοινωνία των Ε
θνών και διεθνής αλλαγή 490· όροι

μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 
417· παλινόρθωση και στάσεις δυ
τικών δυνάμεων 505· στάση έναντι 
«ήπιας» αμερικανικής ηγεμονίας 
508· συμφωνία Ράπαλο με Ρωσία 
493" συνθήκη Μπρέστ-Λιτόφσκ 
486· ύστερη φάση Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας 197· ύφεση 508 

Γεώργιος Α' Αγγλίας 340 
Γηραιά Ήπειρος 477 
Γκαίτε 411 
Γκάλαχαντ 264
Γκαουτάμα Σιντάρτα, «Βούδας» 149 
Γκούπτα Τσάντρα 150, 153 
Γκρότιους Ούγκο 337" τάξη δικαίου 

και όχι ηγεμονική 337 
Γολιάθ 264
Γοτθική αρχιτεκτονική 257 
Γούε, αποικιακό κινεζικό κράτος 165 
Γουέλινγκτον 416, 417, 420 
Γουίλσσν Γούντροου 496· συλλογική α

σφάλεια και πόλεμος 489 
Γουλιέλμος ο Κατακτητής 262 
Γουλιέλμος Οράγγης 316, 341 
Γουλφ 387
Γρανάδα, εμιράτο 214 
Δαβίδ 264
Δανία, σύστημα ισορροπία ισχύος 354 
Δάντης Φλωρεντινός, ποιητής 259· de 

Monarchia 266 
Δαρείος 84, 88, 89, 91, 92,133,135- ελ

ληνικές διχόνοιες και επικυριαρ
χία 112-3 

Δελχί 393
Δήλος, Συμμαχία Δήλου 130-1 
Δήμαρχος, ρωμαϊκή διοίκηση 179 
Δημοκρατία της Βάίμάρης, πτώση 493 
Δημοκρατία, έθνος και δημοκρατία 

συνδέονταν 426· ειρήνη και δημο
κρατία 131· εκλογή πολιτικής ηγε
σίας και έθνος 426-7' Κονσέρτο 
Δυνάμεων 421' λαϊκός εθνικισμός 
περιόδου 1848-1871 426' στάση 
και παρεμβάσεις άλλων κρατών
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106- σύγκριση με τυραννία 104-5· 
συνέπειες για Αθήνα λόγω προ
σπαθειών ηγεμονίας 116-7 

Δήμος, εκλογή πολιτικής ηγεσίας και 
έθνος 426-7 

Δημόσια λογική, υπολογισμοί στη βά
ση ίδιου συμφέροντος 355 

Δημόσιο δίκαιο Ευρώπης, συνθήκη 
Βεστφαλίας 336 

Διαιρεί και βασίλευε, αρχαία Ελλάδα 
και Πέρσες 90, 112, 121 

Διακρατική ισοτιμία, διακρατική νομι
κή ισότητα- ανάδειξη δια
κρατικής ισότητας 349' απο-αποι- 
κιοποίηση και Αδέσμευτοι 515' 
Βατέλ, ισότητα και ισορροπία δυ
νάμεων 359· διεθνές κινεζικό σύ
στημα 163· Κοινωνία των Εθνών 
488' κράτος ελεύθερο να αποφα
σίζει 445· νομική ισότητα 17ο αιώ
να 445· σύγχρονη διεθνής κοινω
νία 519’ συνθήκη Βιέννης 421' φυ
σικό δίκαιο και Jus gentium 392' 
χάσμα μεταξύ ισονομίας και ισό- 
τητας-δικαιωμάτων 445 

Διακρατικό σύστημα, βλ. επίσης διε
θνές σύστημα, διεθνής κοινωνία 
κρατών· ανάδυση ευρωπαϊκού 292 
κ.ε.· ανεξαρτησία και ιεραρχία 
453· αρχαίο 221 κ.ε.· έλξεις και πιέ
σεις μεταξύ κρατών 355-6’ Ευρώ
πη ανάδειξη 14-16ο αι. 293 κ.ε.· φι
λοσοφία ιστορίας Ibn Khaldum 216 

Διακυβέρνηση, Γαλλική Επανάσταση 
και συνέπειες 400 κ.ε.· ελληνιστι
κή περίοδο 136 κ.ε.· ινδικό διεθνές 
σύστημα 150' Ισλαμικό σύστημα 
207-8, 209· ισλαμισμός 215' λαϊκή 
κυριαρχία και Γαλλική Επανάστα
ση 401 κ.ε.· Ναπολέοντα 405· Ρω
μαϊκή Αυτοκρατορία 187-8· ρωμαϊ
κή διακυβέρνηση 180 

Διάλογος Βορρά-Νότου 528 
Διαρχία Αθήνας-Σπάρτης, δίκη 116·

διαρχία Πτολεμαίων-Σελευκιδών 
143

Δίας 137
Διαφωτισμός, Εμανουέλ Καντ και πό

λεμος 374· επιρροή επί Ναπολέο
ντα 405

Διεθνείς θεσμοί, Αιγύπτιοι και Χετ
ταίοι 68· διεθνής κοινωνία και έ
σχατη κυριαρχία 530’ διεθνής οι
κονομία και ρευστότητα 529· διε
θνής τάξη μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο 499· δίκτυο κανόνων και 
θεσμών σύγχρονης διεθνούς κοι
νωνίας 517-8- διπλωματία συστή
ματος ισορροπίας ισχύος 363- η
γεμονική κατάχρηση, διεθνές κι
νεζικό σύστημα 166* θεσμοί συ
στήματος ισορροπίας δυνάμεων 
357 κ.ε.· ισορροπία ισχύος και διε
θνής τάξη ευρωπαϊκού συστήμα
τος 442· κανόνες και εξουσία ε
φαρμογής τους 550’ Κοινωνία των 
Εθνών 487 κ.ε.· κώδικες και θε
σμοί 535- ομοιότητες και διαφορές 
σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας 
518· συμμετοχή νέων κρατών με
τά το 1945 520· ύστερη εποχή και 
δίκτυο συμφερόντων και πιέσεων 
534 κ.ε.

Διεθνές Δίκαιο, ανεξαρτησία και ανά
δυση διεθνούς κοινωνίας Ευρώ
πης 247- αντιδιαστολή με νομιμο
ποιημένο ενδοκρατικό δίκαιο 361' 
απαρχές μετά συνθήκη Βεστφα
λίας 336' αφετηρία θεμελιωδών 
συγχύσεων νομικισμού 361' Βατέλ 
359· Βατέλ και droit de gens 359' 
Βατέλ και ισότητα κρατών 359' 
Βατέλ και διάκριση ρυθμιστικών 
και ηθικών κριτηρίων 359· διεθνήζ 
κοινωνία Ψυχρού Πολέμου 509 
διεθνής πολιτικός πολιτισμός 474' 
διεθνής πρακτική 359· ενσωμάτω- 
ση στην Κοινωνία των Εθνών 488'
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επικυριαρχία 43· ευρωπαϊκό σύ
στημα κωδικοποίηση πρακτικών ι
σορροπίας 360’ ηγεμονική τάξη 
versus διεθνε'ς δίκαιο 337· ηθικό 
περιεχόμενο και τάξη 337-8· θε
σμοί συστήματος ισορροπίας δυ
νάμεων 357 κ.ε.· ισορροπία αρχές 
και κανόνες 361· κληρονομική κυ
ριαρχία θεμέλιος λίθος 337· κωδι
κοποίηση από προτεστάντες αντί
δραση πάπα 337" νομιμοποίηση 
και επέμβαση 557-8· παρέμβαση 
στην Κίνα το 1900 472- Πούφε- 
ντορφ και φυσικά δικαιώματα 
337· ρυθμιστικό της ευρωπαϊκής 
τάξης 337-8 

Διεθνές Δικαστήριο Χάγης 267, 463 
Διεθνές κινεζικό σύστημα, αντίρροπες 

τάσεις 169· νομικισμός 171 κ.ε.· 
τάξη και ηθική 171-2, 174 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 526, 556 
Διεθνές σύστημα, βλ. επίσης διεθνής 

κοινωνία κρατών raison d ’ etat -  
raison de systeme 31,41· raison de 
systeme και οικονομία 526· ανά
δειξη ευρωπαϊκού 292 κ.ε.· αντίρ
ροπες τάσεις 46· αντιτιθέμενες αι
τιολογήσεις αυτοκρατορίας-ανε- 
ξαρτησίας 26' απαρχές ισορρο
πίας ισχύος στην ιταλική Αναγέν
νηση 289- απόλυτη ανεξαρτησία -  
απόλυτη αυτοκρατορία 40· απρό
σωπο δίκτυο πιέσεων και συμφε
ρόντων 23' Άπω Ανατολής αρχές 
20ού αιώνα 484· αρχαία Ελλάδα 
και ειρήνη βασιλιά 126-8· ασιατι
κά συστήματα Νέων Χρόνων 379- 
80· αυτοκρατορία και υψηλό τίμη
μα για τάξη-ειρήνη 551· Γαλλική 
Επανάσταση 400-2’ διαρχία, Πτο- 
λεμαίων-Σελευκιδών 143 κ.ε.’ διε
θνές δίκαιο, αφετηρία και εξέλι- 
&Π 358 κ.ε.· δίκτυο συμφερόντων 
και πιέσεων 23,225,470,517,531-

2,534, κ.ε. 546-7, 553’ δίκτυο σχέ
σεων ινδικού συστήματος 148· δι
πολική εξισορρόπηση 226-7· εικο
στού αιώνα 479 κ.ε.· εκκρεμές 
Watson 40, 46' ελληνιστική εποχή 
133· εμπόριο και στρατηγική στα 
αρχαία συστήματα 222· ενότητα 
λόγω στρατηγικών και οικονομι
κών πιέσεων 470· επέκταση ευρω
παϊκού συστήματος 271, 377 κ.ε.· 
επικυριαρχία 43 κ.ε.· ετερότητα 
κρατών και διεθνής κοινωνία 221 
κ.ε.· ευρωπαϊκή αποικιοκρατία 
18ο και 19ο αιώνα 398-9· ευρωπα
ϊκή κοινωνία κρατών 245 κ.ε.· η
γεμονία και επικυριαρχία 62· ηγε
μονία όχι ποια αλλά πόση 559· η
θικά πρότυπα, κώδικες και συμπε
ριφορές 533-4· θεσμοί και κώδι
κες 535· θεσμοί, κανόνες και εξου
σία εφαρμογής τους 550’ ίδιο με 
ευρωπαϊκό σύστημα κρατών 479· 
ινδικό και νομιμοποίηση 239· ι
σορροπία και διεθνής τάξη 14-5' 
ισότητα στο ευρωπαϊκό σύστημα 
μετά Βεστφαλία 335· κανόνες και 
συμβάσεις απαραίτητα 536· κατη
γοριοποιήσεις κρατών 47-8· Κίνας 
162 κ.ε ■ κινεζικό και νομιμοποίη
ση 239' κλασική εποχή 42· Κοινω
νία των Εθνών και αυτορύθμιση 
487· κυριαρχία υπερδυνάμεων 
503· μετά τον Αλέξανδρο 142- με
τά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 499 
κ.ε.· μηχανιστικές ερμηνείες 18-9· 
Νέα Χρόνια 41, 42- νομοθετική ε
ξουσία 551 · οικονομικές και στρα
τηγικές πιέσεις 20ού αιώνα 480· ο
μάδα των Επτά 526· παγκόσμιο 
τον 20ό αιώνα 496· πολυκεντρι- 
κός, ύστερη εποχή 516· στρατηγι
κό περιβάλλον ύστερης εποχής
522- συγκρότηση κανόνων και θε
σμών 471· συμμαχίες και τάξη 41-
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σύνεση και ηθική υποχρέωση 30· 
σύστημα και καταβολές 39' σύστη
μα και κράτος 21· τάξη vs ανεξαρ
τησίας 40· ύστερη εποχή και 
raison de systeme 554· ύστερη ε
ποχή και δίκτυο συμφερόντων και 
πιέσεων 531-2, 534 κ.ε.· Χριστια
νοσύνης 291 κ.ε.

Διεθνής αλλαγή, βία, διπλωματία και 
ισορροπία ισχύος 364-5· Κοινωνία 
των Εθνών την απέκλειε 490 κ.ε.· 
Κονσέρτο Δυνάμεων 443' οικονο
μικά και στρατηγικά αίτια ύστερης 
εποχής 522· σύστημα ισορροπίας 
δυνάμεων Ευρώπης 363

Διεθνής αναρχία, αλληγορία και Χο- 
μπς 536' αρχαία συστήματα και 
συμβάσεις, συμμαχίες, εμπόριο 
226

Διεθνής επέμβαση, ανθρώπινα δικαιώ
ματα 544· απαγόρευση στο ευρω
παϊκό σύστημα 543' απο-αποικιο- 
ποίηση μετά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο 544· Δίκη κάτι περισσό
τερο από απλή ευκολία 558- εθνι
κή κυριαρχία και πράξη 543· εκ
κρεμές Watson και βέλτιστη μεί
ξη 559· εσωτερική συμπεριφορά 
557" Κονσέρτο Δυνάμεων και η
γεμονική επέμβαση 544· μη επέμ
βαση κυριαρχία στη διεθνή ευρω
παϊκή κοινωνία 361-2· ΟΗΕ και 
Βελγικό Κογκό 544· Ρωσία μετά 
την Επανάσταση 486 

Διεθνής ειρήνη, λαχτάρα τάξης χωρίς 
τίμημα 551 

Διεθνής ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών, 
βλ. επίσης διεθνές σύστημα, ε
πίσης ευρωπαϊκό σύστημα, 325 
κ.ε.· Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία 66 
κ.ε.· αίτια αποτυχίας ηγεμονίας 
Αψβούργων 347-8’ καταστροφής 
20ό αιώνα 481 κ.ε.· Αναγέννησης- 
Μεταρρύθμισης, συνέπειες 302

κ.ε.· αρχαία Ελλάδα 95- αφετηρί
α, εξέλιξη, αρχές και πρακτικές 
441 κ.ε.· επέκταση και διεύρυνση 
450· επηρεάστηκε από μεσαιωνι
κές καταβολές 271- ευρωπαϊκή 
κοινωνία, Νέα Χρόνια και αναρ
χία 29’ ηγεμονία 537· κατά Wight 
διαδοχή ηγεμονιών 439" κατα
στροφή λόγω Α' Παγκοσμίου Πο
λέμου 485· Κονσέρτο Δυνάμεων 
και άλλα κράτη 421, 422- κυριαρ
χία ευρωπαϊκή 474· Λατινική Α
μερική 461- Οθωμανική Αυτοκρα
τορία 383-4,448· Ουτρέχτη Ναπο- 
λέοντας 409 κ.ε.· πολιτισμός και ε
νότητα 223· σταθερότητα λόγω 
κοινού πολιτισμού 500· συνέχεια 
και διαφορές σύγχρονης εποχής 
517 κ.ε.

Διεθνής Κοινωνία κρατών, βλ. επίσης 
διεθνές σύστημα 460- άγραφοι κώ
δικες και συμπεριφορές 537· Αιγύ
πτιοι, Χετταίοι 68,220,222,226· α
ναγέννηση και αρχαία Ελλάδα 98- 
9· άναρχη κοινωνία 13" ανεξαρτη
σίες πολλαπλές και μεγάλοι πόλε
μοι 538· απο-αποικιοποίηση και Α
δέσμευτοι 515· αρχαία διεθνή συ
στήματα και Bull 223· αρχαία Ελ
λάδα 95 κ.ε., 131· αρχαία Ελλάδα 
και κανόνες-θεσμοί 101· αρχαίος 
κόσμος 33· αυτοκρατορία και υψη
λό τίμημα για τάξη-ειρήνη 551· αυ
τοκρατορικό κέντρο και περιφέ
ρειες 235· αυτορύθμιση και κοινω
νία κρατών 487" διεθνείς θεσμοί 
και ευρωπαϊκό σύστημα 442· διε
θνές δίκαιο, κοινωνικές ενώσεις α
πάντηση στο χάος 360· διευθετή
σεις ευρωπαίων με Οθωμανούς 
470' δίκτυο οικονομικών και στρα
τηγιών συμφερόντων 221· δίκτυο 
πιέσεων-συμφερόντων παλαιό και 
σύγχρονα 546-7· δίκτυο συμφερό-
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ντων και πιέσεων 23,225,470,517, 
531-2, 534 κ.ε., 546-7, 553· διπλω
ματία ευρωπαϊκού συστήματος ι
σχύος 363-4· εθνική κυριαρχία, θε
ωρία και πράξη 543· έθνος κράτος 
φάση μετασχηματισμού σε έθνος 
19ο αιώνα 428· εικοστού αιώνα 
481· εκκρεμές Watson 14· εμπόριο 
και συμβάσεις αρχαίων συστημά
των 226' ενοποιητικοί παράγοντες 
529· επέκταση και παρακμή Ευρώ
πης 268· επίλυση διαφορών και 
Μεσαίωνας 267' εσκεμμένα κοινω
νικά συμβόλαια 536' ευρωπαϊκή 
22, 245 κ.ε.· ευρωπαϊκή αποικιο
κρατία 18ο και 19ο αιώνα 398-9· 
ευρωπαϊκή επέκταση 449· ευρω
παϊκή και αξιώσεις ηγεμονίας Αψ- 
βούργων 321-2· ευρωπαϊκή και 
Χριστιανοσύνη 252 κ.ε.· ευρωπαϊ
κό σύστημα ισορροπίας δυνάμεων
357-8· Ευρώπη, αφετηριακές διαι
ρέσεις 314-5· Ευρώπης μετά 17ο 
αιώνα 325 κ.ε.· ηγεμονία και ιστο
ρικά παραδείγματα 537 κ.ε.· θέση 
λιγότερο ισχυρών σύγχρονης επο
χής 519 κ.ε.· θρησκεία και Σσυμέ- 
ριοι 59 κ.ε.· ινδικό σύστημα 223· ι- 
σλαμικό σύστημα 209 κ.ε.· ισορρο
πία και Νέα Χρόνια 29· κανόνες 
συνθήκης Βεστφαλίας 333· κατα
στροφή ευρωπαϊκής 247· κινεζικό 
σύστημα 224· Κλασική Ελλάδα 95 
κ.ε.· κλασική εποχή 15, 42· κληρο
νομιά Μεσαίωνα 270· κοινωνία και 
σύστημα κρατών 23-4· Κοινωνία 
των Εθνών και μετά 490-1 κ.ε.· κοι
νωνικές ενώσεις απάντηση στο χά
ος, διεθνές δίκαιο 360· κοινωνικό 
συμβόλαιο κατά περίπτωση και ε
ποχή 546· Κομφούκιος και διεθνές 
κινεζικό σύστημα 170· Κονσέρτο 
Δυνάμεων και μετά 420,422' κουλ
τούρα 545 κ.ε.· κουλτούρα και ύ

στερη εποχή 531· κουλτούρα και 
κράτος, φάση μετασχηματισμού 
σε έθνος 19ον αιώνα 428· Μογγο
λική Αυτοκρατορία 214’ Νέων 
Χρόνων 15, 26 κ.ε., 29· νομοθετι
κή εξουσία 551· Οθωμανική Αυ
τοκρατορία 214· Οθωμανική Αυ
τοκρατορία και θέσεις ευρωπαϊ
κών δυνάμεων 316' «ομάδα 77» 
κρατών και διεθνής οικονομική 
βοήθεια 528· ομαδοποιήσεις πα
ρόμοιων κρατών 530, 532· Ουτρέ- 
χτη μέχρι Γαλλική Επανάσταση 
351· παγκόσμιοι πόλεμοι και με
τά 496· πεδίο αναγκαιότητας και 
πεδίο επιλογής 549' προϋποθέσεις 
σταθερότητας 57- Ρωσία και ΗΠΑ 
394' σοβιετική κυβέρνηση στην α
φετηρία 487· σύγχρονη 15, 517 
κ.ε.· ύστερη εποχή δίκτυο συμφε
ρόντων και πιέσεων 517, 531-2, 
553· ύστερη εποχή, ηθικά πρότυ
πα, κώδικες και συμπεριφορές 
533-4· ύστερη εποχή, χάσμα πραγ
ματικότητας και θεωρίας 534,535- 
χάσμα νομιμοποίησης-πρακτικές 
λειτουργίες 521· Χριστιανοσύνη 
291 κ.ε.· Ψυχρού Πολέμου 509 

Διεθνής οικονομία, διεθνείς οικονο
μικοί θεσμοί 525 κ.ε.· διεθνής οι
κονομική βοήθεια 528· ηγεμονία 
και οικονομία 525, 527· Θουκυδί
δης και ισχύς του χρήματος 528-9· 
ομάδα των Επτά 526 

Διεθνής ολοκλήρωση, ύστερη φάση 
Νέων Χρόνων 476 

Διεθνής τάξη, αίσθηση ανάγκης αρχών 
και κανόνων 358-9" αιτιολογήσεις 
(διεθνούς) Συμβολαίου 358· αιτιο
λογήσεις ηγεμονισμού 358· αντι- 
ηγεμονικές νομιμοποιητικές αξίες 
15· αντιστρόφους ανάλογη ανεξαρ
τησίας 438’ απο-αποικιοποίηση 
και πολυκεντρισμός 516· αρχαία
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συστήματα και συμβάσεις, συμμα- 
χίες 226- αυτοκρατορία και υψη
λό τίμημα για τάξη-ειρήνη 551· 
διαλεκτική σχέση ηγεμονικής τά
ξης κα εσωτερικής κυριαρχίας 
554· διεθνείς θεσμοί και ευρωπα
ϊκό σύστημα 442’ διεθνείς οικονο
μικοί θεσμοί 525-6· διεθνές σύστη
μα Σουμερίων 61 κ.ε.· δικαίου και 
όχι ηγεμονική κατά Γκρότιους 
337’ ενδοκρατική-διακρατική τά
ξη, σύγκριση 13· επανάσταση και 
ηγεμόνες μετά ήττα Ναπολεοντα 
418· Ευρωπαϊκό σύστημα, Βατέλ 
367· ηγεμονία και συμμαχίες 227' 
ηγεμονικές αιτιολογήσεις 358· Η
νωμένα Έθνη και νέα κράτη 520- 
1· κανόνες και προβλεψιμότητα 
470- κάποιου βαθμού τάξη 552' κε
ντρικός ρόλος ισχυρών κρατών 
556· Κοινωνία των Εθνών και διε
θνής αλλαγή 490· Κοινωνία των Ε
θνών και Συλλογική Ασφάλεια 
489· Κονσέρτο Δυνάμεων 419,422, 
443· λαχτάρα τάξης χωρίς τίμημα 
551· Ναπολέοντας και αυτοκρατο- 
ρική τάξη 417-8' νομιμοποιητικές 
προϋποθέσεις 15· ΟΗΕ και μικρό
τερα κράτη 503' ΟΗΕ στη μετα
ψυχροπολεμική εποχή 524· περι
γραφή Κονσέρτου ως ισορροπία 
ηγεμόνων 554-5' ρωμαϊκό Jus gen
tium 359' Σουμέριοι και Μεγάλος 
Βασιλιάς 58 κ.ε.' σταθερότητα πε
ριόδου 1945-85 499· στρατηγική 
δομή ύστερης εποχής 523· σύγχρο
νοι νομιμοποιητικοί μηχανισμοί 15 

Διεθνής Τράπεζα ανασυγκρότησης και 
ανάπτυξης 526 

Διευθυντήριο, Κονσέρτο Δυνάμεων 423 
Δίκαιο, αντιδιαστολή διεθνούς με εν- 

δοκρατικό νομιμοποιημένο δίκαιο 
361· εθιμικό Χριστιανοσύνης 291' 
ετερότητα, νομιμοποίηση, θεσμοί

238- Ρώμη 178 
Δικαιοσύνη, αντιλήψεις Μεσαίωνα 

265- διεθνής τάξη και Σουμέριοι 
60' δίκαιο και δικαίωμα 265· δίκη 
και ισορροπία 108 

Δικαστήριο Μόνιμης Διαιτησίας της 
Χάγης 463· Δίκη, διαρχία Αθήνας- 
Σπάρτης 116· διεθνές κινεζικό σύ
στημα 168' διπλωματία στην αρ
χαία Ελλάδα 107· δύναμη και ει
ρήνη 118· ειρήνη του βασιλιά 125, 
127· επέμβαση και νομιμοποίηση 
558' επίλυση διαφορών 107" ισορ
ροπία και δικαιοσύνη 108 

Διοκλητιανός 193 
Διομιτιανός 190
Διομολογήσεις 391, 469, 471' Κοινω

νία των Εθνών 488- Οθωμανική 
Αυτοκρατορία 447· Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ρύθμιση εμπορίου 
382-3

Διπλωματία, Jus gentium 392-3' Αιγύ
πτιοι και Χετταίοι 68' Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία 205-6' Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία περίπλοκη επιστή
μη 202 κ.ε.' δίκη στην αρχαία Ελ
λάδα 107- διπλωματικός διάλογος, 
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία 67-8· 
ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών 348 
κ.ε.' ευρωπαϊκό σύστημα ισορρο
πίας ισχύος 363 κ.ε.' θεσμοί συ
στήματος ισορροπίας δυνάμεων 
357 κ.ε.· ιταλική αναγέννηση 285· 
κατασκοπία πάπα 286· Κονσέρτο 
Δυνάμεων 419-21' Λουδοβίκος ΙΔ' 
340, 363· Ρισελιέ 328, 363’ ταχυ
δακτυλουργίες και επιδεξιότητα 
Μπίσμαρκ 434 

Διπολικό σύστημα-διπολισμός, ηγεμο
νία και εξισορρόπηση 227’ μετα
πολεμική στρατηγική δομή 522 

Δόγμα Μονρόε 462 
Δουλεμπόριο, κατάργηση με συνθήκη 

Βιέννης 473
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Εβραίοι 63, 88, 97, 217 
Εγγύς Ανατολή 136 
Εζεκίας 75, 76, 77, 78 
Εθνική ιδέα, διαλύτης αυτοκρατοριών 

403
Εθνική κυριαρχία, νομιμοποίηση και 

κυρίαρχο κράτος 542· συνθήκη της 
Βεστφαλίας 335 

Εθνικισμός, Cujus region ejus nation 
και Βαλκάνια 467· George Ken- 
nan, ευρωπαϊκό σύστημα και εθνι
κισμός 483 (σημ. 1)· άνοδος λαϊ
κού εθνικισμού περίοδος 1848- 
1871426 κ.ε.· Βαλκάνια 19ος αιώ
νας 466· γερμανικός και Μπί- 
σμαρκ 431’ ειρωνεία της τύχης: ε
θνικισμός στρέφεται κατά Ναπο
λέοντα 412- ευρωπαϊκό σύστημα 
μετά τη Γαλλική Επανάσταση 402- 
3' Κοινωνία των Εθνών και αυτο
διάθεση 490· Κονσέρτο Δυνάμε
ων 421,424,425· μετά το 1871 434 
κ.ε.· μετασχηματισμός Κονσέρτου 
σε σύστημα εθνών-κρατών 476-7· 
παρακμή του Κονσέρτου Δυνάμε
ων 443· συναισθηματικός και 
γλωσσολογικός ευρωπαϊκού συ
στήματος 374 

Εθνικότητα, ρίζες στη Γαλλική επανά
σταση 429 

Έθνος-κράτος, βλ. επίσης έθνος, ανα
γέννηση 273· ανάδειξη και ενσάρ
κωση αντίθεσης στον απολυταρχι- 
σμό 431· ανάδειξή του μετά τη 
Γαλλική Επανάσταση 402 κ.ε.· α
νεξαρτησία και μετασχηματισμός 
Κονσέρτου Δυνάμεων 476' αντί
ληψη αναγκαιότητας ειρηνικής 
συνύπαρξης 428· αξιώσεις κυ
ριαρχίας, δημοκρατική χροιά 345- 
6· απαρχές εθνικότητας 257 κ.ε.· 
απαρχές και εξέλιξη 343 κ.ε.· α
παρχές πρωταρχικής πίστης στο 
κράτος 344· απαρχές συγκρότησης

στο πλαίσιο των βασιλείων 260" 
δημοκρατία και βρετανική πολιτι
κή 432· δημοκρατική χροιά αξιώ
σεων κυριαρχίας 345-6· έλευση 
και παρακμή Κονσέρτου και ηγε
μονίας 477· εξέλιξη έννοιας stato 
σε κράτος 280· Ισπανία 344· κλα
σική εποχή, σύγκριση 541- κράτος 
και έθνος στη Γερμανία 345· κρά
τος, απαρχές πρωταρχικής πίστης 
344· κυριαρχικές οριοθετήσεις με
τά την Γαλλική Επανάσταση 402 
κ.ε.· μεταναστεύσεις θρησκευτι
κών διαφωνούντων αυξάνει συνο
χή 314- Μεταρρύθμιση και Αντι
μεταρρύθμιση 306· μετασχηματι
σμός κράτους σε έθνος τον 19ο αι
ώνα 426-7' συμμετοχή ως ατομική 
επιλογή 427 

'Εθνος, βλ. επίσης έθνος-κράτος, ανά
δειξή του ως βασική μονάδα 426· 
ανάδυση μέσα από το κρατικό-κυ- 
ριαρχικό γίγνεσθαι 402-3· απαρ
χές εθνικότητας 257 κ.ε.· δημο
κρατία και έθνος συνδέονταν 426· 
Νότια Αμερική νέο είδος 462 

Είλωτες, διοίκηση σπαρτιατών 110 
Ειρήνη βασιλιά 125· ανεξαρτησία 131· 

Φιλίππου της Μακεδονίας 135· ε
τερότητα και αυτοκρατορική δια
κυβέρνηση 228-9· ηγεμονία και 
πολλαπλές ανεξαρτησίες 535· Ο
θωμανοί και συνθήκη Βεστφαλίας 
336· Περσική Αυτοκρατορία 89· 
σύγκριση με Βεστφαλία 125 

Ειρήνη, βλ. επίσης διεθνής ειρήνη, αυ
τοκρατορία και υψηλό τίμημα για 
τάξη-ειρήνη 551· δημοκρατία και 
πόλεμος 131· δόγμα αμυντικού πο
λέμου Μο Τσέου 170· θεωρήσεις 
Καουτίλια και ινδικό διεθνές σύ
στημα 156· Ειρήνη και ομόνοια, 
θεωρήσεις Κομφούκιου 169 

Ειρηνικός Ωκεανός 391
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Εκκλησιαστικά τάγματα 264 
Εκκρεμές Watson 40 κ.ε., 177' ανεξαρ

τησία και Βεστφαλία 442’ ανεξαρ
τησία και Λατινική Αμερική 464· 
ανεξαρτησία και τάξη ύστερης ε
ποχής 522· ανεξαρτησία και αρ
χαία συστήματα 229 κ.ε.· απο-αποι- 
κιοποίηση και Αδέσμευτοι 515· 
απο-αποικιοποίηση και πολυκε- 
ντρισμός 515-6· αποικιακή εξά- 
πλωση ευρωπαίων 392- αρχαία 
διεθνή συστήματα 225 κ.ε., 234· 
αρχές, πρακτικές ευρωπαϊκού συ
στήματος Νέων Χρόνων 438-9· 
αυτοκρατορία και πλεονεκτήμα- 
τα-μειονεκτήματα 549 κ.ε.' Αυτο
κρατορία Ναπολέοντα 400' βέλτι
στη μείξη 558-9· βέλτιστο σταθε
ρό σημείο 241· Βεστφαλία και τα
λάντωση ανεξαρτησίας-ηγεμονίας 
349 κ.ε.· διεθνές δίκαιο και διε
θνείς θεσμοί 19ου αιώνα 476· διε
θνές κινεζικό σύστημα 175' διε
θνές σύστημα 46" διεθνής ευρωπα
ϊκή κοινωνία 248· δομή αυτοκρα
τορικών συστημάτων 230 κ.ε.· ε
ποχή Ναπολέοντα 408’ ευρωπαϊ
κή κοινωνία κρατών 325 κ.ε.' ευ
ρωπαϊκό σύστημα Νέων Χρόνων 
452, 454· ηγεμονία και ανεξαρτη
σία, παραδείγματα 537 κ.ε.· ηγε
μονικές αξιώσεις Αψβούργων 
301· Ισλαμισμός 219' κινεζικό διε
θνές σύστημα 166' Κονσέρτο Δυ
νάμεων 421-2· μακεδονική περίο
δος 133 κ.ε.· Ναπολέοντας και αυ
τοκρατορία 413, 415' νομιμοποίη
ση 540 κ.ε· νομιμοποίηση και α
νεξαρτησία σύγχρονης εποχής 
518- νομιμοποίηση, αυτοκρατορία 
και ανεξαρτησία 239-40' οικονο
μική ολοκλήρωση και περιφερεια
κές ομαδοποιήσεις 533' ορισμός 
εκκρεμούς 40 κ.ε.- παγκόσμιοι πό

λεμοι και μετά 496· παράγοντες 
νομιμοποίησης και σταθερότητας 
εκκρεμούς 558 κ.ε.· προτεσταντι
σμός ευνοεί ανεξαρτησία 314· Ρω
μαϊκή Αυτοκρατορία 3ου αιώνα 
193-4- συνθήκη Βεστφαλίας και 
μετά 336- σύστημα ισορροπίας ι
σχύος 18ου αιώνα 371’ ύστερη ε
ποχή και ανεξαρτησία 529-30· ύ
στερη εποχή, ηθικά πρότυπα, κώ
δικες και συμπεριφορές 533-4· ύ
στερη εποχή και Ρωμαϊκή Αυτο
κρατορία 197

Ελένη, Ωραία 98
Ελευθερία, ανεξαρτησία και αυτοκρα

τορία 550· ανεξαρτησία και ηγε
μονισμός μετά τον Πελοποννησια- 
κό Πόλεμο 124· ανεξαρτησία και 
ελευθερία διεθνούς κοινωνίας κρα
τών 369-70· ανεξαρτησία σταθε
ρότητα ευρωπαϊκού συστήματος
365-6· αντι-ηγεμονισμός ως αξίω
ση ανεξαρτησίας 538" Βατέλ και 
ευρωπαϊκό σύστημα 367· εξίσωση 
με εθνική κυριαρχία 542· επανα
στάσεις και αποτελέσματα 404· 
ήττα ηγεμονισμού, ευρωπαϊκό σύ
στημα 338' κράτους και διακρατι
κή νομική ισότητα 445' Ναπολέο
ντας και αυτοκρατορική τάξη 414' 
νοούμενη ως συνάρτηση κυριαρ
χίας στη συνθήκη Ουτρέχτης 352- 
3· Χέερεν, συνώνυμο ανεξαρτησί
ας στις διεθνείς σχέσεις 370

Ελιακίμ 76
Ελλάδα, Έλληνες, ελληνικό σύστημα 

34,83,85' αρχαία Ελλάδα και συν
δετικά κριτήρια 100-1’ διχόνοιες 
και Περσική Αυτοκρατορία 112· 
ελληνικές πόλεις ασιατικών ακτών 
125,128,130· ελληνική φιλοσοφία, 
εισαγωγή στη Χριστιανοσύνη 269' 
ελληνικό σύστημα, ανεξαρτησία 
και ιεραρχία 453' ελληνικό σύστη



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΟΡΩΝ, ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 585

μα, αποικίες και ανεξαρτησία 447- 
κουλτούρα και κοινή συνείδηση 
223' παρέμβαση Βρετανίας, Γαλ
λίας, Ρωσίας 468' πόλη αντιλήψεις 
περί Ελλάδας 100 

Ελληνιστική εποχή 133· ανάμειξη ελ
ληνικών και περσικών ιδεών 136 
κ.ε.· αίτια συγκρούσεων μετά τον 
Αλέξανδρο 141-2· ελληνιστικός 
πολιτισμός, επιρροές οτη Ρώμη 183 

Εμπόριο, απαρχή αποικιοκρατίας 447- 
αποικιακή επέκταση και ανταγω
νισμός 393 κ.ε.' αντοκρατορικές ε
πιδιώξεις ευρωπαίων 473· Βενε- 
τοί 278· Γερμανία και ευρωπαϊκό 
σύστημα 20οΰ αιώνα 483· επέκτα
ση Ευρωπαίων στο Λεβάντε 269· 
ευρωπαϊκή επέκταση 455· ισορρο
πία ισχύος στην Ευρώπη 352· Ολ
λανδικές απόψεις 343· Περσική 
Αυτοκρατορία 92- τεχνολογία και 
αύξηση ισχύος ευρωπαϊκών κρα
τών 465· ελαστικοί στις αξιώσεις 
ανεξαρτησίας 230 

Εμφύλια σύγκρουση, στάση και άλλα 
κράτη 105 

Ενλίλ 59
Εξαναγκασμός, οργάνωση και μέθο

δοι ηγεμονιών 225· Μέγας Αλέ
ξανδρος και Βυζαντινή Αυτοκρα
τορία 202 

Εξισορροπήσεις, ρωμαϊκή στρατηγική 
προς ανατολάς 182 

Εξουσία, καταναγκασμός 53· κοινωνία 
από παράδοση και έθιμο 280 

Εξωτερική πολιτική, λαϊκό ενδιαφέ
ρον λόγω έλευσης εθνικισμού 426 

Επέμβαση, βλ. διεθνής επέμβαση 
Επικυριαρχία 43 κ.ε.· αποτυχία Αψ- 

βούργων 321· αρχαία Ελλάδα και 
ανεξαρτησία 98’ ασσυριακή 78- 
διεθνές σύστημα Σουμερίων 62· 
ελληνικά κράτη και πολιτική Περ
σίας 90· μουσουλμανισμός και ιν-

δουιστές 212· Περσίας στην Αίγυ
πτο 91-2· Περσική Αυτοκρατορία 
και Αίγυπτος 92- περσική επικυ
ριαρχία ελληνικών πόλεων ασια
τικών ακτών 112· περσική στην 
Ελλάδα 133- Σοβιετικής Ένωσης 
στην ανατολική Ευρώπη 507· συ
στήματα κρατών 22-3 

Επίλυση διαφορών, Μεσαίωνας, σύ
γκριση με Συμβούλιο Ασφαλείας
267

Επιστημονικό και αντικειμενικό, Ανα
ξίμανδρος 108 

Ερρίκος Β' 259 (σημ. 2), 313, 322 
Ερρίκος Δ' 312, 367, 326 
Ερρίκος Η' 307 
Ερρίκος Τυδόρ 295 
Εσθήρ 88
Ετερότητα, αντι-ηγεμονική ισορροπία 

ισχύος και εθνική συνείδηση 325· 
αντίσταση κοινωνιών κατά Ναπο- 
λέοντα 412, 414, 415" απαρχές ε- 
θνικής-κρατικής διαμόρφωσης 
257 κ.ε. · αυτοκρατορία και αξιώ
σεις ετερότητας τοπικών κοινω
νιών 229· αυτοκρατορία και νομι
μοποίηση 232· αυτοκρατορίες και 
ανάδυση εθνικού αισθήματος 345· 
αυτοκρατορική τάξη Ναπολέοντα: 
αφομοίωση ή υποτέλεια 414- αυ
τονομία κοινοτήτων Χριστιανοσύ
νης 291-2- αφοσίωση και ανομοιο
μορφία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
201- βάθεμα μέσα από αντι-ηγε- 
μονισμό κατά Αψβούργων 322· 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία και προ
σηλυτισμός 205· δίκαιο, νομιμο
ποίηση, θεσμοί 238· διοίκηση-ορ- 
γάνωση και Περσική Αυτοκρατο
ρία 88· εθνικό αίσθημα και γλωσ
σικές, κοινωνικές διεργασίες 345- 
εξάρθρωση οριζόντιας δομής Χρι
στιανοσύνης 302-3, 305- επενέρ- 
γεια αναγέννησης και κατακερμα
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τισμού πολιτισμού 276' επικυριαρ
χία και αποτελεσματικότητα ηγε
μονίας 228· ευρωπαϊκών κρατών 
ευνοείται από προτεσταντισμό 
313-4· ινδικό διεθνές σύστημα και 
εσωτερικά ζητήματα 148' κοινω- 
νικοπολιτικές συνέπειες Γαλλικής 
Επανάστασης 402 κ.ε.· μουσουλ
μανικές πολιτικές πρακτικές 209 
κ.ε.· οργάνωση και διοίκηση ε
παρχιών Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας 201' ρωμαϊκή διοίκηση και 
τοπικός πολιτισμός 188-9 

Ετρούσκοι βασιλείς 178 
Ευρωπαϊκή επέκταση, 447 κ.ε.· ενιαίο 

σύνολο οικονομικών και στρατηγι
κών σχέσεων 474· αλαζονεία και 
κτηνωδίες 455' ανατολικά μετά πα
ρακμή Οθωμανικής Αυτοκρατορί
ας 469' Αφρική και συνέδριο Βε
ρολίνου του 1884 472· Βαλτική 270· 
γηγενείς κάτοικοι 447' διάδοση ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού 268 κ.ε.· δόγ
μα Μονρόε 462’ συνέπειες αυτο- 
κρατορικής δομής 532-3 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, διεύρυνση και διεθνής 
κοινωνία 532· στρατηγική συνομο
σπονδία 522· συνέπεια των δύο 
Παγκοσμίων Πολέμων 495-6 

Ευρωπαϊκό σύστημα, βλ. επίσης διε
θνής ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών, 
επίσης διεθνές σύστημα· 19ο αιώ
να λιγότερη επίγνωση raison de 
systeme 432· αίτια αποτυχίας ηγε
μονίας Αψβούργων 347-8' Ανα- 
γέννηση-Μεταρρύθμιση και μετά 
302- ανάδυση και αφετηριακές α
ντιφάσεις 314-5· αναζήτηση τάξης 
τον 16ο αιώνα 317 κ.ε.· αρχές και 
οργανωτικές πρακτικές μετά to  
Κονσέρτο 437 κ.ε.· αυτοκρατορι- 
κή τάξη Ναπολέοντα 413' βέλτι
στη μείξη εκκρεμούς Watson 558'

Γαλλική Επανάσταση και συνέ
πειες 400-1' διάλυση ευνοεί ανε
ξάρτητα κράτη 519· διαμόρφωση 
διεθνούς συστήματος τον 19ο αιώ
να 459 κ.ε.· δυσάρεστες πτυχές 
373-4· ελευθερία και ήττα ηγεμο
νισμού 338· επέκταση Βόρεια και 
Νότια Αμερική 398· επέκταση και 
αποικισμός 343- επέκταση στον υ
πόλοιπο κόσμο 446- ευρωπαϊκή 
κοινωνία κρατών 348 κ.ε.· ηγεμο
νικές και αντι-ηγεμονικές τάσεις 
341-3· ιδιομορφίες και επιφυλά
ξεις για γενική εφαρμογή 376' κα
τακερματισμός λόγω Αναγέννη- 
σης-Μεταρρύθμισης 301, 305· κα
τάρρευση ισχύος λόγω απο-αποι- 
κιοποίησης 510· καταστροφή λό
γω Α' Παγκοσμίου Πολέμου 485- 
κεντρικά και περιφερειακά κρά
τη Νέων Χρόνων 346· κληροδότη
σε έννοια μη-επέμβασης 544· κοι
νός πολιτισμός και κοινές αξίες 
500· μεταίχμιο ηγεμονίας και κρα
τικού κατακερματισμού 317 κ.ε.· 
Ναπολέοντας μετά την ήττα του 
415 κ.ε., 422· ναπολεόντια διακυ
βέρνηση και συνέπειες 307-8- νο
μιμοποιήσεις Βεστφαλίας-Ουτρέ- 
χτης 399-400· παλαιά και νέα κα
θεστώτα Νέων Χρόνων 395-6· πε
ριγραφές Βολταίρου και Βατέλ
366-8· πολιτισμοί πολλών εκφάν
σεων 373· πολιτισμός και διεύρυν
ση 473· πολιτισμός και Χριστιανο
σύνη 545" πρακτική και δίκαιο 18ο 
αιώνα 366-71- σύγκριση με άλλα 
συστήματα 452 κ.ε., 538-9- ύστερη 
εποχή Κονσέρτου Δυνάμεων 436 

Έφοροι, πολίτευμα Σπάρτης 110 
Εχθρός και σύμμαχος, εναλλαγή ως 

κλασική αντίληψη 505 
Εχθρός-φίλος, θεωρήσεις Καουτίλια 

151 κ.ε., 154
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Ζαϊνισμός, ινδική σκέψη 149
Ζαρατοΰστρα 85
Ηγεμόνες, ηγεμονία, ηγεμονισμός, α

διέξοδα αυτοκρατορικής τάξης 
Ναπολέοντα 414· Αθήνα και συ
νέπειες στο πολίτευμα 116· Αιγύ
πτιοι, Χετταίοι, Σουμέριοι 69' αί
τια αθηναϊκής ηγεμονίας 117-8' 
αιτιολόγηση στο όνομα τάξης 358' 
αμυντική και επιθετική 444, 538' 
αναμενόμενη σ’ ένα σύστημα κρα
τών 122· ανατρέπεται με ισορρο
πία ισχύος 371· ανεξαρτησία 42· 
και περσική διπλωματία 124· ανε
ξαρτησία, νομιμοποίηση, αποχρώ
σεις εξουσιαστικών δομών 239 
κ.ε.· ανεξαρτησία, υποτίμησή τους 
από ανάλυση 540· αντι-ηγεμονικές 
βρετανικές ιδέες ευρωπαϊκής τά
ξης 342" αντι-ηγεμονικές συσπει
ρώσεις 81, 84· αντι-ηγεμονική πο
ρεία Ευρώπης 325 κ.ε.· αντι-ηγε- 
μονισμός Βεστφαλίας και Ουτρέ
χτης 442- αντι-ηγε μονισμός και α
νεξαρτησία 103· αντι-ηγεμονισμός 
και σταθερότητα 539· Αντιμεταρ
ρύθμιση και Αψβούργοι 306- α
ξιώσεις Αψβούργων 17ο αιώνα 
330· αξιώσεις ηγεμονίας vs αξιώ
σεις ανεξαρτησίας 102' αξιώσεις 
κυριαρχίας και ανάδυση ευρωπαϊ
κών κρατών 247· απέχθεια νεό
τευκτων εθνών-κρατών 19ου αιώ
να 428' απρόσωπο δίκτυο των συμ
φερόντων και των πιέσεων 225· 
αρχαία Ελλάδα και ανεξαρτησία 
98' αρχαία Ελλάδα και αντι-ηγε- 
μονισμός 102· αρχαία Ελλάδα με
τά τους περσικούς πολέμους 115" 
αυτοκρατορία και πολιτική κυ
ριαρχία 233-4- σταθερότητα vs 
βαρβαρότητα 78-9- αυτοκρατορι- 
κή τάξη Ναπολέοντα 413· Αψ- 
βούργοι 16ο αιώνα 301 κ.ε., 317

κ.ε.· Βεστφαλία και χάσμα μετα
ξύ αρχών και πρακτικής 349- γαλ
λικές αξιώσεις μετά Βεστφαλία 
339· Γερμανίας στον μεσοπόλεμο 
494· διακαής πόθος συγχρόνων 
κρατών να την αποφύγουν 519· 
διαρχία, Πτολεμαίων-Σελευκιδών 
143 κ.ε.· διεθνές δίκαιο versus η
γεμονική τάξη 337- διεθνές σύστη
μα Κίνας 164,165- διεθνές σύστη
μα Σουμερίων 61· δύναμη προσ
διορισμού κανόνων συστήματος 
42· εκκρεμές Watson και αξιώσεις 
κυριαρχίας 229-30- εκκρεμές Wa
tson και βαθμός-είδος ηγεμονίας 
234· εκκρεμές Watson και ευρω
παϊκό σύστημα 452· ελευθερία 
δράσης κρατών 438· εναλλακτικές 
θεωρήσεις Watson 24· εξω-ευρω- 
παϊκά διεθνή συστήματα 379-81· 
ετερότητα κοινοτήτων και οργά- 
νωση-διοίκηση 221 κ.ε.· ευρωπαϊ
κό σύστημα 20ού αιώνα 482' σύ
στημα Γαλλία-Αγία Ρωμαϊκή Αυ
τοκρατορία 399-400· ηγεμονικές 
αξιώσεις Αψβούργων 317 κ.ε.· η
γεμονικό κονσέρτο 552 κ.ε.· ΗΠΑ 
και διάχυτη ηγεμονία 554· ήττα Ι
σπανίας και Βεστφαλία 338· θεώ
ρηση ηγεμονίας ως κατάχρησης ε
ξουσίας 540· Θήβα και Πλαταιές 
111· Θηβαίοι, Αθηναίοι, Σπαρτιά
τες 122-4· θρησκευτικές διενέξεις 
και cujus region ejus religio 309 
κ.ε.· ιερή λίγκα των χριστιανών η
γεμόνων 419' ισορροπία και Λου
δοβίκος ΙΔ' 352· πλεονεκτήματος 
42· Κονσέρτο Δυνάμεων 422· Κον
σέρτο Δυνάμεων Ευρώπης, αρχές 
και οργανωτικές πρακτικές 437 
κ.ε.· Κονσέρτο Δυνάμεων και διευ
θυντήριο 423· Κονσέρτο Δυνάμε
ων και υπόλοιπη διεθνής κοινωνία 
464· Κονσέρτο Δυνάμεων μετά
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Βιέννη συλλογική ηγεμονία 552' 
κουλτούρα και συνοχή 226· κυ
ριαρχία των ηγεμόνων ευρωπαϊ
κού συστήματος 550· Λουδοβίκος 
ΙΔ' και σημασία ισορροπίας 352· 
μακεδονική επί υπόλοιπης Ελλά
δας 134· μεταστροφή σπαρτιατών 
122-3· μετατιθέμενη ηγεμονία 
Σουμερίων 61 κ.ε,· μουσουλμανι
κές κοσμοθεωρίες 215-6' Ναπολέ- 
οντας 443' νομιμοποίηση 81· όνει
ρο ή εφιάλτης που τερμάτισε η 
συνθήκη της Βεστφαλίας 338' ό
ροι Βερολίνου για αποικιοκρατία 
510' όχι ποια ηγεμονία αλλά πό
ση 559' παρακμή λόγω έλευσης έ- 
θνους-κράτους 477' παρέμβαση 
123' περιγραφή Κονσέρτου ως ι
σορροπία ηγεμόνων 554-5' περιο
ρισμοί 53' περιφερειακά κράτη 
και Ισπανία, Πορτογαλία 347' 
περσικές προσπάθειες ηγεμόνευ
σης Ελλάδας 112' πολιτισμός 122' 
πολλαπλές ανεξαρτησίες 535' 
προϋποθέσεις Κονσέρτου Δυνά
μεων 554' σύγκριση ΗΠΑ-ΕΣΣΔ 
στον Ψυχρό Πόλεμο 507-9' Συμ
βούλιο Ασφαλείας και μεταψυ
χροπολεμική εποχή 523-4' συνεί
δηση περιορισμών ισχύος 91· σύ
στημα κρατών 53- σύστημα κρα
τών και επικυριαρχία 22' υπερε
θνικά συστήματα πολιτικού ελέγ
χου Larsen 439' ύστερη εποχή, η
θικά πρότυπα, κώδικες και συμπε
ριφορές 533-4,535' υφή, δομή και 
λειτουργίες 453' φόβος λόγω γερ
μανικής μεγέθυνσης 429' Ψυχρός 
Πόλεμος και εκατέρωθεν έλεγχος 
515

Ηθική, τάξη και ηθική στο κινεζικό 
διεθνές σύστημα 171-2, 174

Ημίθεοι, διακυβέρνηση ελληνιστικής 
περιόδου 136-7' διακυβέρνηση με

τά τον Αλέξανδρο 140-1 
Ηνωμένα Έθνη 333' αποικιοκρατία, 

απο-αποικιοποίηση, κηδεμονία
510-1' αρνησικυρία ως βαλβίδα α
σφαλείας 502' ασφάλεια λιγότερο 
ισχυρών 521' Γενική Συνέλευση η 
φωνή νέων κρατών 521' Γενική 
Συνέλευση συμβουλευτική 502' 
δεν είναι νομοθετικό σώμα 521' ε- 
ξειδικευμένοι οργανισμοί 503' η
γεμονία και νομιμοποίηση Συμ
βουλίου Ασφαλείας 555' θεμελιω- 
δώς αντι-ηγεμονικό και πολλα
πλών ανεξαρτησιών 542' Κονσέρ
το Δυνάμεων και μεταψυχροπολε
μική εποχή 523-4' κυριαρχία και 
ισχυρά-λιγότερο ισχυρά κράτη 
521' μόνιμο διπλωματικό συνέδριο 
501" νομοθετικό όργανο δεν είναι 
521· οικουμενικότητα vs αντικει
μενικότητα 502' παραλληλισμός 
με Βεστφαλία 544' Συμβούλιο Α
σφαλείας και υπόλοιπα κράτη-μέ- 
λη 556' Συμβούλιο Ασφαλείας θε
σμοί, κανόνες και εξουσία εφαρ
μογής τους 550· Συμβούλιο Ασφα
λείας νομιμοποίηση και ηγεμονία 
555-6' Συμβούλιο Ασφαλείας σύ
γκριση με Κονσέρτο Δυνάμεων 
502,523-4- Συμβούλιο Ασφαλείας 
σύγκριση με Μεσαίωνα 267- Συμ
βούλιο Ασφαλείας υπόλοιπα κρά- 
τη-μέλη 556' συμμετοχή νέων κρα
τών μετά το 1945 520' σύστημα ορ
γανισμών και νέα κράτη 520-1' χά
σμα νομιμοποίησης-πρακτικές 
λειτουργίες 521 

Ηνωμένο Βασίλειο, συγκρότηση και 
ρόλος στην Ευρώπη 342 

Ηνωμένες Πολιτείες, raison de systeme 
και οικονομία 526· απο-αποικιο- 
ποίηση μετά το 1945" απόσχιση α
πό Βρετανία 461' δημοκρατία και 
παρεμβάσεις 107' διάχυτη ηγεμο-
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νία μεταψυχροπολεμικής εποχής 
554· διεθνής ευρωπαϊκή κοινωνία 
477- διεθνής κοινωνία 394- είσο
δος στο διεθνές σύστημα 474· ευ
ρωπαϊκό σύστημα 20ού αιώνα 480· 
ηγεμονία μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο 503-4· Κοινωνία των Ε
θνών και διεθνής αλλαγή 490· με
ταψυχροπολεμικός στρατηγικός 
ρόλος 523- προσέγγιση Κίνας και 
Καουτίλια 154· σημαία προηγείται 
του Συντάγματος 461· στήριξη της 
ακεραιότητας της Κίνας 484· 
στρατηγική ανάσχεσης Σοβιετικής 
ισχύος 505-6 

Ηρόδοτος 84, 102 
Ηρώδης 188 
Ησάίας Προφήτης 75 
Θαρθάν 76
Θεορώριχος, ηγέτης ιταλικού βασιλεί

ου, res publica 196 
Θεός, θρησκεία Ibn Khaldum 217· α

ντικατάσταση από raison d ’ etat 
341· αντιπαράθεση Οθωμανών με 
Χριστιανούς και Πέρσες 316· α
ξιώσεις Αψβούργων 330· αξιώσεις 
ηγεμονίας Αψβούργων 322· Ασσύ- 
ριοι 71· Βαβυλωνική κυριαρχία 
64-5· Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
200 κ.ε.· Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
και οικουμενικότητα 206· διεθνής 
κοινωνία Σουμερίων 59 κ.ε.· δίκη 
και εβραϊκή αντίληψη διεθνών 
σχέσεων 108- ηγεμονία και επικυ
ριαρχία Ισλάμ 217· θρησκεία και 
αυτοκρατορική εξουσία 219· θρη
σκευτικές διαμάχες και κράτος 
344· συγκρούσεις Ευρώπης 304-5· 
μετανάστευση διαφωνούντων 314· 
μουσουλμανικές πρακτικές 215· 
νομιμοποίηση και ανατολικές αυ
τοκρατορίες 99- νομιμοποιητικός 
παράγων συστήματος Σουμερίων 
61· Πέρσες, Ασσύριοι, Βαβυλώ

νιοι και Θεοί 85· ρόλος στον με
σαιωνικό κόσμο 270· Σουμέριοι 57 
κ.ε.· φάση μετασχηματισμού κρά
τος σε έθνος 19ο αιώνα 427 

Θερμοπύλες, ηρωική αντίσταση 113 
Θεσμοί, νομιμοποίηση, θεσμοί, ετερό

τητα 238 
Θήβα, δομή και οργάνωση 111-2 
Θηβαίοι 102, 103, 113, 118, 122, 124, 

453- ειρήνη του βασιλιά 126' εκ
στρατεία Φιλίππου 134· κατα
στροφή από τους Μακεδόνες 130, 
135

Θουκυδίδης 118' εμπόριο και πολιτική 
οργάνωση 105' επέμβαση και αί
τια 543' εσωτερικές υποθέσεις άλ
λων κρατών 106* ισχύς του χρήμα
τος και διεθνής οικονομία 528-9 

Θωμάς Ακινάτης 262, 266 
Ιάκωβος Β' 339, 362 
Ιαπωνία 391, 459· διεθνές οικονομικό 

σύστημα 526· διεθνής ευρωπαϊκή 
κοινωνία 477· είσοδος στο διεθνές 
σύστημα 474· επεκτατισμός 20ό 
αιώνα 484· ευρωπαϊκό σύστημα 
20ού αιώνα 480· Κοινωνία των Ε
θνών και διεθνής αλλαγή 490· Ρω
σία μετά την Επανάσταση 486 

Ιβηρία, Ιβηρική χερσόνησος 291, 346 
εκδίωξη ισλαμικού πληθυσμού
268

Ιερή Συμμαχία 312, 461 
Ιεροί πόλεμοι 265 
Ιερός Αυγουστίνος 196, 263, 266 
Ιερουσαλήμ 75, 78, 88 
Ιμαλάια 147
Ιμπεριαλισμός, αμυντικός Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία 202· Βυζαντινός 
200- δημοκρατία και Αθήνα 131· 
εικοστός αιώνας 484· πολιτισμικός 
Ευρώπης 474· πρόοδος και ερω
τήματα 451- ρατσιστική εκμετάλ
λευση 511 

Ινδία, ινδικό διεθνές σύστημα, ινδουι-
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σμός 83, 85, 86, 90, 92, 113, 222, 
273, 389" αρχαίο πολιτικό σύστη
μα 147 κ.ε.· βρετανική κυριαρχία 
469· ινδουισμός 147, 223-4, 390' 
κατάκτηση από μουσουλμάνους 
212· Μογγολική Αυτοκρατορία 
214· κίνημα Αδεσμεύτων 514-5' 
διακυβέρνηση Ασόκα 159-60' ελ
ληνικές επιρροές 149' οργάνωση 
και κουλτούρα 223 

Ινδικός ωκεανός 389, 391, 459 
Ιουβενάλης, ποταμός 183 
Ιουδαία 74, 79, 84, 88 
Ιουδαϊσμός και Ισλαμισμός 208 
Ιουστινιανός 199, 202 
Ιπποσύνη 263- Μεσαίωνας 250' ιππό

τες Αγίου Ιωάννη 264 
Ιράκ, απο-αποικιοποίηση 511 
Ιράν 83
Ιρλανδοί, εθνικό αίσθημα 344 
Ισαβέλλα Καστίλης 295 
Ισλάμ, 207 κ.ε.· dar al Islam και dar al 

harb 209-10, 316· ανεκτικότητα 
και αίτια 209 κ.ε.· αντιπαράθεση 
με Βυζάντιο 199' Βυζαντινή Αυτο
κρατορία 202· ενοποιητικός παρά
γων αυτοκρατορικής εξουσίας 
219' ευρωπαϊκή αποικιοκρατία 
378' Ισλαμικό σύστημα, διακυβέρ
νηση 207-8' Ισλαμισμός, κοσμοθε
ωρία 216-7' μεσσιανική θρησκεία 
215' κοσμικός imperatorHQ· προ
σηλυτισμός φιλοπόλεμων τούρκων 
στο Ισλάμ 269' χριστιανισμός και 
ιουδαϊσμός 207 

Ισορροπία Δυνάμεων, ισορροπία ι
σχύος, βλ. επίσης ισορροπία· 19ος 
αιώνας αριστοκρατική αντίληψη 
raison de systeme 436’ αίσθημα 
συλλογικού συμφέροντος 442-3· α
νεξαρτησία διαλεκτική σχέση με 
σταθερότητα 355-6' ανησυχίες για 
διακυβέρνηση λόγω ανάδειξης ε- 
θνών-κρατών 428' ανιι-ηγεμονικό

σύστημα 492' αρχικές τάσεις ως α- 
ντι-ηγεμονισμός κατά Αψβούργων 
322· αυτοκρατορική τάξη Ναπολέ- 
ονια 409 κ.ε.· βαθύτερα αίτια αντι
θέσεων Γαλλίας-Βρετανίας 354· δι
δάγματα συνεπειών ισορροπίας-α- 
νισορροπίας 355-6' διεθνές δίκαιο 
και εκκοσμίκευσή του 360' «δίκαι
η ισορροπία» 356' ειρήνη του βα
σιλιά 125-8' ελευθερία-ανεξαρτη- 
σία αλλά όχι πάντα σταθερότητα 
364-5' εύπλαστη μεταβλητή ισορ
ροπία δυνάμεων 355-6- ευρωπαϊ
κό σύστημα 342' θεσμοί και κανό
νες μετά συνθήκη Βεστφαλίας 
336· θεωρήσεις Καουτίλια 149 
κ.ε.· ικανοποιημένες δυνάμεις 
353-4· ιταλική Αναγέννηση 287· 
κατά βάση ανιι-γαλλική 354· κα
ταβολές στον ανιι-ηγεμονισμό πό
λεων αρχαίας Ελλάδας 103" Κοι
νωνία των Εθνών και πόλεμος 
489-90· Κονσέρτο δυνάμεων 436' 
Ναπολέοντας και ευρωπαϊκό σύ
στημα 411' Ουτρέχτη και για 75 
χρόνια μετά 351, 400 κ.ε.· πέντε 
ευρωπαϊκές δυνάμεις 354· περι
γραφή διεθνούς ευρωπαϊκής κοι
νωνίας 367· περιγραφή Κονσέρ
του ως ισορροπία ηγεμόνων 554- 
5· πόλεμος, μετριοπάθεια, σταθε
ρότητα 353' πολλαπλή ισορροπία 
ισχύος μετά Ουτρέχτη 442' πρα
κτικές Ρισελιέ 328' σταθεροποίη
ση κρατών διεθνούς ευρωπαϊκής 
κοινωνίας 362' σύγκριση με Ανα
γέννηση, Ασσυρία, Περσία 329' 
συνειδητή έννοια απόρροια κοι- 
νωνικοπολιτικής δομής 440' συνε- 
κτιμούσε υπερπόντιες κτήσεις 460' 
συνθήκη Ουτρέχτης ως προϋπόθε
ση ειρήνης 353 

Ισορροπία, Αναξίμανδρος 108' διδάγ
ματα ευρωπαϊκού συστήματος ι
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σχύος 356" καλβινιστικές ιδέες και 
κοινωνικές δομές 357 

Ισπανία 207, 212, 250, 346, 424· raison 
d ’etat και αντι-ηγεμονική συμμα
χία 330-1· Αψβούργων 122' εθνι
κό συναίσθημα έντονο 344· εξά- 
πλωση μουσουλμάνων μετά το 711 
μ.Χ. 212-3· επέκταση προς τον Α
τλαντικό 384 κ.ε.· ήττα από Γαλ
λία και ηγεμονισμός 338· Μεταρ
ρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση 
306· σύστημα ισορροπίας ισχύος 
354

Ισχύς, διεθνής κοινωνία 29-30· ισορ
ροπία και ευρωπαϊκό σύστημα 
355-6' κατανομή ισχύος και προ
σαρμογή ευρωπαϊκών δυνάμεων 
598' κεντρικό ζήτημα κάθε πολι
τικού συστήματος 280· κοινωνία α
πό παράδοση και έθιμο 280' λει
τουργία συστημάτων κρατών 33-4· 
περιορισμοί ισχύος ηγεμονικών 
δυνάμεων 91· πόλεμος και οικο
νομική ισχύς 284 

Ιταλία 97, 111, 128, 181’ εθνικό κρά
τος κατά απολυταρχισμού 431· ε
πέκταση στην Αφρική μετά Κοι
νωνία των Εθνών 494· Αναγέννη
ση, εδαφική συγκέντρωση ανε
ξάρτητης ισχύος 289 

Ιψός, νίκη Σελεύκου επί Αντιγόνου 138 
Ιωάννα Λορένης 258' εθνική αφύπνι

ση 344 
Ιωάς 76
Καθολική Εκκλησία, καθολικισμός, α

νάδειξη Ισπανικού έθνους 306· 
Μεταρρύθμιση 303-4· Ναπολέο- 
ντας 408- Καθολική Λίγκα 312 
κ.ε.· καθολικισμός, διάδοση στην 
Ευρώπη 251 κ.ε.· καθολικισμός 
και Ισλαμισμός 208 

Καίσαρας 185 
Καίσαρας Βοργίας 278, 280 
Καλβινισμός, Κάτω Χώρες 310· Με

ταρρύθμιση και διάσπαση Γάλλων 
311· δημοκρατική χροιά αξιώσε
ων κυριαρχίας 345-6 

Καλβίνος Ιωάννης 302' Vindiciae con
tra Tyrannos 303 

Κάνινγκ 420
Κανονικό δίκαιο, κλήρος στον Μεσαί

ωνα 254
Καντ Εμανουήλ 238, 374- Διαρκής Ε ι

ρήνη 373" επιφυλάξεις για κατάρ
γηση κυριαρχιών 375· ιδέες για 
διαρκή ειρήνη μετά ήττα Ναπολέ
οντα 418' Κοινωνία των Εθνών 
489· κοινωνικές αλλαγές και Γαλ
λική Επανάσταση 401 κ.ε.· κράτος 
και λογική δομή 411· πεφωτισμέ
νος ηγεμόνας και Ναπολέοντας 
411

Καουτίλια 227" σύγκριση με Μακιαβέ- 
λι 149 κ.ε.

Καρακάλλας, ιδιότητα ρωμαίου πολί
τη 191 

Κάρλοβιτς 384
Καρλομάγνος 215,250,408' ίδρυση Α

γία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 251· 
στέψη 197 

Κάρολος Β' 339
Κάρολος Ε' Αψβούργων 308, 310, 318 
Καρχηδόνα 143, 181, 189, 285, 454 
Καρχηδονιακοί πόλεμοι 182 
Κάσλρη 416, 419 (σημ. 2), 420 
Κασπία 397 
Καστίλη 273
Καταλανοί, εθνικό αίσθημα 344 
Κατανομή ισχύος, διεθνής τάξη-διε- 

θνής σταθερότητα 15 
Κατάσταση της φύσης 536 
Κατό-Καμπρεζί, συνθήκη 1559 μ.Χ. 

312
Κάτω Χώρες 292, 295, 297, 303, 310, 

321, 328, 400, 424' αντι-ηγεμονι- 
κός συνασπισμός 386' γαλλικές η
γεμονικές αξιώσεις 339· δημοκρα
τική χροιά αξιώσεων κυριαρχίας
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345-6' διεθνές δίκαιο 336-7' σύ
γκριση με Κορινθίους 341- σύστη
μα ισορροπία ισχύος 354 

Καύκασος 202
Καφίρ ή ειδωδολάτρες, διαίρεση κό

σμου από μουσουλμάνους 211 
Κίμωνας 107,116, 143 
Κίνα 99, 191, 222, 236, 391, 430, 459, 

496, 500' ευρωπαϊκό σύστημα 471, 
472' διεθνές σύστημα 20ού αιώνα 
484' διομολογήσεις 488' επέμβαση 
Ευρωπαίων 480' ηγεμονία και κρά
τος τσυ Τσενγκ 102' ηγεμονία, αυ
τοκρατορία, διεθνές σύστημα 161 
κ.ε.· μεταψυχροπολεμική εποχή 
και Κονσέρτο Δυνάμεων 523-4· 
προσέγγιση ΗΙΙΑ και Καουτίλια 
154· Ρωσία μετά την Επανάσταση, 
σύγκριση 486· συνθήκη Νερσίνσκ 
460· υποκίνηση Αδέσμευτου κινή
ματος 514-5 κ.ε.· Κινεζική Αυτο
κρατορία 15' κινεζικό διεθνές σύ
στημα, αντι-ηγεμσνικές συμμαχίες 
165, 378· κινεζικό σύστημα, οργά
νωση και κουλτούρα 224· κινέζος 
Γιος του Ουρανού 379 

Κις 59
Κίσινγκερ 509
Κλασική Ελλάδα 15,63,95 κ.ε.· εκκρε

μές Watson και νομιμοποίηση 541 ■ 
πολιτισμική ενότητα και άλλοι 545 

Κοινοβουλευτική δημοκρατία, Μεσαί
ωνας 250

Κοινοπολιτεία, ευρωπαϊκή versus ανά
δυση έθνους-κράτους 294· Πόλη- 
κράτος κλασικής εποχής 99 

Κοινωνία του Ιησού, μεταρρυθμισιικά 
κινήματα 304 

Κοινωνία των Εθνών 333,481 · αίτια α
ποτυχίας 496-7· αναθεωρημένη 
εκδοχή του ΟΗΕ 501' απέκλειε 
την διεθνή αλλαγή 490' αποικιο
κρατία και απο-αποικιοποίηση 
510' αποικιοκρατία και πολιτι

σμός 510-1· αρχή της αυτοδιάθε
σης 490" ασφάλεια λιγότερο ισχυ
ρών 521· διεθνείς θεσμοί και συ
νέχεια νορμών 518-9· διεθνής αλ
λαγή και αδυναμίες 492 κ.ε.· θε- 
μελιωδώς αντι-ηγεμονικό 489' με
ταβατική διευθέτηση 487' σύγκρι
ση με Κονσέρτο Ευρώπης 490' 
Συμβούλιο και Κονσέρτο 488' χα
ρακτήρας και αδυναμίες 487 κ.ε. 

Κοινωνία, ανάδυση ευρωπαϊκής και 
βαθύτερες ρίζες 245 κ.ε.· διεθνής 
κοινωνία 23-4· εξουσία από παρά
δοση και έθιμο 280· ισχύς versus 
παράδοση κα έθιμο 280' κοινωνι
κές ενώσεις απάντηση στο χάος 
360’ μεσαιωνικής Ευρώπης 249 κ.ε. 

Κοινωνικό Συμβόλαιο, προϊόν ιδεών 
περί ανάγκης ισορροπίας 357' 
Ρουσό και ελευθερία 536 

Κολόμβος 273, 464 
Κολωνία 255 
Κόμμοδος 190
Κομουνισμός, ιδεολογία και αυτοκρα- 

τορική εξουσία 219 
Κομφουκιανισμός, αναθεωρημένος α

πό δυναστεία Χαν 175· διώξεις Λι 
Σου 174 

Κομφούκιος 163, 169 
Κονγκό, παρέμβαση ΟΗΕ 472 
Κονσέρτο δυνάμεων, Κονσέρτο Ευρώ

πης 415 κ.ε.' raison de systeme 420, 
424· Ανατολικό Ζήτημα 468· αποι
κιοκρατία, όροι Βερολίνου 510’ α
ποφυγή συρράξεων εκτός Ευρώ
πης 471' διακυβέρνηση 31-2· ηγε
μονία και πολλαπλές ανεξαρτησί
ες 535· ηγεμονία υπόλοιπης διε
θνούς κοινωνίας 464' ηγεμονική ε
πέμβαση 544· κοινωνικοπολιτικές 
συνθήκες 19ο αιώνα 436· κοσμο
πολίτικη ηγεσία 476' μετασχημα
τισμός σε σύστημα εθνών κρατών 
476- μεταψυχροπολεμικής εποχής
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523-4· μοναδικό για την εποχή 
19ου αιώνα 436· Μπίσμαρκ 431· 
νομιμοποίηση 555 κ.ε.· νομιμοποί
ηση και ηγεμονία 452· ξένο εμπό
ριο 19ου αιώνα 528' Οθωμανική 
Αυτοκρατορία 465· οικονομία και 
ηγεμονία 527· ορισμός 419 (σημ.
2)· παρακμή 20ό αιώνα 483· περί
οδος 1848-1871 μ.Χ. 426 κ.ε.· προ
ϋποθέσεις βιωσιμότητας 554· πρώ
τες τρις δεκαετίες 423· σταδιακή 
αποδυνάμωση 19ο αιώνα 475· 
σταθερότητα μετά τη Βιέννη 539- 
40· συγκλίσεις ύστερης φάσης 
Κονσέρτου 472-3' σύγκριση με 
Κοινωνία των Εθνών 490· σύγκρι
ση με ρυθμίσεις ΟΗΕ 501-2· συλ
λογική ηγεμονία 443, 552· Συμ
βούλιο Κοινωνίας των Εθνών 488· 
συνδυασμός ηγεμονίας και ισορ
ροπίας ισχύος 436· συνεργασία 
στην Κίνα το 1900 472· σύνθεση 
αντίθετων παραδόσεων 443· ύστε
ρη εποχή και ΗΠΑ 554· ύστερη ε
ποχή και προϋποθέσεις 556-7 

Κοντοτιέρος 284 κ.ε, 288, 289, 405 
Κόρδοβα, χαλιφάτο Αράβων 213 
Κόρινθος, Κορίνθιοι 103, 105, 109, 

113, 114, 118, 278· αντι-ηγεμονι- 
κός συνασπισμός κατά Αθήνας 
118· αντι-ηγεμονισμός 123- δομή 
και οργάνωση 110-1· καταστροφή 
αντι-ηγεμονικής κοινοπολιτείας 
από ρωμαίους 182· σύγκριση με 
Κάτω Χώρες 341- σύγκριση με κι
νεζικό αντίστοιχο συμμαχικό δρώ- 
ντα 168 με Ολλανδία 111 

Κορσική 405
Κοσμική εξουσία, απαρχές αντιπαρά

θεσης με εκκλησία 259 
Κοσμοπολιτισμός, κοσμοπολίτικη ηγε

σία Κονσέρτου Δυνάμεων 476 
Κούβα 507
Κουβέιτ, ασυλία ανεξαρτησίας και ε

ξαιρέσεις 519 
Κουλτούρα, βλ. επίσης πολιτισμός· α

νάδειξη κοινωνιών και ύστερη 
διεθνής κοινωνία 531-2- διακρα
τικό σύστημα και κοινότητες 221· 
διακριτά κράτη και Χριστιανοσύ
νη 344' διεθνής κοινωνία κρατών 
450· ενότητα και συνοχή αρχαίων 
συστημάτων 223· ευρωπαϊκό σύ
στημα ύστερου Μεσαίωνα 445 
κ.ε.· νέα κοινωνική δομή λόγω Α
ναγέννησης 276· περιορισμοί μιας 
διεθνούς κοινωνίας κρατών 545 
κ.ε.· προσδιοριστικό νομιμοποίη
σης 241· Σουμερία 56- σύγκριση 
ευρωπαϊκού συστήματος με μακε
δονικό 372-3- σύστημα κρατών 53 

Κρατική κυριαρχία, κράτος κυρίαρχη 
έννοια Νέων Χρόνων 542 

Κράτος, απαρχές και εξέλιξη 343 κ.ε. 
εξέλιξη της έννοιας stato 280· με
τασχηματισμός κράτους σε έθνος 
τον 19ο αιώνα 426-7· ορισμός 21 

Κρήτη 432 
Κριμαία 203, 430 
Κριμαϊκός πόλεμος 425, 468 
Κυριαρχία, ανάδειξη ευρωπαϊκών 

κρατών 292 κ.ε.· αντιφατική ανά
δειξη κράτους, έθνους, κυριαρ
χίας 403· αξιώσεις ανεξαρτησίας 
και κινεζικό σύστημα 163- απαρ
χή ως κυριαρχία ηγεμόνα και ε
ξέλιξη 344 κ.ε.· Βεστφαλία και ε
σωτερική διακυβέρνηση 543· διε
θνής κοινωνία και έσχατη κυριαρ
χία 530· εσωτερική-εξωτερική κυ
ριαρχία ευρωπαϊκών κρατών 246· 
εσωτερική-εξωτερική Νέα Χρό
νια 543· θεμέλιος λίθος διεθνούς 
δικαίου κληρονομική κυριαρχία 
337· περιορισμοί που έθετε η ι
σορροπία ισχύος 357· ρυθμίσεις 
Κοινωνίας των Εθνών 488 

Κύρος 84, 88
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Κωνσταντίνος 193
Κωνσταντινούπολη 194,197,316’ άλω

ση 1453 μ.Χ. 273, 378 · νέα Ρώμη 
200

Λαβάλ, γάλλος ηγέτης μεσοπολέμου 
493

Λαγκάς 59, 60
Λαϊκή κυριαρχία, Γαλλική Επανάστα

ση και συνέπειες 402 κ.ε.· διαλύ
της αυτοκρατοριών 403' σχέση με 
ανάδειξη έθνους κράτους 429-30 

Λας Ροσέλ 327
Λατινική Αμερική, ανταγωνισμός Γαλ- 

λίας-Βρετανίας 461 
Λατινική γλώσσα 190 
Λατίνοι 205
Λεβάντε 278, 346, 347, 388’ επέκταση 

Ευρωπαίων 269 
Λεβιάθαν 358· Λατινική Αμερική και 

νέο είδος έθνους 463" Χομπς 344 
Λένιν, απο-αποικιοποίηση και ανάλυ

ση για ιμπεριαλισμό 512· Ρωσική 
Επανάσταση 486 

Λεύκτρα, μάχη Θηβαίων - Σπαρτιατών
126 

Λίγηρας 207
Λιν Σου, θηριώδης ηγέτης κινεζικού 

συστήματος 173 
Λογική, διεθνές δίκαιο και εκκοσμί- 

κευσή του 360 
Λοκάρνο, συμφωνία Γερμανίας με δυ

τικούς γείτονες 493 
Λορέντζο 288 
Μεγαλοπρεπής 277 
Μεδίκων 415
Λουδοβίκος ΙΑ' 294,296,298,311,349 
Λουδοβίκος ΙΔ' 357, 338, 351-2, 353, 

384, 430, 442, 444, 482, 508, 535, 
539, 555· αίτια αποτυχίας γαλλι
κής ηγεμονίας 348" αποικισμός Α
μερικής 387· σύγκριση με Ναπο- 
λέοντα 413 

Λουδοβίκος ΙΕ' 353 
Λουθηρανισμός, ανεξαρτησία ηγεμό

νων 305· συνέπειες για κοινωνική 
δομή Ευρώπης 302 κ.ε. 

Λουξεμβούργο 432 
Λυδιπή Αυτοκρατορία 112 
Μαγυάροι, λεηλασία Χριστιανοσύνης 

261 
Μάιντς 345
Μακεδονικό Βασίλειο, Μακεδόνες 96, 

235,454· απαρχές και εξέλιξη 133 
κ.ε.· ελληνιστική περίοδος 139' η
γεμονία Φιλίππου κατά υπόλοιπης 
Ελλάδα 134· κληροδότημα διε
θνών πρακτικών 546' κυριαρχία 
στην ηπειρωτική Ελλάδα 130 

Μακεδονικό διεθνές σύστημα 133 κ.ε.· 
μετά τον Αλέξανδρο μέχρι τους 
Ρωμαίους 142· μακεδονικός ηγε
μονισμός, σύγκριση με κινεζικό α
ντίστοιχο 168 

Μακιαβέλι 95,95, 295, 440· Ηγεμόνας 
278, 283· Ηγεμόνας και σύγκριση 
με Καουτίλια 149-50' Καίσαρας 
Βοργίας 280-1' ναπολέοντια δια
κυβέρνηση 405 

Μακκαβαίοι 142 
Μακμίλαν, πρωθυπουργός 502 
Μαλακή ισχύς, Βυζαντινή Αυτοκρατο

ρία και διπλωματία 203-4 
Μαμελούκοι Τούρκοι, επέκταση στην 

Αίγυπτο 214 
Μαντείο Δελφών 114 
Μαντζσύ, κινεζική δυναστεία 472 
Μαντζουρία 484
Μαξιμιλιανός Αψβούργων 297 κ.ε. 
Μαουρύα 143,159, 212, 235, 283, 346' 

αυτοκρατορία 148, 225 
Μαραθώνας, μάχη 113 
Μαρδοχαίος 88 
Μαρεσάλ ντε Σαξ 365 
Μάρκο Πόλο 380
Μαρντούκ 64· θεός Βαβυλωνίων 85 
Μαρξισμός, υποκείμενες στρατηγικές 

πραγματικότητες-υπερδομές 449 
Μαρξισμός-λενινισμός, σοβιετικό δόγ-
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μα οικουμένης 507 
Μαρξιστές, Ρωσική Επανάσταση 486 
Μαρόκο 472· διεθνές ευρωπαϊκό σύ

στημα 471' διομολογήσεις 488 
Μαρτίνος Ε' πάπας 273 
Μαύρη Θάλασσα 97,109,118,134,202 
Μαυριτανοί 250, 256, 390 
Μαυριτανοί, εκδίωξή τους από Ευρώ

πη 268
Μεγάλες Δυνάμεις, Ευρώπης 19συ αι

ώνα 398· διαρχία, Πτολεμαίων- 
Σελευκιδών 143· διεθνές κινεζικό 
σύστημα 166· ειρήνη του βασιλιά
127

Μεγάλη Βρετανία 303 
Μεγάλη Ελλάδα, νότιος Ιταλία και Ρώ

μη 181
Μεγάλος Βασιλιάς, ανεξαρτησία άλ

λων πόλεων 58 
Μεγάλος Κωνσταντίνος 485 
Μεγάλος Πέτρος 354, 396-7 
Μεγάλος Χάνος 379 
Μέγαρα 114, 118, 284, 286, 288, 293, 

312, 352· ιταλική Αναγέννηση 277 
Μέκκα 214' εκδίωξη Μωάμεθ 207 
Μενέλαος 98 
Μεξικό 385, 430, 463 
Μεσαίωνας, εποχή πίστης και ιπποσύ

νης 256· κοινωνική δομή και Χρι
στιανοσύνη 253 κ.ε.· μεσαιωνική 
Ευρώπη 249 κ.ε.· μεσαιωνική κλη
ρονομιά, ευρωπαϊκό σύστημα και 
διεθνές σύστημα 271· πόλεμος και 
σταυροφορίες 264 κ.ε.· πρώιμος 
και Ισλάμ 207 · σύγκριση με αρ
χαίο ελληνικό σύστημα 249-50· 
Χριστιανοσύνη και κοινωνική δο
μή 252 κ.ε.

Μεσοποταμία 66, 83, 84,192,207,209, 
236

Μεσσιανισμός, ισλαμική θρησκεία 215 
Μετανάστευση, Λατινική Αμερική και 

νέο είδος έθνους 462-3 
Μεταπολεμικό διεθνές σύστημα, κυ

ριαρχία υπερδυνάμεων 503 
Μεταρρύθμιση 301 κ.ε.· ηγεμονία Αψ- 

βσύργων 317· θρησκευτική, Μαρ
τίνος Λούθηρος 302· Καθολική Α
ντιμεταρρύθμιση 304 

Μέτοικοι 109
Μέτερνιχ 415, 417, 420, 424, 426, 462
Μήδοι 81, 83, 235, 236
Μήλος 130
Μικρά Ασία 142, 184
Μιλάνο 278, 288
Μίλητος 103
Μισθοφορικοί στρατοί, Αναγέννηση 

283-5 
Μισισιπής 381 
Μο Τσέου 169, 17, 262 
Μογγολία 507· αυτοκρατορία 212,214, 

393-4 
Μολότοφ 502 
Μονοθεϊσμός, Ισλάμ 208 
Μονρόε δόγμα 462 
Μοσχοβία 394, 480 
Μουσουλμανισμός, δόγμα και πολιτι

κές πρακτικές 209-10· εξάπλωση 
στην Ισπανία 212-3· διαίρεβη κό
σμου σε εβραίους, χριστιανούς και 
καφίρ 211· εξάπλωση Ισλάμ 207 
κ.ε.

Μπαμπέρ, ίδρυση Μογγολικής Αυτο
κρατορίας 214 

Μπαντούκ, διάσκεψη Αδεσμεύτων 515 
Μπέρτχολντ 345· Μάινις 296, 297 
Μπετόβεν 411
Μπίσμαρκ 431· ενορχηστρωτής Κον

σέρτου Δυνάμεων 443· εποχή  
Κονσέρτου Δυνάμεων 423· πανευ
ρωπαϊκή τάξη πραγμάτων 434 κ.ε.· 
προσεκτικός στις επιλογές του 
482-3' σύγκριση με Ναπολέοντα 
435 

Μπόξερ 472 
Μποτιτσέλι 277, 283 
Μπούλλιτ 504
Μωάμεθ 236· εξάπλωση Ισλάμ 207 κ.ε.
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Ναβουχοδονόσορ 84 
Ναζισμός, άνοδος στην Γερμανία 493 
Ναζιστική ευρωπαϊκή αυτοκρατορία 

495 
Ναΐτες 264
Ναπολέοντας 238, 312, 482, 483, 494, 

500, 507, 535, 539, 540- αποτυχία 
ηγεμονίας 348· Αυτοκρατορία 399 
κ.ε.· αυτοκρατορική τάξη 400 κ.ε.· 
διακυβέρνηση 405' εκκρεμές 
Watson 248· επέμβαση και ευρω
παϊκό σύστημα 544· κληρονόμος 
Επανάστασης 443· νομιμοποίηση 
και επαναστατική ρητορική 408' 
σημασία ηγέτη 404-5' σύγκριση με 
Μπίσμαρκ 435' ναπολεόντειοι πό
λεμοι 375 

Ναπολέοντας Γ  430, 463, 468 
Νάπολη, Βασίλειο 295' ιταλική Ανα

γέννηση 276 
ΝΑΤΟ 508· σύγκριση με αρχαίες συμ- 

μαχίες 131 
Ναύκρατις 92
Ναυτικές Δυνάμεις, ισορροπία ισχύος 

στην Ευρώπη 343 
Νέα Χρόνια, ανεξαρτησία και αρχαία 

Ελλάδα 98-9· απαρχές, αμφισβή
τηση πάπα 257 κ.ε.· ισορροπία και 
αντι-ηγεμονισμός στην αρχαία Ελ
λάδα 103 

Νεεμίας 88 
Νείλος 144
Νέοι Χρόνοι 63· Περσία και Κλασική 

Ελλάδα 95 
Νέος Κόσμος 273, 334, 343, 389, 394, 

460· αποικισμός 19ο αιώνα 459· ε
πέκταση ευρωπαϊκής κοινωνίας 
447' ευρωπαϊκή επέκταση 384 
κ.ε.· Λατινική Αμερική 462' μετα
νάστευση 19ου αιώνα 477- σχέσεις 
με αποικιακές μητροπόλεις 387 

Νέρβας 190 
Νεύτωνας 29, 355, 356 
Νίκαια 189

Νικόλαος Α' 420
Νινευή 79, 235
Νίξον 509
Νιππούρ 60
Νομικισμός, διεθνείς θεσμοί και ευρω

παϊκό σύστημα 442· διεθνές κινε
ζικό σύστημα 171 κ.ε.

Νομιμοποίηση 54· stato, κράτος και έ- 
θνος-κράτος 280· Αιγύπτιοι, Χετ
ταίοι, Σουμέριοι 69· ανατολικών η
γεμονιών 99’ ανεξαρτησία και Ελ
λάδα 98· ανεξαρτησία και ευρω
παϊκό σύστημα 340-1· ανεξαρτη
σία και ΟΗΕ 544- ανεξαρτησία και 
σύγχρονη διεθνής κοινωνία 518' α
νεξαρτησία κυρίαρχη ύστερη αντί
ληψη 550· ανιι-ηγεμονική αποστο
λή Κοινωνίας των Εθνών 492" αντι- 
ηγεμονισμός νομιμοποιητικός 102’ 
αποτελεσματικότητα ηγεμονίας 
443-5' αποχρώσεις προσαρμοστι
κότητας 238 κ.ε.· αυτοκρατορία και 
τοπική πίστη και αφοσίωση 231-2· 
αυτοκρατορικά σχέδια Φιλίππου 
και Πόλη 134· αυτοκρατορική φά
ση Ρώμης 187· αφετηρία διεθνών 
θεσμών 442- διάδοχοι Αλεξάνδρου 
137- διεθνείς θεσμοί μετά 1945 
συμμετοχή νέων κρατών 520" διε
θνές κινεζικό σύστημα 164, 169' 
διεθνές σύστημα 47, 540 κ.ε.' διε
θνές εικοστού αιώνα 480' διεθνές 
ευρωπαϊκό, Συνθήκες Βεστφαλίας- 
Ουτρέχτης 399' διεθνές ευρωπαϊ
κό. αφετηρία 293' διεθνές σύστη
μα ινδικό 157-8' διεθνές σύστημα 
Σουμερίων 61 κ.ε.' διεθνής ευρω
παϊκή κοινωνία, Αψβούργοι 441· 
κοινωνία, έσχατη κυριαρχία 530- 
1· ειρήνη του βασιλιά 127’ εκκρε
μές Watson, παράγοντες νομιμο
ποίησης 558 κ.ε.· εμφύλια σύγκρου
ση 105' ευρωπαϊκή επέκταση και 
θρησκεία 270- ευρωπαϊκό σύστη
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μα, αρχές και οργανωτικές πρα
κτικές 437 κ.ε.· ηγεμονία και κα
τάχρηση εξουσίας 540· ηγεμονία 
και κουλτούρα 226' ηγεμονίες ευ
ρωπαϊκού συστήματος 452· ημίθε
οι και διακυβέρνηση μετά τον Α
λέξανδρο 140-1' θεσμοί συστήμα
τος ισορροπίας δυνάμεων 357 κ.ε.· 
Κοινωνία των Εθνών και εφαρμο
γή της 490-1 ■ Κοινωνία των Εθνών 
και μικρότερα κράτη 495· κυριαρ- 
χία-μη επέμβαση αρχές ευρωπαϊ
κού συστήματος 361 κ.ε.· λαϊκός ε
θνικισμός περιόδου 1848-1871426 
κ.ε.· μετά την αυτοκρατορία των 
Τσιν 175’ νομιμότητα, νομιμοποί
ηση και εκκρεμές Watson 240· Ο
ΗΕ στην μεταψυχροπολεμική επο
χή 524· ολοκλήρωση και νομιμο
ποίηση 238 κ.ε- όροι Βερολίνου 
για αποικιοκρατία 510· πολιτισμός 
και Βυζαντινή Αυτοκρατορία 237' 
πολιτισμός προσδιοριστικός 241· 
Ρωμαϊκές επαρχίες και διακυβέρ
νηση 188' Ρωμαϊκή Αυτοκρατορί
α μετά Αύγουστους 190· στρατη
γική Ναπολέοντα 407-9· σύγκριση 
κινεζικού, ινδικού, περσικού συ
στήματος 239- συμμαχία και αυτο
κρατορία Τσου 166· συνειδητές υ
ποθέσεις εποχής μας και μέλλον 
549 κ.ε.· τάξη διεθνούς κοινωνίας 
Ευρώπης 247· υστερεί της πρακτι
κής 557· ύστερη εποχή και ανε
ξαρτησία 529-30· ύστερη Ρωμαϊ
κή Αυτοκρατορία 197

Νορμανδοί 257
Νότια Αμερική 438, 461' νέου είδους 

έθνος 462
Νότια Υεμένη 507
Ντε Γκολ519· αντίδραση κατά «ήπιας» 

αμερικανικής ηγεμονίας 508
Ντισραέλι 468
Ξατρίγια, ινδικό σύστημα 148

Ξενοφώντας 121, 136, 285' ελευθερία 
και ήττα ηγεμονικής Αθήνας 338 

Ξέρξης 92, 113 
ΟΗΕ, βλ. Ηνωμένα Έθνη 
Οθωμανική Αυτοκρατορία 68, 92, 214, 

306, 390, 432, 434, 464, 516' αντι
διαστολή με ευρωπαϊκό σύστημα 
372· αντι-ηγεμονικό συμπλήρωμα 
538· διαιρέσεις Κονσέρτου Δυνά
μεων 465 κ.ε.· διεθνές ευρωπαϊκό 
σύστημα 471· διεθνής ευρωπαϊκή 
κοινωνία 536· εθνικισμοί 19ο αιώ
να και αίτια 466-7· επέκταση προς 
δυσμάς 315· επιρροή Γερμανίας 
483· ευρωπαϊκή επέκταση 447· ευ
ρωπαϊκό σύστημα 480,545· Ευρώ
πη ως dar al Islam 316· κατάργη
ση 488· μέλη συστήματος ισορρο
πίας ισχύος 354· μετά τον Α' Πα
γκόσμιο Πόλεμο 510· Ναπολέο- 
ντας και αυτοκρατορικοί στόχοι 
443· Νέοι Χρόνοι 437· παρακμή 
και Cujus region e/us nation 467· 
περιφερειακά κράτη κεντρικής 
Ευρώπης 347· πολιτική απέναντι 
στις υποτελείς εθνότητες 382· πο
λιτισμός και ενότητα 223- ρόλος 
στο διεθνές σύστημα Ευρώπης 
380-1, 383· συστατικό κομμάτι ευ
ρωπαϊκού συστήματος 316’ σχέ
σεις με διεθνή ευρωπαϊκή κοινω
νία 246, 381 κ.ε.

Οθωμανοί βλ. επίσης Οθωμανική Αυ
τοκρατορία, Α' Παγκόσμιος Πό
λεμος 485· Γαλλία και ηγεμονικές 
αξιώσεις 339-40· εποχή Ναπολέ
οντα 410-1· ευρωπαϊκή κοινωνία 
κρατών 348 κ.ε.· Μεταρρύθμιση 
και ρευστές συμμαχίες 311· πο
λιορκία Βιέννης 336· συνθήκη Βε
στφαλίας 336

Οιδίποδας 111
Οικονομία, αμερικανική ηγεμονία με

τά το 1945 μ.Χ. 508’ ανταγωνισμός
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πόλεων αρχαίας Ελλάδας 105 
Οικουμένη, Βυζαντινή 237, 454' κο

σμοθεωρία Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας 200, 202, 204, 205' σύγκρι
ση βυζαντινής με σοβιετική 507 

Οκταβιανός 185 
Ολιβάρες 330
Ολιγαρχία, ρωμαϊκή διοίκηση 180 
Ολλανδία, Ολλανδοί 329, 372, 459' α- 

ντι-ηγεμονικές πολιτικές 341- ανιι- 
ηγεμονισμός και εμπόριο 343' επέ
κταση νοτιοανατολική Ασία 469' ε
πιστήμη, τραπεζικό σύστημα, βιο
μηχανία και ναυτιλία 342-3' ευρω
παϊκή κοινωνία κρατών 348 κ.ε.· 
σύγκριση με Κόρινθο 111 

Ολυμπιακοί αγώνες, αρχαία Ελλάδα 
101

Ομάδα Επτά (7), ηγεμονική τάξη 556· 
θεσμοί, κανόνες και εξουσία ε
φαρμογής τους 550 

Ορθοδοξία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
200,202· ισχυρότερο εργαλείο Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας 205 

Ορθολογισμός, θεωρήσεις Καουτίλια 
περί πολέμου, ειρήνης και κό
στους 156-7 

Ορόντης του Ιουβενάλη 237 
Ουάσινγκτον Τζόρζ, δουλεία 117, 387 
Ουγγαρία 268, 295, 347 
Ούγγροι, εκδίωξη από Βιέννη 297 
Ουγενότοι 311, 312, 322, 327, 329’ ε

θνικό αίσθημα 344' ρόλος στον 
Νέο Κόσμο 387 

Ουίγοι, αντι-ηγεμονικό κόμμα 341 
Ουμανισμός, Αναγέννηση και η σημα

σία της 274-5, 303 
Ούμμα 59, 60
θύννοι 250' λεηλασία Χριστιανοσύνης 

261 
Ουρ 56
Παγκόσμια διεθνής κοινωνία, βλ. επί

σης διεθνές σύστημα, διεθνής κοι
νωνία κρατών, απο-αποικιοποίη-

οη και υπερδυνάμεις 499' νομιμο
ποίηση ανεξαρτησίας και ΟΗΕ 
544' Κοινωνία των Εθνών 492 

Παγκόσμια Κυβέρνηση διαστημοπλοί
ου Γη 551' ελάχιστες πιθανότητες 
551' Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πα
ρακμή της 198 

Παγκόσμια τάξη, βλ. διεθνή τάξη 
Παγκόσμια Τράπεζα 526, 556 
Πάδος 278
Παλαιστίνη 56' Αιγυπτιακή κυριαρχία 

66' σταυροφορίες 269 
Πάλμερστον 468
Πανγερμανισμός, μεγέθυνση και άλλοι 

λαοί 429
Πανελλαδισμός, αποστροφή αρχαίων 

Ελλήνων 98 
Πάπας, παπισμός, Αναγέννηση και 

Χριστιανοσύνη 292 κ.ε.' Βυζαντι
νή Αυτοκρατορία 202' ιταλική Α
ναγέννηση 278’ Καλβίνος και αμ
φισβήτηση 303' Καρλομάγνος στέ
ψη 197' σταυροφορίες 265' συνθή
κης Βεστφαλίας 336 

Παρεμβάσεις, βλ. επίσης διεθνής ε
πέμβαση, αίτια αρχαία και Νέα 
Χρόνια 106-7' αρχαία συστήματα 
227-8' σαφής στην θεωρία ασαφής 
στην πράξη 227· σπαρτιάτες και η
γεμονική μεταστροφή 123' στάση 
και καθεστώς 105-6 

Παρθενώνας 131 
Πάρθες 143 
Πάσιφαλ 264 
Πεδίο Άρεως 186 
Πεκίνο, πολιορκία 472 
Πελατειακές σχέσεις, ηγεμονία και πε

λατειακές σχέσεις 519 
Πελοποννησιακός Πόλεμος 106, 118, 

339· διαίρει και βασίλευε Περσών 
121' νίκη αντι-ηγεμονικών δυνά
μεων 122· σύγκριση με Νέα Χρό
νια 326 

Πέργαμος 140, 142, 183
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Περικλής 92, 117' αθηναϊκή κυριαρχία 
131· δουλεία 117 

Περιφερειακές συνομοσπονδίες, διε
θνής κοινωνία και ομαδοποιήσεις 
530, 532 

Περοΰ 385 
Περσέπολη 233
Πέρσες 80, 95 κ.ε., 108, 209, 216, 235· 

αρχαίο σύστημα πόλεων και ειρή
νη βασιλιά 126-8· διαίρει και βα
σίλευε στην Ελλάδα 90, 112, 121· 
σατράπες 286· στήριξη ελλαδικού 
αντι-ηγεμονισμού 123-5 

Περσία 33, 83 κ.ε., 96, 99· διεθνές ευ
ρωπαϊκό σύστημα 471· εξισλαμι- 
σμός από τούρκους 214 

Περσική Αυτοκρατορία 83 κ.ε., 101, 
453· διάκριση ελλήνων και άλλων 
545· εβραίοι 88' έλληνες μισθοφό
ροι 87’ ελληνικές πόλεις Μικρής 
Ασίας 89- ελληνικό σύστημα 410· 
επικυριαρχία στην Αίγυπτο 91-2· 
κληροδότημα διεθνών πρακτικών 
546· μεταβίβαση εξουσιών και 
συμφέρον 86· νομιμοποίηση 84' 
νομιμοποίηση και ετερότητα 231- 
2· νομιμοποίηση, οργάνωση και 
διοίκηση 85 κ.ε., 87-8,93· προσπά
θειες ηγεμόνευσης Ελλάδας 112· 
σατράπες 87-8· σύγκριση με Ασ- 
συριακή και Βαβυλωνιακή 87- συ
νείδηση περιορισμών ισχύος 91· υ
ποτελείς κοινότητες 87, 89 

Περσική διπλωματία, αρχαία Ελλάδα 
122-6' ειρήνη του βασιλιά 131· σύ
γκριση με Καουτίλια 157 

Περσικός κόλπος 56 
Πίζα 111
Πίστη-νομιμοφροσύνη, απαρχές κρα

τικής οντότητας 344 
Πλανταγενέτες βασιλείς 257,258,260, 

283
Πλαταιές 111· μάχη 114 
Πληροφορίες, Βυζαντινή Αυτοκρατο

ρία και διπλωματία 203 
Πόλεις αρχαίας Ελλάδας, αξιώσεις 

ηγεμονίας vs αξιώσεις ανεξαρτη
σίας 102' κοινωνική και πολιτική 
δομή 104· πόλεμος και καταστρο
φή πόλεων 103 

Πόλεμος, Jus gentium  392· Α' και Β' 
Παγκόσμιος Πόλεμος 480-1· αίτια 
Α' Παγκοσμίου Πολέμου 485 κ.ε.· 
αίτια στην αρχαία Ελλάδα 100- α
μυντικός πόλεμος 262- Αναγέννη
ση 283-4· ανεξαρτησία αρχαίων 
κρατών 230· ανεξαρτησία και πε
ριορισμοί 553· αντι-ηγεμονισμός, 
νομιμοποιητικές βάσεις 538· αντι
λήψεις 18ου αιώνα 366· αποκέ
ντρωση λόγω Ψυχρού Πολέμου 
506- αρχαία Ελλάδα σύγκριση με 
Μεσαίωνα 261 κ.ε.· αρχαία πολι
τικά συστήματα σύνηθες 230· διε
θνές δίκαιο και ΓΙούφεντορφ 337· 
δίκαιος πόλεμος Μεσαίωνας 261 
κ.ε., 267· Δύο Ρόδων 295' εθιμικές 
ρυθμίσεις κινεζικού συστήματος 
164· εθνική κυριαρχία και κράτος 
542· έσχατη λύση για Ναπολέοντα 
405-6· ευρωπαϊκό σύστημα 18ου 
αιώνα 373· ηγεμονία και αντι-ηγε- 
μονισμός539· Θωμάς Ακινάτης και 
Ιερός Αυγουστίνος 266· ιερός πό
λεμος 265· κανόνες μεταξύ πόλε
ων κλασικής εποχής 101· κατα
στροφή πόλεων και αντι-ηγεμονι- 
σμός 103’ κινεζική φιλοσοφία σύ
γκριση με αρχαία Ελλάδα 262 κ.ε.· 
Κοινωνία και «πόλεμος εκτός νό
μου» 489· Κριμαίας 381, 432· μι
κροί προσαρμόζουν μεγάλοι κα
ταστρέφουν 366· μονομαχία στον 
Μεσαίωνα 267· νομιμοποίηση α- 
ντι-ηγεμονικής στάσης 538· νομι
μοποίηση άσκησης βίας και αντι- 
ηγεμονικές αρχές 538· όφελος και 
νομιμότητά του 100· περιορισμέ-
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νος και θεσμοί συστήματος ισορ
ροπίας δυνάμεων 357-8' πόλη αρ
χαίας Ελλάδας 99· προσαρμογής, 
ευρωπαϊκή μετά τη συνθήκη της 
Ουτρέχτης 351' πυρηνικά όπλα 
και συνέπειες 506' σύστημα ισορ
ροπίας ισχύος 18ου αιώνα, βία και 
διπλωματία 365 

Πόλη αρχαίας Ελλάδας, αίτια συνοχής 
100' αναβίωση Ιταλία τον ύστερο 
Μεσαίωνα 275-6' αντι-ηγεμονι- 
σμός 102' δομή και πολιτικός πο
λιτισμός 99' κάτοικοι και πολίτες- 
ιδιοκτήτες 100' πολίτης 99 

Πολιτική θεωρία, 18ο αιώνα εστιάζε
ται εσωτερική παρά εξωτερική 
πολιτική 374 

Πολιτική κοινότητα, ορισμός 45 
Πολιτική κοινωνία κρατών 56 
Πολιτική κυριαρχία, αυτοκρατορία και 

επικυριαρχία 233-4' Ηνωμένα Έ 
θνη και ισχυρά κράτη 521 

Πολιτισμός, βλ. επίσης κουλτούρα' Α
ναγέννηση και νέες κοινωνικές 
δομές 276· ανάδειξη κοινωνιών 
και ύστερη διεθνής κοινωνία 531- 
2" ανήκειν και κοινότητα 221' ά
νοδος και πτώση αυτοκρατοριών
216-7' αποικιοκρατία και Κοινω
νία των Εθνών 510-1· αρχαία Ιν
δία 147· αυτοκρατορία και η συ
νοχή της 219· Βυζαντινή Αυτοκρα
τορία 199- Βυζαντινή Αυτοκρατο
ρία και ετερότητα 205· Βυζαντινός 
και ανωτερότητα 200· διακρατικό 
σύστημα και κοινότητες 221' δια
κρατικοί άγραφοι κώδικες και συ
μπεριφορές 537" διαμόρφωση διε
θνούς ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
ηγεμονία 247' διεθνές σύστημα ελ
ληνιστικής περιόδου 144-5' διε
θνής κοινωνία 545 κ.ε.' διεύρυν
ση διεθνούς ευρωπαϊκού συστή
ματος 473' δίκτυο κανόνων και θε

σμών σύγχρονης διεθνούς κοινω
νίας 518· ενότητα και συνοχή αρ
χαίων συστημάτων 223' επέκταση 
ευρωπαϊκής διεθνούς κοινωνίας 
και θεσμοί 451' επέκταση Ευρώ
πης 268 κ.ε.· επιβίωση υπό Ρωμαϊ
κή Αυτοκρατορία 189· ευρωπαϊκή 
κοινωνία κρατών 246' ηγεμονία 
122· ινδικό πολιτικό σύστημα 148’ 
Ισλάμ 208· ιστός διεθνούς κοινω
νίας 222· κινεζικός 168-9· Μεσαί
ωνα ύστερη εποχή κάθετη ενοποί
ηση 445-6· ορισμός ως διεθνής πο
λιτικός πολιτισμός 473-4· προσδιο- 
ριστικό νομιμοποίησης 241' Ρω
μαϊκή Αυτοκρατορία, διαιρέσεις 
195' σταθερότητα διεθνούς ευρω
παϊκής κοινωνίας 500' σύγκριση 
ευρωπαϊκού συστήματος με μακε
δονικό 372-3' Σουμέριων με Αιγύ- 
πτιους-Χετταίους 68" σύγχρονη 
διεθνής κοινωνία πιο κατακερμα
τισμένη από παρελθόν 518' συνέ
πειες αποικιοκρατίας στην Εγγύς 
και Απω Ανατολή 513' σύστημα 
κρατών 52-3' υπερπόντιες κτήσεις 
και ανεξαρτησία 447· ύστερη φά
ση Μεσαίωνα στην Ευρώπη 258 

Πολύβιος 137· κοινωνίες απάντηση 
στο χάος 360 

Πολωνία 131, 268, 270, 396' αντι-ηγε- 
μονική συμμαχία 331-2' σύστημα 
ισορροπία ισχύος 354 

Πομπήιος 184
Πορτογαλία 212, 346, 424· αίτια εξε

ρευνήσεων 388-9' επέκταση προς 
τον Ατλαντικό 384 κ.ε. 

Πούφεντορφ Σάμουελ 337 
Πρακτική, παράδοση, θεσμοί και νο

μιμοποίηση 238 κ.ε.
Πρέσβεις, ινδικό διεθνές σύστημα 156 
Πρόξενοι, πόλεις αρχαίας Ελλάδας 

101
Προσηλυτισμός, μουσουλμανισμός 209
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Προτεσιάντες, αξιώσεις ηγεμονίας Αψ
βούργων 322· Βίβλος 303· Αγγλία 
306- αντι-ηγεμονισμός 312· αξιώ
σεις ηγεμονίας Αψβούργων 320· 
Γαλλία και αντι-ηγεμονισμός 341· 
ευνοεί κρατική και κοινωνική ετε
ρότητα 313-4· κωδικοποίηση κανό
νων διεθνούς δικαίου 336-7 

Προφήτης, σχίσμα Ισλάμ και διάδοχοί 
του 211

Πρωσία 345, 354, 373, 407· Ανατολικό 
Ζήτημα 468' ικανοποιημένη και 
οννεργάσιμη δύναμη 434' Μπί- 
σμαρκ 430-1· Ναπολέοντας ήττα 
416-7

Πτολεμαίοι 183" διαδοχή Αλεξάνδρου 
137

Πυρηναία 207
Πυρηνικά όπλα, ανεξαρτησία και πό

λεμος 553· σταθερότητα Ψυχρού 
Πολέμου 506 

Ραπάλο, συμφωνία Γερμανίας-Ρωσίας 
493

Ρατσισμός, ιμπεριαλισμός ρατσιστική 
εκμετάλλευση 511 

Ραφίς 76
Ραψάκης 75, 76, 77, 113 
Ρεμίρο ντε Όρκο 281 
Ρέμος 178 
Ρηνανία 296 
Ρήνος 250
Ρισελιέ 327, 337, 340, 341, 410, 430· α- 

ντι-ηγεμονική συμμαχία Ευρώπης 
326- ευρωπαϊκή διπλωματία 363- 
ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών 348 
κ.ε- Πολιτική Διαθήκη 328 

Ρόδιοι 143, 372 
Ρομανόφ 396, 397, 398 
Ρούσβελτ 504
Ρουσό 427· ελευθερία και κοινωνικό 

συμβόλαιο 536 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 15,52,73,236· 

αξιώσεις απόσχισης και αίτια 198* 
αφετηρία και διαδρομή 177-8' βα-

σίλειο-πελάτης Ανατολής 192-3' 
διάλυση και συνέπειες για τοπι
κούς πληθυσμούς 196' διάλυση το 
476 μ.Χ. και αίτια 195-7' δίκαιο 
και κώδικες εφαρμογής 197-8' 
διοίκηση επαρχιών 188' εκρωμαϊ- 
σμός 182- ελληνικές επιρροές 183· 
ελληνιστικός πολιτισμός ανέπα
φος 183- ευρωπαϊκός Μεσαίωνας 
249· ιδιότητα πολίτη από Καρα- 
κάλλα 191· Καρλομάγνος και ανα
βίωση το 800 μ.Χ. 197· καρχηδο- 
νιακοί πόλεμοι 182· κατάκτηση α
πό Γερμανούς 216' κληροδότημα 
διεθνών πρακτικών 546· λαοί ε
παρχιών και αυτονομία 183· με- 
σαίωνας και δίκαιο-δικαιοσύνη 
265' οικουμενικό imperium 190-1· 
Οκταβιανός, paxromana 185· ορ
γάνωση και διοίκηση 181-2, 183· 
πολιτικές απέναντι στις κτήσεις 
179 κ.ε.· ρωμαϊκό δίκαιο 178· ρω
μαϊκοί τίτλοι 186' τοπικές μοναρ
χίας 188- υπερεξάπλωση και συ
νέπειες 184,192· χριστιανοί και ι
διότητα πολίτη 191· χρυσή εποχή 
αυτοκρατόρων 187

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επιβίωση 
χαμένου imperium 251

Ρώμη 34, 143, 235, 346' pax romana 
185' αυτοκρατορική φάση 177 κ.ε.· 
δομή και οργάνωση 178-9- ελλη
νικές επιρροές 181· ελληνιστική 
περίοδος 144' ιταλική Αναγέννη
ση 277

Ρωμύλος 178
Ρωσία, βλ. επίσης Ρωσική Αυτοκρατο

ρία, Αγία Ρωσία και Ναπολέοντας 
411· Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ε
πιρροές 206· διακυβέρνηση Νέα 
Χρόνια 398' διεθνής κοινωνία 
394· εκσυγχρονισμός Μεγάλου 
Πέτρου 354, 396-7' επέκταση Σι
βηρία και Ασία 469-70' ευρωπαϊ
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κό σύστημα 20ού αιώνα 482' κα
τάρρευση Σοβιετικής Ένωσης και 
στρατηγικές συνέπειες 522' Κοι
νωνία των Εθνών και διεθνής αλ
λαγή 490' Κονσέρτο Δυνάμεων 
432 κ.ε.' μετά την ήττα του Ναπο
λέοντα 415-6, 422, 424-5' Μπί- 
σμαρκ 434· παρακμή Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας 467' Ρωσική Επα
νάσταση 466 κ.ε.' συμφωνία Ρά- 
παλο με Γερμανία 493 

Ρωσική Αυτοκρατορία, βλ. επίσης Ρω
σία, επέκταση στην ασιατική μά
ζα 397' επίσπευση λόγω Α' Πα
γκοσμίου Πολέμου 486 

Σαγκάη 92
Σαλαμίνα, ναυμαχία 113 
Σαμάρεια 76 
Σαν Φρανσίσκο 460 
Σαξονία 298, 334' σύστημα ισορροπί

ας ισχύος 354 
Σαρακηνοί 250, 256' εκδίωξή τους α

πό Ευρώπη 268' επιθέσεις κατά 
Χριστιανοσύης 264 

Σάρδεις 127· σατραπεία 124 
Σασσανίδες, εισβολή στις ρωμαϊκές ε

παρχίες 191 
Σατραπεία, σύγκριση ρωμαϊκής και 

περσικής διοίκησης 188 
Σαφαβίδες (Πέρσες) 316 
Σαφάτ 76
Σελευκίδες 183, 184 
Σελευκίδες βασιλείς 139 κ.ε. 
Σέλευκος 159' διαδοχή Αλεξάνδρου 

137-8
Σελτζούκοι Τούρκοι 214 
Σενναχερίπ 75
Σεράγεβο, δολοφονία Φραγκίσκου- 

Φερδινάνδου 436 
Σημητικό βασίλειο, ρωμαϊκό βασίλειο- 

πελάτης 193 
Σημίτες, ισλάμ 207· ταυτότητα και ρω

μαϊκή διοίκηση 189· σημιτικοί λα
οί 63

Σιάμ 471 
Σιδώνα 141
Σιίτες, σχίσμα με σουνίτες 210 
Σικελία 97,128,181, 291· ανάκτηση α

πό Νορμανδοΰς 269 
Σιντ 285· χριστιανική ανάκτηση Ισπα

νίας 213 
Σκανδιναβία 268, 270 
Σκανδιναβοί 250
Σκλαβιά, σύγκριση με αποικιοκρατία

511-2
Σκοτία 308· δημοκρατική χροιά αξιώ

σεων κυριαρχίας 345-6 
Σλάβοι 202, 394· προσηλυτισμός στην 

Ορθοδοξία 205, 206 
Σοβιετική Ένωση, απο-αποικιοποίη- 

ση 514· διπλωματικές αντιλήψεις 
μετά το 1945· επικυριαρχία ανα
τολικής Ευρώπης μετά τον πόλε
μο 496' Κοινωνία των Εθνών και 
διεθνής αλλαγή 491· σύγκριση βυ
ζαντινής με σοβιετική οικουμένη 
507' Συμβούλιο Ασφαλείας και 
μεγάλες δυνάμεις 502' υπερδύνα- 
μη 500 κ.ε.

Σοβιετικοί 131
Σοβινισμός, George Kennan, ευρωπαϊ

κό σύστημα και εθνικισμός 483 
(σημ. 1)

Σουηδία 328,396' αντι-ηγεμονική συμ
μαχία 331-2' σύστημα ισορροπία 
ισχύος 354· ευρωπαϊκή κοινωνία 
κρατών 348 κ.ε.

Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής 315 
Σουμερία, Σουμμέριοι 33, 51, 55 κ.ε., 

216, 237, 296, 453· σύστημα, διε
θνής τάξη 552· σύγκριση με Αιγυ- 
πτίους-Χετταίους 68" Αυτοκρατο
ρία, ηγεμονία και κουλτούρα 226 

Σουμμέριοι, σύγκριση με ευρωπαϊκό 
σύστημα 19ου αιώνα 539 

Σουνίτες, σχίσμα με σιίτες 210 
Σπάρτη, Σπαρτιάτες 93, 96, 100, 102, 

103, 105, 109, 113, 143, 326, 453·
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αυτοσυγκράτηση ως νικητές 115- 
δομή και οργάνωση 109-10- ειρή
νη του βασιλιά 126-8- ηγεμονισμός 
122-3- μεταστροφή σε ηγεμονικές 
συμπεριφορές 122-3- Πελοποννη- 
σιακός Πόλεμος και μετά 339- σύ
γκριση με αντι-ηγεμονικό προστά
τη κινεζικού συστήματος 168- σχέ
δια Φιλίππου για εκστρατεία 134 

Στάλιν 504, 509- πολιτική με όρους ω- 
μήζ ισχύος 504- συμφωνία με να- 
ζιστική Γερμανία 494 

Στάση 103-4- δίκη και επίλυση διαφο
ρών 107- νομιμοποίηση και εμφύ
λια σύγκρουση 105 

Σταυροφορίες 265- ανάκτηση Αγίων 
Τόπων και Παλαιστίνης 269 

Στρουκτουραλισμός, υποκείμενες  
στρατηγικές πραγματικότητες-υ- 
περδομές 449 

Σύβαρη 103
Σύγκλητος, ρωμαϊκή διοίκηση 179-80- 

σχέση με στρατό 184 
Σύλας 184, 185 
Συλύ 326, 340
Σύμβαση Λομέ, πελατειακές συμβά

σεις 556
Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, βλ. επί

σης Ηνωμένα Έθνη- επίλυση δια
φορών σύγκριση με Μεσαίωνα 
267- θεσμοί, κανόνες και εξουσία 
εφαρμογής τους 550- Κονσέρτο 
Δυνάμεων και μεταψυχροπολεμι
κή εποχή 523-4- νομιμοποίηση και 
ηγεμονία 555-6- νομιμοποίηση και 
υπόλοιπα κράτη-μέλη 556- σύγκρι
ση με Κονσέρτο Δυνάμεων 502 

Συμμαχία, αμερικανική διπλωματία 
και σφαίρες επιρροής 508- Βατέλ, 
ευρωπαϊκό σύστημα και ισορρο
πία ισχύος 368- Δήλου 109,130-1,
239- διάκριση με αντι-ηγεμονισμό 
130- είδος διεθνούς τάξης 41· εκ
κρεμές Watson και «προστατευτι

κές συνεργασίες» 225-6· εναλλα
γή ηγεμονικής-αντι-ηγεμονικής 
130-1- εφήμερος χαρακτήρας Βρε
τανίας, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ 500- θεωρή
σεις Καουτίλια για ινδικό διεθνές 
σύστημα 153- ρευστές: Αθηναίοι, 
αντι-ηγεμονικοί, Σπαρτιάτες, 
Πέρσες 123- ρευστότητα διεθνούς 
κινεζικού συστήματος 167- στρα
τηγική Φιλίππου Μακεδονίας 134· 
Ψυχρός Πόλεμος σύγκριση με αρ
χαίες συμμαχίες 131 

Συμφέρον, Morgenthau και διεθνές 
σύστημα 31-2' δίκτυο πιέσεων και 
συμφερόντων διεθνούς κοινωνίας 
517- εσκεμμένα κοινωνικά συμβό
λαια και όφελος 536- ευρωπαϊκό 
σύστημα 18ου αιώνα 355· ισορρο
πία ισχύος και αίσθημα συλλογι
κού συμφέροντος 442-3 

Συνέδρια, αρχαίο σύστημα πόλεων και 
ειρήνη βασιλιά 126-8 

Συνέδριο, Βερολίνου του 1878468- ευ
ρωπαϊκή επέκταση στην Αφρική 
472- Παρισιού 432 

Συνθήκη Ανδριανούπολης του 1829-30 
468

Συνθήκη Βερσαλιών 247, 337,481,487, 
492, 434, 460, 487, 516, 519· αντι- 
ηγεμονική ρύθμιση 442, 444· avti- 
ηγεμονισμός εποχή Κονσέρτου Δυ
νάμεων 421· αξιώσεις ανεξαρτησί
ας βαθιές και ισχυρές 340-1' απο
τυχία ηγεμονίας Αψβούργων 338· 
αφετηρία αντι-ηγεμονικής ισορ
ροπίας ισχύος 325 κ.ε.· Γαλλία, 
Σουηδία, Ολλανδία αρχιτέκτονες 
συνθήκης 335-6· γαλλικές αξιώ
σεις ηγεμονίας 340· δημόσιο δί
καιο Ευρώπης 336" εθνική κυριαρ
χία 543· επίσημη διατύπωση αρ
χών διεθνούς ευρωπαϊκής κοινω
νίας 441· καθιέρωση κανόνων ευ
ρωπαϊκής κοινωνίας κρατών 349-
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νομιμοποίησε κυριαρχία-ανεξαρ- 
τησία 349-50' παραλληλισμός με 
ΟΗΕ 544· προϊόν αντι-ηγεμονικής 
συσπείρωσης 349, 350' σύγκριση 
με την «ειρήνη του βασιλιά» 125 

Συνθήκη 1648 και νέα τάξη πραγμά
των 332' σύστημα ανεξάρτητων 
κρατών 335' χάσμα μεταξύ πρα
κτικής και αρχών 349 

Συνθήκη Βιέννης 336, 415, 417-8, 433, 
459, 465, 472, 473, 477, 487, 489' 
αντίθεση Ναπολέοντα Γ  430' ι
σορροπία, αρχές και κανόνες διε
θνούς δικαίου 361' νομική ισότη
τα 421

Συνθήκη Λονδίνου του 1829-30 468 
Συνθήκη Νερσίνσκ 460 
Συνθήκη Ουτρέχτης 1714 μ.Χ. 342,48' 

ακολούθησε τάξη και πρόοδος 
351' ισορροπία και la paix anglaise 
352' προώθηση αντι-ηγεμονικών 
υποθέσεων Βεστφαλίας 351 

Συνθήκη Παρισιού του 1856 468 
Συνθήκη Τορδεσίλιας του 1493 μ.Χ. 

384
Συρία 56, 207, 209
Σύστημα κρατών, βλ. επίσης διεθνές 

σύστημα και διεθνής κοινωνία 
κρατών Ασσύριοι 51· αφετηρία 
ευρωπαϊκού Νέων Χρόνων 334' 
Δυναστεία Χαν 52' ειρήνη βασι
λιά και συνέπειες 126' επικυριαρ
χία 22' θεωρητικές ακραίες περι
πτώσεις 23' ινδικό 52' κινεζικό 52' 
κλασική Ελλάδα 51· Λατινική 
Χριστιανοσύνη εξάρθρωση 305' 
παλαιά και νέα 20 κ.ε.' παλαιότε- 
ρα συστήματα 21-22· πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά 52-3· Σουμερία 
51· φάση μετασχηματισμού κρά
τος σε έθνος 19ο αιώνα 428 

Σφαίρες επιρροής· αμερικανική πολι
τική 507 κ.ε.· μετά το 1945, απλοϊ
κή αντίληψη 505-6' σοβιετική πο

λιτική 506-7 
Σφόρτσα Φραντζέσκο 297, 279, 281,

288, 293, 411 
Τάξη, βλ. επίσης διεθνή τάξη· αναζή

τηση ευρωπαϊκής τάξης τον 16ο 
αιώνα 317 κ.ε.· διεθνές δίκαιο και 
Γκρότιους 337· διεθνής τάξη και 
ανεξαρτησία 40-2' ευρωπαϊκό σύ
στημα και συνθήκη Ουτρέχτης 
351' ευρωπαϊκό σύστημα: γαλλική 
και αυστροισπανική 340 

Ταό 169
Ταρίκ, αποβίβαση μουσουλμάνων στο 

Γιβραλτάρ 212 
Ταρκύνιος 236 
Τάταροι 378, 460 
Ταυρίδα 316 
Τελ έλ Αμάρνα 222 
Τεύτονες Ιππότες 264 
Τεχνολογία, αύξηση ισχύος ευρωπαϊ

κών κρατών 464' επικυριαρχία 
Σουμερικού διεθνούς συστήματος 
63· συνέπειες για διεθνή κοινωνία
517 

Τίβερης 184 
Τίγρης 71, 144 
Τόρυς 342
Τουρκία, Τούρκοι 67, 202, 328’ διοί

κηση και οργάνωση 214 κ.ε.' προ
σηλυτισμός φιλοπόλεμων τούρκων 
στο Ισλάμ 269' σύγκριση με Νορ- 
μανδούς 214 

Τραϊνός 190
Τριακονταετής Πόλεμος 325,330,332' 

συνέπειες για ευρωπαϊκό σύστη
μα 358

Τρίτος Κόσμος 515' αντι-ηγεμονισμός 
και διεθνές σύστημα ύστερης επο
χής 527 

Τροία 97 
Τρούμαν 505
Τσάντρα Γκούπτα 138, 159, 283 
Τσενγκ 102' μεσαίας ισχύος κράτος κι

νεζικού διεθνούς συστήματος 166-7
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Τσεχοσλοβακία 131 
Τσιν 236,346· καινοτόμο κινεζικό κρά

τος 165' κινεζικό κράτος με νομι- 
κίστικες επιρροές 173 

Τσόου 162, 164 
Τσόρτσιλ 505
Τσσυ, ηγεμονικό κινεζικό κράτος 165
Τυδόρ 306
Τυνησία 181
Τύραννος 104
Τύρος 141

Υπερδομή, υποκείμενες στρατηγικές 
και οικονομικές πραγμα®χότητες 
449 · ''

Υπερδυνάμεις, εποχή υπερδυνάμεων 
499 κ.ε.

Υπέρτατος Ηγεμόνας 379 
Υπουργεία Εξωτερικών, γένεση 18ο 

αιώνα 363 
'Υφεση, στάση δυτικογερμανών 508

Φάλαγγα, Θηβαίοι και Σπαρτιάτες 126 
Φαραώ 68, 79, 92, 93· αιγυπτιακή αυ

τοκρατορία 66 
Φερδινάνδος Αραγονίας 295 
Φερράντε 279
Φιλελευθερισμός, Cujus region ejus 

nation και Βαλκάνια 467· εθνικι
σμός και Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία 467· ελίτ νέων ανεξάρτητων 
κρατών 520· φάση μετασχηματι
σμού κράτος σε έθνος 19ο αιώνα 
427

Φίλιππος Β' 108, 316, 320, 321 
Φίλιππος Β' Μακεδονίας 131,133,134 
Φιλισταίοι 264
Φλωρεντία 111, 280" ιταλική Αναγέν

νηση 277 
Φοίνικες 63, 87, 455 
Φορμόζα 394 
Φραγκίσκος Α' 311, 315 
Φράγκοι 216, 382 
Φρειδερίκος Μέγας 357, 365, 527

Φυσικό δίκαιο, Jus gentium 392· διε
θνές δίκαιο και Πούφεντορφ 337’ 
επιρροή στην Ευρώπη λόγω υπερ
πόντιων κτήσεων 392

Χαλδαίοι 56, 102 
Χαλέπι 383
Χαλιφάτα, Βαγδάτης 214, 215· διαίρε

ση μουσουλμάνων 210-1· Κόρδο
βας 213· σχίσμα σουνιτών με σιί
τες 210· Ισλαμική διοίκηση και ορ
γάνωση 210 

Χαν, δυναστεία κινεζικού συστήματος 
175

Χαρούν αλ Ρασίντ 382 
Χέερεν 371,407,434,440,471· διεθνές 

δίκαιο Ευρώπης και πρακτική 360' 
περιγραφή του ευρωπαϊκού συ
στήματος 368-9 

Χετταίοι 66, 68, 222, 226 
Χίτλερ 494
Χομπς 536,553· δέρμα ενός Λεβιάθαν 

344· κράτος, εξουσία τάξη και δί
καιο 358 

Χοχεντσόλερν 298
Χριστιανοσύνη, Χριστιανισμός, Αψ- 

βούργοι και Μεταρρύθμιση 301 
κ.ε.· γαλλικές ηγεμονικές αξιώσεις 
339- διακριτά κράτη και κουλτού
ρα 344· διεθνής ευρωπαϊκή κοινω
νία 546· διεύρυνση ΕΕ και διεθνής 
κοινωνία 532- ενοποιητικός παρά
γων αυτοκρατορικής εξουσίας 219- 
ενότητα και Αψβούργοι 441· επί
σημη θρησκεία επί Κωνσταντίνου 
194· ευρωπαϊκή κοινωνία κρατών 
348 κ.ε.· ευρωπαϊκό σύστημα 480· 
θρησκευτικές αδελφότητες 2ο αιώ
να μ.Χ. 191· Ισλαμισμός 208· κα
νόνες ευρωπαϊκού συστήματος 
317· κεντρική Ευρώπη και ανάπτυ
ξη εθνικού αισθήματος 345- λατι
νικός και ανάδυση ευρωπαϊκής 
κοινωνίας κρατών 246· Μεσαίωνας
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και κοινωνική δομή 252 κ.ε.· ριζό- 
νιια οργανωμένη κοινωνία 439" με
ταίχμιο μεταξύ ηγεμονίας και κρα
τικού κατακερματισμού 317 κ.ε.· 
πίστη-νομιμοφροσύνη Μεσαίωνα 
ρευστή και διάχυτη 261' πολιτισμι
κός άξονας ευρωπαϊκού συστήμα
τος 545

Χρουστσόφ 509 
Χρυσή Ορθή 395, 397

ψυχρός Πόλεμος 131, 506 κ.ε.· αποκέ
ντρωση πολέμων 506· περιορισμός 
εξοπλισμών, αίτια 509

Ωσηέ Βασιλιάς 75

Blondel Jean 403
Bull Hedley 22,23,24,25,31,325,378, 

381' Άναρχη κοινωνία 20, 23, 24· 
αυτοκρατορικά οργανωμένες κοι
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