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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και στοχοθεσία 

Η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει να προσδιορίσει επιγραμματικά τις βα-
σικές στρατηγικές και διπλωματικές προτεραιότητες των ΗΠΑ για τον 21ο 
αιώνα, όπως διαμορφώνονται μέσα από την εξωτερική πολιτική του προ-
έδρου Obama (Obama administration), με έμφαση στο πολύ κρίσιμο (piv-
otal) υπο-σύστημα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής, αξιοποιώντας ερμηνευ-
τικά κάποια θεσμικά κείμενα της αμερικανικής κυβέρνησης και κυρίως 
σχετικές αναλύσεις σημαντικών “opinion makers1” lato sensu, για παρά-
δειγμα καθηγητών από το περίφημο West Point ή ακαδημαϊκών δασκάλων 
πρώτης γραμμής, όπως ο επιφανής θεωρητικός του νεορεαλισμού John Me-
arsheimer, οι οποίοι, πέρα από τα στενά επιστημονικά φόρα, αρθρογραφούν 
τακτικά σε πολιτικές επιθεωρήσεις ή εφημερίδες μεγάλης αναγνωστικής εμ-
βέλειας. 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να θέσει το πλαίσιο ενός ευρύτερου 
και γόνιμου προβληματισμού για την υψηλή στρατηγική (grand strategy) των 
ΗΠΑ στον 21ο αιώνα, σε μία εποχή προδήλως μεταβατική, όπως επισημαίνει 
και ο ίδιος ο John Mearsheimer σε κάθε ευκαιρία και εμφατικά2, όπου πλέον 
όχι μόνο τα παραδοσιακά μεταπολεμικά, άλλα και τα όψιμα μεταψυχρο-
πολεμικά όρια ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις και τις Υπερδυνάμεις του 
παρελθόντος φαίνεται ότι επανακαθορίζονται de facto και άρδην (π.χ. 
γερμανικός ηγεμονισμός, ο νέος ρόλος της Κίνας), επηρεάζοντας τη διεθνή 
πολιτική κατάσταση στο μέγιστο βαθμό, ιδίως σε ευαίσθητες γεωπολιτικές 

1. Διαμορφωτές γνώμης: ένα πρόσωπο του οποίου η γνώμη επηρεάζει τις γνώμες άλλων 
ανθρώπων. 

2. Τζον Μιρσχάιμερ, «Το Ισραήλ μετατρέπεται σε κράτος-απαρτχάιντ», 
www.kathimerini.gr. 
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και ενεργειακές ζώνες του πλανήτη, όπως είναι προφανώς η ευρύτερη γεω-
γραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ στον 21ο αιώνα: Η μετα-ρεαλιστική προσέγ-
γιση του John Mearsheimer 

Οι θέσεις του γκουρού του πολιτικού νεορεαλισμού John Mearsheimer 
στην έγκυρη επιθεώρηση The National Interest τον Φεβρουάριο του 2014 με 
τον χαρακτηριστικό και αλληγορικό τίτλο “America Unhinged”3 σχετικά με 
την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής 
και υψηλής στρατηγικής στη νέα φάση της μεταψυχροπολεμικής εποχής, 
συνιστούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δούμε εκ του σύνεγγυς τα 
ζητήματα που ανακύπτουν από τη διακυβέρνηση Obama και κυρίως πώς 
συνδέονται και σε ποιο βαθμό απηχούν την κοινωνική και ιδεολογική συλ-
λογική συνείδηση στις ΗΠΑ σήμερα, μέσα από κείμενα ακαδημαϊκών ανα-
λυτών ή ακόμη και σημαντικών αξιωματούχων, οι οποίοι διαμορφώνουν 
σημαντικά την αμερικανική κοινή γνώμη (opinion formers), αν και 
παράλληλα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σε ένα κρίσιμο επίπεδο την 
εκφράζουν, με την έννοια ότι ανασύρουν στο δημόσιο προσκήνιο, ως ευαί-
σθητοι δέκτες, τις βαθύτερες ‘φωνές’ της αμερικανικής κοινωνίας για την 
πραγματική αυτο-εικόνα (self-image) των ΗΠΑ στη νέα γεωπολιτική και 
διπλωματική πραγματικότητα. 

Η παρέμβαση του John Mearsheimer αποκτά και μία επιπλέον σημασία 
για την ίδια την επιστημολογική και θεωρητική φύση του ρεαλιστικού παρα-
δείγματος (paradigm), εφόσον αναδεικνύει, με απτό και σαφή τρόπο, ότι ο 
πολιτικός ρεαλισμός, ακόμη και σε περιπτώσεις όπως του δημοφιλούς Αμε-
ρικανού πολιτικού επιστήμονα, που οριοθετείται ενίοτε και ως επιθετικός 
(offensive realism), δεν είναι μία απλοϊκή και ενίοτε επιθετική (aggressive) 
εκδοχή της νεοτερικής χομπσιανής προσέγγισης, αλλά μία θουκυδίδεια 
πρόσληψη του διεθνούς συστήματος, στην οποία δεσπόζουν οι κομβικές αρ-
χαιοελληνικές έννοιες της μετριοπάθειας, του πολιτικού ορθολογισμού, της 
σωφροσύνης, ακόμη και της κοινωνικής ευαισθησίας, και σε καμία περί-
πτωση δεν είναι οι μαξιμαλιστικές διακηρυκτικές θέσεις ενός ιδεοληπτικού 
πολιτικού ιδεαλισμού που συνήθως, όπως επισήμανε εδώ και αιώνες ο Nic-
colò Machiavelli, οδηγούν σε έναν αδιέξοδο αναθεωρητικό και επεμβατικό 
ιμπεριαλισμό που ‘τραυματίζει’ τη δομή και την εσωτερική λογική του δο-

3. John J. Mearsheimer, “America Unhinged”, The National Interest, Number 129, 
Jan/Feb 2014, pp. 9-30. 
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μικά άναρχου, όπως θα έλεγε ο Hedley Bull, νεοτερικού κρατοκεντρικού 
διεθνούς συστήματος. 

Από αυτήν την οπτική γωνία, η νουνεχής παρέμβαση του John Mear-
sheimer για την ολική και ριζική επανεξέταση της αμερικανικής υψηλής 
στρατηγικής στον 21ο αιώνα –που για να είμαστε σαφείς ως αφετηρία έχει 
την εκτενή έκθεση “The Israel Lobby”, την οποία, μαζί με τον εξίσου 
γνωστό Αμερικανό καθηγητή Stephen Walt, δημοσίευσε το Μάρτιο του 
2006 στο αγγλικό περιοδικό London Review of Books4– θέτει παράλληλα και 
μία ανοικτή προτροπή, ώστε να τοποθετήσουμε τον πολιτικό ρεαλισμό στις 
αρχικές βάσεις του ή, ενδεχομένως, σε μία αναστοχαστική μετα-ρεαλιστική 
προοπτική (post-realist perspective), μακριά τόσο από ‘αυτιστικές’, πολλές 
φορές, κυβερνητικές σκοπιμότητες των αμερικανικών ελίτ εθνικής ασφά-
λειας όσο και από συγκυριακές μιντιακές εκτιμήσεις που αλλοιώνουν βά-
ναυσα τη θουκυδίδεια φιλοσοφική, θεωρητική και μεθοδολογική επιστη-
μολογική του ταυτότητα. 

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση του John Mearsheimer στάθηκε η κρίση 
στην Αίγυπτο και τη Συρία ή ό,τι κατανοούμε υπό τον συμβατικό όρο «Αρα-
βική Άνοιξη». Ο Αμερικανός καθηγητής προσπαθεί, ουσιαστικά, να ανα-
τρέψει με επιχειρήματα τρεις ευρέως διαδεδομένες παραδοχές σχετικά με τη 
στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας 
συγχρόνως και τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ρεαλιστικής προσέγγισης. 

• Πρώτον, αναρωτιέται, οι δύο εν λόγω χώρες έχουν πραγματικά στρα-
τηγικό ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ; Δηλαδή, συνεχίζει, εάν οι Αμερι-
κανοί δεν επέμβουν στην περιοχή θα προκαλέσουν μεγάλη βλάβη στα 
ζωτικά εθνικά αμερικανικά συμφέροντα; 

• Δεύτερον, υπάρχουν ηθικές επιταγές καντιανού τύπου για περαιτέρω 
εμπλοκή των ΗΠΑ εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης που συντε-
λείται στην περιοχή; 

• Τρίτον, υπογραμμίζει με έμφαση, οι Αμερικανοί είναι οι μόνοι που 
κατέχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν θετικά και αποτελεσματικά 
στο Κάιρο και τη Δαμασκό5; 

Αυτές οι τρεις αντιλήψεις από κοινού, ως ένα ενιαίο ιδεολογικό σώμα, κα-
ταλήγει έτσι σε ένα αρχικό συμπέρασμα ο John Mearsheimer, δημιουργούν 
μία (δήθεν) ισχυρή και αναπόφευκτη πολιτική αναγκαιότητα για συνεχή 
στρατιωτική παρουσία και εμπλοκή (involvement) των ΗΠΑ στην εσωτε-
ρική σκηνή αυτών των κρατών. 

4. John J. Mearsheimer, “Stephen Walt”, Το Ισραηλινό λόμπι και η Πολιτική των ΗΠΑ, 
Θύραθεν, Θεσσαλονίκη 2006. 

5. Mearsheimer, “America Unhinged”, ό.π., σ. 9. 
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Το πρόβλημα, κατά τον John Mearsheimer, είναι γενικότερο και αφορά 
στις ίδιες τις αμερικανικές ελίτ εθνικής ασφάλειας (America’s national-
security elites), που σκέφτονται και κυρίως δρουν στα γεωπολιτικά πλαίσια 
μίας φοβικής και άκρως αντι-ρεαλιστικής παραδοχής, σύμφωνα με την οποία 
κάθε γωνία του πλανήτη έχει σχεδόν εξ ορισμού μεγάλο στρατηγικό ενδια-
φέρον για τις ΗΠΑ. Αυτό το κρίσιμο στοιχείο, επισημαίνει ο John Mear-
sheimer, που απεικονίζει το παγκόσμιο διεθνές σύστημα με πολύ ζοφερά 
χρώματα, επιβάλλει στις ΗΠΑ ένα εξαιρετικά βαρύ φορτίο, ένα φορτίο 
ανευθυνότητας (the burden of irresponsibility), σύμφωνα με τον τίτλο του 
εξωφύλλου του The National Interest, χωρίς καμία επιλογή ή εναλλακτική 
λύση, εξωθώντας την αμερικανική εξωτερική πολιτική σε έναν επεμβατικό 
‘καταναγκασμό’, όπου ως μία αυτο-εκπληρούμενη προφητεία η επικυριαρ-
χία σε παγκόσμια κλίμακα ταυτίζεται με την αμερικανική επιβίωση και α-
σφάλεια. Αυτή η ιδεοληπτική προσέγγιση, τονίζει ο Mearsheimer, είναι ε-
ντελώς λάθος. 

Εκκινώντας από αυτήν την κρίσιμη θεωρητική και εμπειρική διαπίστω-
ση, ο John Mearsheimer υποστηρίζει, εφαρμόζοντας γνήσια ρεαλιστικά κρι-
τήρια ανάλυσης, όπως είναι για παράδειγμα η ανάλυση κόστους–οφέλους 
(cost-benefit analysis), ότι η Αμερική είναι μία απόλυτα ασφαλής χώρα, ότι 
οι εξελίξεις στην Αίγυπτο και τη Συρία δεν απειλούν τα εθνικά στρατηγικά 
συμφέροντα της Ουάσινγκτον και ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζή-
τημα ηθικής προσταγής για επέμβαση των ΗΠΑ με πρόσχημα το επικίνδυνο 
επιχείρημα της ανθρωπιστικής κρίσης. 

Αντίθετα, ο Αμερικανός καθηγητής ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ όχι μόνο 
μπορούν να βελτιώσουν τα διεθνή ζητήματα, χρησιμοποιώντας ως αρνητικά 
παραδείγματα το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη, αλλά μάλλον θα 
καταστήσουν την ήδη δύσκολη κατάσταση πολύ χειρότερη. Σχετικά με το 
πολιτικό και ηθικό σκέλος της ανάλυσης, μας υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ ουδέ-
ποτε στο παρελθόν προέταξαν στη διπλωματική και στρατηγική ατζέντα 
τους το ζήτημα της δημοκρατικής ή όχι φύσης του πολιτικού καθεστώτος ή 
του προφίλ του ηγέτη με τον οποίο συνεργάστηκαν ή συγκρούστηκαν6. Υπό 
αυτήν την έννοια, όπως γράφει χωρίς περιστροφές, τα αμερικανικά στρατη-
γικά συμφέροντα δεν διακυβεύονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
Ακόμη και το πρόβλημα της τρομοκρατίας, συνεχίζει, αποτελεί μία ελάσ-
σονα απειλή (minor threat), ειδικά αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του ότι η 
διεθνής τρομοκρατία ως ασύμμετρη απειλή είναι σε μεγάλο βαθμό παρά-
γωγο της αμερικανικής επεμβατικής πολιτικής ανά τον κόσμο. Συνεπώς, κα-

6. Στο ίδιο, σ. 10. 
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ταλήγει, η σχέση κόστους–οφέλους είναι δυσανάλογη. Το οικονομικό κό-
στος ιδιαίτερα του πολέμου και οι ανθρώπινες απώλειες ακόμη και σε ψυ-
χολογικό επίπεδο (επισημαίνοντας για παράδειγμα το ‘μετα-τραυματικό 
σοκ’ των βετεράνων) είναι πλέον το βασικό ζήτημα που απασχολεί την 
αμερικανική κοινωνία. 

Η προσέγγιση του John Mearsheimer κρύβει ακόμη μία ευχάριστη έκ-
πληξη. Ενώ grosso modo κυριαρχεί η άποψη ότι ο πολιτικός ρεαλισμός δεν 
εξετάζει καθόλου τις θεσμικές και πολιτισμικές συνέπειες των διεθνών εξε-
λίξεων και αλλαγών στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα (domestic context), η 
θεωρία του «μαύρου κουτιού» (black box theory), ο John Mearsheimer, με 
μία αναστοχαστική και μετα-ρεαλιστική μετριοπάθεια με σαφείς θουκυ-
δίδειες καταβολές, έρχεται σε καιρούς παρακμής για τη δημοκρατική νομι-
μοποίηση παγκοσμίως, που ακόμη και προοδευτικές φωνές της πολιτικής 
και πνευματικής ελίτ ηχηρά σιωπούν, να κατακεραυνώσει την επεμβατική 
στρατηγική ‘λογική’ της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο κόστος 
για τις ΗΠΑ σήμερα έγκειται στο γεγονός ότι σταδιακά γιγαντώνεται στην 
αμερικανική θεσμική αρχιτεκτονική ένα «κράτος εθνικής ασφάλειας» 
(national-security state), που απειλεί και κυρίως υπονομεύει συστηματικά τις 
φιλελεύθερες και δημοκρατικές αξίες που βρίσκονται στην καρδιά του αμε-
ρικανικού πολιτικού συστήματος7. Σίγουρα αυτή η θέση μπορεί να ξαφ-
νιάζει πολλούς, ωστόσο αναδεικνύει, πέρα από το προφανές, και τη βαθειά 
θεωρητική απίσχνανση που έχει δεχτεί το θουκυδίδειο ρεαλιστικό παράδειγ-
μα από έναν χομπσιανό νεοτερικό ρεαλισμό, απογυμνωμένο κυριολεκτικά 
από κάθε έννοια ορθολογικής πολιτικής ανάλυσης. Ο John Mearsheimer 
είναι αν μη τι άλλο ο καταλληλότερος στοχαστής να θέσει εκ νέου τα πράγ-
ματα στη σωστή βάση τους, εφόσον και ο ίδιος κατά διαστήματα καλ-
λιέργησε την εικόνα ενός ρεαλισμού με ‘επιθετικό’ πρόσωπο. Μας υπενθυ-
μίζει πλέον στα πρότυπα του σώφρονα Θουκυδίδη ότι οι πολιτικές αστοχίες 
και οι στρατηγικές αποτυχίες της αθηναϊκής ηγεμονίας και της αθηναϊκής 
υπερ-επέκτασης (over-expansion) έβλαψαν θανάσιμα και την αθηναϊκή δη-
μοκρατία. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα που αποκομίζει κανείς από τη 
μελέτη του Θουκυδίδη και αυτό επανέρχεται ίσως με μοναδικό τρόπο στις 
ύστερες αναλύσεις του John Mearsheimer. 

Ο John Mearsheimer μας επιφυλάσσει ωστόσο και μία δεύτερη έκπληξη. 
Για πολλές δεκαετίες, γράφει χαρακτηριστικά, ένα μέρος των αμερικανικών 
ελίτ εθνικής ασφάλειας αντιμετώπιζαν τη θεωρία του απομονωτισμού (the-
ory of isolationism) ως μία περιθωριακή και αφελή εκδοχή του δόγματος 

7. Στο ίδιο, σ. 11. 
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Monroe. Αυτό όμως, τονίζει, είναι ακόμη ένα ιδεοληπτικό ολίσθημα. Η αμε-
ρικανική ασφάλεια είναι παγιωμένη ακριβώς λόγω του αμερικανικού απο-
μονωτισμού. «Δύο γιγάντιοι ωκεανοί», γράφει, «και μία πληθώρα πυρηνικών 
όπλων προασπίζουν σήμερα τις ΗΠΑ». Ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα έχουν 
τέτοια δυνατότητα προβολής ισχύος (power-projection capability), ώστε να 
απειλήσουν βάσιμα την Αμερική. Το σύνδρομο του Pearl Harbor δεν μπορεί 
έτσι να ακυρώσει τη δεδομένη ρεαλιστική σοφία της θεωρίας του απομο-
νωτισμού. Από την άλλη, το δόγμα Monroe διασφαλίζει την περιφερειακή 
ηγεμονία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο8. Το ίδιο, υποστηρίζει ο John 
Mearsheimer, συμβαίνει και με το ζήτημα της διεθνούς τρομοκρατίας. Το 
σύνδρομο της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 δεν επιτρέπεται να αλλοιώνει σε τέ-
τοιο κρίσιμο βαθμό τη ρεαλιστική προσέγγιση της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής και στρατηγικής. Ακόμη και η τρομοκρατία των πυρηνικών όπλων 
(nuclear terrorism), καταλήγει, είναι σχεδόν μηδενική για μία σειρά από 
σοβαρούς στρατηγικούς και τεχνολογικούς λόγους9. 

Πιθανοί αντίπαλοι στην αμερικανική εθνική ασφάλεια: μύθοι, αλήθειες ή προς 
μία έξυπνη στρατηγική 

Ας δούμε τις θέσεις του Αμερικανού καθηγητή λίγο πιο διεξοδικά. Τόσο 
η Αίγυπτος όσο και η Συρία, υποστηρίζει ιστορικά, μέσα από την αραβο-
ισραηλινή σύγκρουση, και κυρίως με βάση τα σημερινά δεδομένα της Αρα-
βικής Κρίσης, δεν απειλούν τις ΗΠΑ ούτε στον Περσικό Κόλπο ούτε στην 
Αμερική. Το επιχείρημα, συνεχίζει, ότι η Αίγυπτος μπορεί να βλάψει τα 
αμερικανικά ζωτικά συμφέροντα με αιχμή τη Διώρυγα το Σουέζ δεν ισχύει. 
Πρώτον, γιατί μόνο ένα 8% του παγκόσμιου εμπορίου διά θαλάσσης σχε-
τίζεται με το Σουέζ. Δεύτερον, γιατί ακόμη και το πετρέλαιο μπορεί να 
μεταφερθεί εναλλακτικά και τρίτον, και ίσως το πιο σημαντικό, γιατί η Διώ-
ρυγα του Σουέζ συνιστά μία οικονομική ‘ανάσα’ για το Κάιρο, έτσι που ο 
αποκλεισμός της θα υπονόμευε περαιτέρω την αδύναμη αιγυπτιακή οικο-
νομία. Για του λόγου το αληθές, ο John Mearsheimer επισημαίνει ότι όταν 
από το 1967 έως το 1975 η Διώρυγα του Σουέζ ήταν κλειστή, η παγκόσμια 
οικονομία δεν επηρεάστηκε δραματικά10. 

Ένα ακόμη παρόμοιο επιχείρημα, επισημαίνει ο Αμερικανός καθηγητής, 
που κυκλοφορεί στα γραφεία εθνικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον αφορά 
στον πιθανό ηγεμονικό ρόλο του Ιράν στη Μέση Ανατολή και στο γενικότε-

8. Στο ίδιο, σ. 11. 
9. Στο ίδιο, σ. 12. 
10. Στο ίδιο, σ. 13 και 14. 
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ρο στρατηγικό ζήτημα που θέτει αυτός ο ηγεμονικός περιφερισμός στην 
αμφισβήτηση της αμερικανικής ισχύος παγκόσμια, κυρίως μέσα από την 
ανάδειξη νέων Μεγάλων Δυνάμεων ή ακόμη και Υπερδυνάμεων. Αρχικά, 
υποστηρίζει ο John Mearsheimer, η ενίσχυση του Ιράν οφείλεται στην από-
λυτα καταστροφική πολιτική των ΗΠΑ στο Ιράκ, δηλαδή μέσα από την 
ενίσχυση του ισλαμικού σιιτισμού. Κατά δεύτερον, το Ιράν δεν διαθέτει 
συμβατικές δυνάμεις που να αποτελούν φόβητρο για τους γείτονές του και 
τρίτον, αν τυχόν επιχειρήσει να κατακτήσει γειτονικό έδαφος οι Αμερικανοί 
θα επέμβουν άμεσα για να το εμποδίσουν. Όσον αφορά στο ζήτημα των 
πυρηνικών όπλων, επισημαίνει, ούτε αυτό το επιχείρημα είναι ξεκάθαρο. 
Ακόμη και αν ίσχυε όμως κάτι τέτοιο, επειδή ακριβώς τα πυρηνικά όπλα 
έχουν σχετικά μικρή επιθετική δυνατότητα, δεν θα μπορούσαν να ανεβά-
σουν το Ιράν στον ηγεμονικό ‘θρόνο’ της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, η 
αντι-ηγεμονική συσπείρωση των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Σαουδικής 
Αραβίας, καταλήγει, δεν θα άφηναν πολλά περιθώρια για την επιτυχία ενός 
πιθανού ιρανικού περιφερειακού ηγεμονισμού11. 

Η Συρία μπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα για τρομοκρατικό ή περιφε-
ρειακό spill over effect μόνο μέσα από μία άκριτη και επιπόλαια αμερι-
κανική επέμβαση. Η διπλωματική λύση (a diplomatic solution), κατά συνέ-
πεια, είναι η μόνη οδός που θα μπορούσε να εξασφαλίσει οφέλη στη δια-
κυβέρνηση Obama και μακροπρόθεσμα στην υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ 
στη Μέση Ανατολή. Ακριβώς μία λελογισμένη χρήση της αμερικανικής 
διπλωματίας, γράφει ο John Mearsheimer, θα προσδώσει στη διακυβέρνηση 
Obama μία αίσθηση κύρους (prestige) και αξιοπιστίας (credibility), για να 
θυμηθούμε κλασικούς όρους του Hans Morgenthau στο Politics Among 
Nations, που έχουν καταρρακωθεί σημαντικά, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν 
οι κατεστημένες ελίτ εθνικής ασφάλειας, από τον αυτο-καταστροφικό αμερι-
κανικό επεμβατισμό ιδίως από τον τελευταίο δεκαετή πόλεμο στην ευρύτερη 
περιοχή (2003-2011). Προς αυτήν την κατεύθυνση, επισημαίνει ο Αμερικα-
νός καθηγητής και απόφοιτος του West Point, μία ορθολογική ρεαλιστική 
ανάλυση οφείλει να προσμετρήσει και το γεγονός ότι η αμερικανική κοινή 
γνώμη, όπως φαίνεται πλέον από έρευνες κοινής γνώμης, είναι δυσαρε-
στημένη και κουρασμένη από τη συνεχή επεμβατική στρατιωτική εμπλοκή 
των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, ένας νέος σταυροφορικός πόλεμος ενάντια στο 
Ιράν θα έβρισκε τον αμερικανικό λαό εντελώς αρνητικό και απρόθυμο να 
συναινέσει12. 

11. Στο ίδιο, σ. 15. 
12. Στο ίδιο, σ. 19. 
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Η τραγική αποτυχία του αμερικανικού επεμβατισμού, σύμφωνα με τον 
John Mearsheimer, δεν είναι συνάρτηση του αμερικανικού ρεαλισμού. 
Τουναντίον, είναι αποτέλεσμα μίας επιπόλαιης επεμβατικής ιδεοληψίας που 
συνοψίζεται στο περίφημο «δόγμα Clinton» γνωστό ως democracy by force 
(επιβολή της δημοκρατίας με τη βία), το οποίο οδήγησε τον ευρύτερο 
γεωπολιτικό χώρο της Μέσης Ανατολής σε μία κοινωνική μηχανική διάλυ-
σης, αστάθειας και χάους, που μία ορθολογική ανάλυση κόστους–οφέλους 
δείχνει ότι έβλαψε τελικά τα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα σε στρατη-
γικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Συνεπώς, καταλήγει και συμπυκνώνει τη 
σκέψη του, «η καλύτερη προσέγγιση για τις ΗΠΑ δεν είναι να επεμβαίνει σε 
άλλες χώρες για να επηρεάσει πολιτικά συστήματα ή ηγέτες. Η έξυπνη 
στρατηγική (smart strategy) είναι να αφήσουμε τους άλλους λαούς να 
αποφασίζουν για το πολιτικό μέλλον τους και με μία πολιτική carrots and 
sticks να προσπαθούμε να καλλιεργούμε σχέσεις που υπηρετούν τα αμερικα-
νικά συμφέροντα»13. Αυτός είναι ο ορισμός του πολιτικού ρεαλισμού, που ο 
John Mearsheimer τον ορίζει με σημερινούς όρους ως έξυπνη στρατηγική 
και φέρνει τη φιλοσοφική σφραγίδα του μετριοπαθούς ρεαλισμού του 
Θουκυδίδη. 

Τα δύο τελευταία σημεία που αναλύει ο Αμερικανός καθηγητής τονίζουν 
το βάθος της ρεαλιστικής προσέγγισης και κυρίως αναδεικνύουν τις 
δυνατότητές της. Το πρώτο αφορά στο οικονομικό κόστος του δεκαετούς 
αμερικανικού πολέμου (defense budget) και στο πώς συνέβαλε καταλυτικά 
στην οξεία αμερικανική οικονομική κρίση (national debt). Αν συνυπολο-
γίσει κανείς και το υπερβολικό ανθρώπινο κόστος, τότε η κατάσταση μοιά-
ζει να προσεγγίζει μία ‘ανισόρροπη’ και παράλογη Αμερική, για να παίξω 
κάπως με τον τίτλο του άρθρου του14. Το δεύτερο σημείο είναι ίσως και το 
πιο ενδιαφέρον του άρθρου του συνολικά, εφόσον για πρώτη φορά ένας 
γκουρού του πολιτικού ρεαλισμού και σημαντικός διαμορφωτής της αμερι-
κανικής και παγκόσμιας ακαδημαϊκής και κοινής γνώμης, με σωρεία κει-
μένων, όπως ο John Mearsheimer, συνδέει ρητά και κατηγορηματικά την 
ανάλυση εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής με το εσωτερικό πολιτικό σύ-
στημα και εν προκειμένω με το θεσμικό οικοδόμημα της Αμερικανικής Δη-
μοκρατίας. 

Ο αμερικανικός επεμβατισμός, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά, επέβαλε 
και διέσπειρε μία δηλητηριώδη κουλτούρα ανεντιμότητας και ανειλικρίνειας 
(a poisonous culture of dishonesty) στις ΗΠΑ, η οποία δεν καταστρέφει 
μόνο το πολιτικό σώμα, αλλά και την ίδια τη μακρά φιλελεύθερη και ρεπου-

13. Στο ίδιο, σ. 23. 
14. Στο ίδιο, σ. 23-25. 
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μπλικανική παράδοση (Tradition) της αμερικανικής δημοκρατίας, όπως τη 
θεμελίωσαν οι Ιδρυτικοί Πατέρες. Κυρίως ο επεμβατικός παραλογισμός των 
ΗΠΑ, τονίζει, αποψιλώνει καίρια το αμερικανικό κράτος δικαίου (rule of 
law) μέσα από την κατάφορη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, τα 
οποία εδράζονται στον σκληρό πυρήνα της φιλελεύθερης κοινωνίας και 
επιχειρηματολογίας. Μέσα από αυτό το νέο πολιτικό–στρατηγικό μόρφωμα 
που ορίζει ως «κράτος εθνικής ασφάλειας», καταλήγει, η Αμερικανική Δη-
μοκρατία των ελέγχων και εξισορροπήσεων (checks and balances) μετα-
σχηματίζεται σε μία sui generis «αυτοκρατορική Προεδρία». Το ένδοξο 
αμερικανικό πολίτευμα, ουσιαστικά, αυτο-καταλύεται. Η δημόσια σφαίρα, 
όπως θα έλεγε η Hannah Arendt και ο Jürgen Habermas, υπάγεται στις 
αθέατες και ενίοτε σκοτεινές αναγκαιότητες του απόρρητου (secrecy). Η 
φιλελεύθερη πολιτική τάξη καταρρέει15. 

Τόσο η υπόθεση Edward Snowden όσο και η υπόθεση Guantánamo, κα-
ταλήγει ο ρεαλιστής John Mearsheimer, αφήνοντας άφωνους όσους δεν 
γνωρίζουν επαρκώς το θουκυδίδειο βάθος της ορθολογικής σχολής σκέψης 
στις Διεθνείς Σχέσεις και το πώς η σοφή ρεαλιστική προσέγγιση μπορεί να 
αξιοποιήσει όλα τα πραγματολογικά δεδομένα χωρίς να εισέλθει στο φάσμα 
της ιδεοληψίας ή της προπαγάνδας, έχουν πια απαξιώσει το αμερικανικό 
κύρος στην πράξη και κυρίως έχουν αποδυναμώσει  θεσμικά και συμβολικά 
το τεράστιο πολιτειακό δυναμικό της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Με τη 
γνωστή ρητορική του επισημαίνει: Οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν πλέον να 
παίζουν το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα (world’s policeman), ιδίως 
όταν αυτό συνεπάγεται δυσθεώρητους προϋπολογισμούς άμυνας (defense 
budget) και σταυροφορικούς πολέμους με ανυπολόγιστο κόστος σε χρήμα 
και αίμα. Το 74% του αμερικανικού λαού, αναφέρει, πιστεύει ότι η Αμερική 
δεν έχει στραμμένη την προσοχή της στους Αμερικανούς, αλλά στον υπό-
λοιπο κόσμο. Και ότι το να μάχεσαι χάνοντας πολέμους όπως έδειξαν με-
τρήσεις της κοινής γνώμης σχετικά με την πιθανότητα αμερικανικής επέμ-
βασης στη Συρία, δεν προσφέρει τίποτα στην ασφάλεια των ΗΠΑ. Η 
κατακλείδα του John Mearsheimer είναι εντυπωσιακή: πρέπει, γράφει, χωρίς 
να απομονωθούμε να εγκαταλείψουμε την επεμβατική πολιτική της παγκό-
σμιας επικυριαρχίας, που οδήγησε τις ΗΠΑ σε ατέλειωτα προβλήματα και 
αδιέξοδα. Και πρέπει μέσα από αυτή τη ρεαλιστική επιλογή να αποκατα-
στήσουμε τα ξεθωριασμένα φιλελεύθερα και δημοκρατικά ιδεώδη, που 
έκαναν κάποτε την Αμερική αληθινά ξεχωριστή και άξια θαυμασμού πέρα 
από τον Ατλαντικό16. 

15. Στο ίδιο, σ. 25-27. 
16. Στο ίδιο, σ. 27-30. 

 



232 Βαλκανικά  Σύμμεικτα 16 (2005-2014) 

Μερικά συμπεράσματα μέσα από συναφή ρεαλιστικά επιχειρήματα 

Η Αραβική Κρίση ανέδειξε τον υγιή αμερικανικό πολιτικό ρεαλισμό. 
Μία σειρά από πολύ σημαντικούς αναλυτές και ακαδημαϊκούς, που λειτουρ-
γούν και ως διαμορφωτές γνώμης, αλλά και παράλληλα ως πολλαπλασια-
στές ισχύος της αμερικανικής κοινής γνώμης, έφεραν στο δημόσιο προ-
σκήνιο, με παρρησία, τις καταστροφικές συνέπειες της πρόσφατης υψηλής 
στρατηγικής για τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ τόσο από την πλευρά του 
κόμματος των Δημοκρατικών, με τη στρατηγική ‘κουλτούρα’ της ανθρω-
πιστικής επέμβασης (humanitarian intervention) ήδη από την εποχή της 
κρίσης στα Βαλκάνια, όσο και από την πλευρά του κόμματος των Ρεπου-
μπλικανών, με τη νεοσυντηρητική στρατηγική του τυχοδιωκτισμού (ad-
venturism), με αποκορύφωμα την επιπόλαιη εξωτερική πολιτική του George 
W. Bush. Ο Robert W. Merry, και αυτός από το περιβάλλον της επιθεώ-
ρησης The National Interest, εντοπίζει επιγραμματικά τα αδιέξοδα του 
αμερικανικού στρατηγικού δόγματος τις τελευταίες δεκαετίες17. Η αυτο-
κριτική αυτή, γράφει ο Robert W. Merry, ίσως βοηθήσει τους Αμερικανούς 
να επαναπροσδιορίσουν ένα ορθολογικό πλαίσιο για τον αμερικανικό εθνικι-
σμό, που δεν θα πελαγοδρομεί ανάμεσα στον επεμβατισμό και τον τυχοδιω-
κτισμό. 

Ο συνταγματάρχης Isaiah (Ike) Wilson III, πρώην Διευθυντής Σπουδών 
στην περίφημη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών (United 
States Military Academy/USMA), γνωστή και ως West Point, σε ένα άρθρο 
που δημοσίευσε πολύ πρόσφατα με τον χαρακτηριστικό τίτλο “The True 
Tragedy of American Power”18, με μία διάθεση προφανώς να παίξει με τον 
τίτλο του κλασικού πλέον βιβλίου του John Mearsheimer The Tragedy of 
Great Power Politics, διαχωρίζοντας τις έννοιες δύναμη (force) και ισχύς 
(power) και αναγνωρίζοντας τις ριζικές αλλαγές που συντελούνται στο 
παγκόσμιο σύστημα, επιχειρεί έναν επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου 
άρα και της φύσης της Αμερικανικής Ισχύος, όπου η σχέση δύναμη/ισχύς 
δεν θα οδηγεί στο τραγικό παράδοξο, όπου η αμερικανική στρατιωτική 
δύναμη και προβολή αντί να ενδυναμώνουν τις ΗΠΑ αντίθετα αποδυνα-
μώνουν δραστικά το αμερικανικό κύρος και κυρίως την έξωθεν καλή μαρ-
τυρία και την πολιτικο-ιδεολογική νομιμοποίηση, με όρους Adam Watson 
και Αγγλικής Σχολής των Διεθνών Σχέσεων, της αμερικανικής ηγεμονίας. 
Αυτή η θέση γειτνιάζει απόλυτα με τη θέση του John Mearsheimer, στο 

17. Robert W. Merry, “America’s Default Foreign Policy”, The National Interest, Number 
127, Sept/Oct 2013, pp. 5-7. 

18. Isaiah (Ike) Wilson III, “The true tragedy of American Power”, The Us Army War 
College Quarterly Parameters, Vol. 43, No 4, Winter 2013-14, pp. 15-26. 
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βαθμό που η ανανέωση της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής για τον 21ο 
αιώνα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο της republican 
tradition, δηλαδή μέσα στο σκληρό θεσμικό περίγραμμα της φιλελεύθερης 
Αμερικανικής Δημοκρατίας. 

Προς την ίδια στρατηγική ρεαλιστική κατεύθυνση, ένας πρώην Αμερικα-
νός πρέσβης και νυν καθηγητής, ο James Goodby, και ένας Αμερικανός 
ιστορικός, ο Kenneth Weisbrode, σε ένα πρόσφατο άρθρο τους με θέμα τον 
επαναπροσδιορισμό της αμερικανικής διπλωματίας σε αυτή τη νέα φάση της 
μεταψυχροπολεμικής εποχής, προσπαθούν να σηματοδοτήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο η Αμερική θα μπορούσε να μετασχηματιστεί από μία 
κουρασμένη Υπερδύναμη σε μία γνήσια Μεγάλη Δύναμη, κυρίως μέσα από 
την αξιοποίηση μίας ενεργούς περιφερειακής διπλωματίας (active regional 
diplomacy) που θα αξιοποιούσε τη διπλωματική και οικονομική κουλτούρα 
του δόγματος Marshall, που πέρα από τα προφανή ψυχροπολεμικά ανακλα-
στικά της ανάσχεσης οδήγησε σε μία πρωτόγνωρη μορφή περιφερειακής 
συνεργασίας και ειρήνης στην Ευρώπη, που άλλαξε άρδην τα δεδομένα της 
ηγεμονικής σταθερότητας στη διεθνή πολιτική και στη Θεωρία των Διεθνών 
Σχέσεων, αποδεικνύοντας, όπως τονίζει και ο Isaiah (Ike) Wilson III, ότι 
μεταπολεμικά οι ίδιες οι ΗΠΑ έδειξαν το πώς μπορεί η έννοια της ισχύος να 
αποκτήσει εντελώς νέα χαρακτηριστικά, πέρα από τα ναζιστικά γνωρίσματα 
του μεσοπολεμικού μιλιταρισμού19. 
 
 
  

19. James Goodby and Kenneth Weisbrode, “Redirecting the US Diplomacy”, The Us 
Army War College Quarterly Parameters, Vol. 43, No 4, Winter 2013-14, pp. 29-33. 
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