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Η πξηαθή θξίζε έθεξε γηα πνιινζηή θνξά ζηελ επηθαηξφηεηα ηελ έλλνηα 

«δηεζλήο θνηλφηεηα»  κε ηε κνξθή ηεο αλάιεςεο δξάζεο ελαληίνλ  ελφο 

θξάηνπο «ηαξαμία», ελ πξνθεηκέλσ ηεο πξίαο,  κεηά ηα ηξαγηθά γεγνλφηα 

ηνπ πεξαζκέλνπ Αχγνπζηνπ  θαη ην ζάλαην ρηιίσλ θαη πιένλ πνιηηψλ απφ 

ηε ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ. Οη αλαθνξέο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα είλαη ηφζν 

ππθλέο ψζηε δίθαηα λα αλαξσηηέηαη θαλείο ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ε έλλνηα 

απηή θαη αλ ε ρξήζε ηεο δηεπθνιχλεη ή ζπζθνηίδεη ηε δηεζλή ζπδήηεζε. 

 

 Η έλλνηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο απνηειεί έθθαλζε ηεο δηεζλνχο ηάμεο 

ζην βαζκφ πνπ ηα θξάηε κέιε, νη δηεζλείο ζεζκνί, ην δηεζλέο δίθαην θαη ε 

δηπισκαηία απαξηίδνπλ έλα ζχλνιν θαη ζπλαηλνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο δξάζεο –αληίδξαζεο ζε πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο κέινο ηεο 

δηαηαξάζζεη ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα.  

 

Δάλ ζεσξήζνπκε φηη ν φξνο δηεζλέο ζχζηεκα παξαπέκπεη ζε φια ηα 

αλαγλσξηζκέλα θξάηε,  κηθξά θαη κεγάια, ηζρπξά θαη αδχλακα ηφηε ν φξνο 

δηεζλήο θνηλφηεηα αθνξά έλα ζχλνιν αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλδένληαη κε ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο φπσο ηζφηεηα, ηάμε , εζηθή θαη δηθαηνζχλε. Η δηαζχλδεζε ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο κε ην ζχζηεκα θξαηψλ δελ κπνξεί παξά λα εκπεξηέρεη 

ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνηεξαηφηεηεο, ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ελψ ε δξάζε ηεο πξψηεο εμαξηάηαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ  εθάζηνηε 

εξκελεία πεξί εζληθνχ ζπκθέξνληνο.  

 

Αλ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

δηεζλή θνηλφηεηα.1 
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 ε θάζε πεξίπησζε είηε πξφθεηηαη γηα ηελ πξφζθαηε ζπλάληεζε κεηαμχ 

ηνπ λένπ Ιξαλνχ Πξνέδξνπ Χαζάλ Ρνραλί (Hassan Rouhani) θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ Μπαξάθ Οκπάκα (Barack Obama) ζην πιαίζην ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΗΔ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ην 

ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ιξάλ, κηα εμέιημε ηελ νπνία ραηξέηηζε ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα κε αλαθνχθηζε, είηε κεξηθνχο κήλεο  πξηλ φηαλ ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα θαηαδίθαδε ηηο ππξεληθέο δνθηκέο ηεο Β. Κνξέαο, είηε ηέινο γηα 

ηελ ζπξηαθή θξίζε θαη ηελ θαηαδίθε απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ηεο επίζεζεο 

ζε βάξνο ηνπ ζπξηαθνχ ιανχ κε ρξήζεο ρεκηθψλ φπισλ απφ ην  θαζεζηψο 

ηνπ Μπαζίξ Αι Άζζαλη (Bashar Al-Assad) ή ηνπο αληηθαζεζησηηθνχο- νη 

έξεπλεο είλαη ζε εμέιημε φζν γξάθεηαη απηφ ην άξζξν- ζε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ε επίθιεζε ηεο δξάζεο ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο  γηα ηελ απνθαηάζηαζε/δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο ηάμεο  

απνηεινχζε κηα ζηαζεξά.  

 

Πνηνο φκσο εθθξάδεη ζεζκηθά ην  ζπλαηλεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί θαη λα δξάζεη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε πξνθιήζεσλ θαη απεηιψλ;  Η Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ ΟΗΔ απνηειεί ην φξγαλν πνπ εθθξάδεη πιεξέζηεξα ηε βνχιεζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο δηεζλνχο  θνηλφηεηαο, δελ είλαη φκσο επηθνξηηζκέλν κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ην κεραληζκφ ζπιινγηθήο 

αζθάιεηαο.  Σν πκβνχιην Αζθαιείαο είλαη ην κφλν φξγαλν πνπ δηαζέηεη 

θπξσηηθνχο κεραληζκνχο επηβνιήο ηεο εηξήλεο κέζσ ηνπ θεθαιαίνπ 7 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ Χάξηε ελαληίνλ φζσλ απεηινχλ ή δηαηαξάζζνπλ ηε δηεζλή 

αζθάιεηα.  Η εθαξκνγή φκσο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ππφ ηελ 

αίξεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ησλ 5 κνλίκσλ κειψλ θαη ηνπ πξνλνκηαθνχ  

δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο πνπ δηαζέηνπλ. 

 

πλέπεηα ηεο φιεο θαηάζηαζεο είλαη ε αλάδεημε ελφο «επηιεθηηθνχ 

πνιπκεξηζκνχ» φπνπ ε επίηεπμε ζπλαίλεζεο φζνλ ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζ έλα δήηεκα «πςειήο» πνιηηηθήο 

απμάλεη κελ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΟΗΔ  ζε βάξνο φκσο ηεο 



απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ.2 Καη ηνχην δηφηη ηα ηζρπξά θξάηε δπζθνιεχνληαη 

λα ζπκθσλήζνπλ απφ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ θαη αμηψλ 

πνπ λα δηέπνπλ ηε δηεζλή λνκηκφηεηα – αλ θαη νη εγεζίεο ην ππνζηεξίδνπλ 

ζζελαξά ζε ξεηνξηθφ επίπεδν- θαη πνιχ ιηγφηεξε ζηε ιήςε θπξσηηθψλ 

κέηξσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπο. Σνχην νθείιεηαη ελ κέξεη ζην φηη ε 

«ηηκσξεηηθή» πνιηηηθή έλαληη κηαο εγεζίαο πνπ παξαβηάδεη ηνπο δηεζλείο 

θαλφλεο απφ ηε κηα εμππεξεηεί κηαλ επίθαζε δηεζλνχο εζηθήο απφ ηελ άιιε 

φηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα, ε ζπλαίλεζε ππνηάζζεηαη 

ζηε ινγηθή ησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

 

Ο George W. Bush   επηθαιέζηεθε ηελ εζηθή ππνρξέσζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο λα επέκβεη ζην Ιξάθ ην 2003 κε ην επηρείξεκα φηη ζπληζηνχζε 

απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα. Σν πηζαλνινγνχκελν ππξεληθφ 

νπινζηάζην ηνπ Ιξάθ απνηεινχζε απεηιή γηα ηε δηεζλή ηάμε, ζχκθσλα κε 

ηελ ακεξηθάληθή θαη βξεηαληθή ζέζε, θαη ε θαζεζησηηθή αιιαγή ζην Ιξάθ 

κέζσ ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο έπξεπε λα είλαη βαζηθή κέξηκλα ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο. Η αδπλακία ιήςεο απφθαζεο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο κε 

δεδνκέλε ηελ αληίζεζε ηεο Γαιιίαο, Κίλαο θαη Ρσζίαο  νδήγεζε ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο «ζπκκαρίαο ησλ πξνζχκσλ».  

 

   Ο Barack Obama ζηελ αξρή ηεο πξψηεο ζεηείαο ηνπ αχμεζε ηελ 

ακεξηθαληθή παξνπζία ζην Αθγαληζηάλ γηα λα αλαδηπισζεί ζηε ζπλέρεηα 

ελφςεη ηνπ εζσηεξηθνχ αδηεμφδνπ ζην ελ ιφγσ θξάηνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ κάζηηδε ηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία. ηελ πεξίπησζε ηεο Ληβχεο 

ακέζσο κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ Muammar Gaddafi νη ΗΠΑ απνζχξζεθαλ. 

Καη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε έθβαζε απφ ηελ regime change 

(θαζεζησηηθή αιιαγή) είλαη άδειε. Θα νδεγεζνχλ ηα θξάηε ζε κηα πην 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ή ζε έλα αιιεινζπαξαγκφ 

θπιψλ θαη θαηξηψλ θαζψο θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ πνπ ζα επηδηψθνπλ ε 

θάζε κηα ηελ θπξηαξρία επί ηεο άιιεο? ηε πξία ιακβάλεη ρψξα, εδψ θαη 
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δχν πεξίπνπ ρξφληα εκθχιηνο πφιεκνο πνπ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 100.000 

ζχκαηα γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα αθήλεη απαζή ηε δηεζλή θνηλφηεηα.  

 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν  ζ’ έλα εηεξνγελέο δηεζλέο  

ζχζηεκα  κπνξεί λα  ιεηηνπξγήζεη ζπλεξγαηηθά ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα επεκβαηηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ην ζηνηρείν 

ηεο ρξήζεο βίαο θαη πνπ ιφγσ ηνπ θφζηνπο –αλζξψπηλνπ, ζηξαηησηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ- πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ/ηηο εκπιεθφκελε/εο ρψξεο  ζα 

πξέπεη λα απνιακβάλεη απμεκέλεο εζσηεξηθήο απνδνρήο ησλ θνηλσληψλ 

αιιά θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε αλάγθε εζσηεξηθήο 

λνκηκνπνίεζεο είλαη πνπ νδήγεζε ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν λα δεηήζεη ηελ 

έγθξηζε ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ηεο Γεξνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε βίαο ελαληίνλ ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ ζηε  πξία. Σν 

ελδερφκελν απηφ παξακέλεη ζε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο Assad δελ 

ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ θαη δελ παξαδψζεη ην ρεκηθφ νπινζηάζην ηεο 

ρψξαο φπσο πξνβιέπεη ην ζρέδην απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο  

πνπ ζπδεηήζεθε ζηνλ ΟΗΔ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013. Η απφξξηςε απφ ην 

Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην ηεο πξφηαζεο  Obama θαη ε ζζελαξή άξλεζε ηεο 

Ρσζίαο ηνπ Vladimir Putin λα ζπλαηλέζεη ζηε πνιηηηθή ρξήζεο βίαο  

νδήγεζε ζε απηή ηε ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Σφζν ν  Obama φζν θαη ν  Putin 

απνδέρηεθαλ πξνζσξηλά λα κελ πξνθαιέζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο – γηα 

ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο ν θαζέλαο-  ελψ ε νκπξέια ηνπ ΟΗΔ ηνπο 

πξφζθεξε κηα πξνζσξηλή δπλαηφηεηα ζπλελλφεζεο αληί κηαο αβέβαηεο θαη 

ξηςνθίλδπλεο  κνλνκεξνχο ιχζεο.  

 

Οη ηξαγηθέο εμειίμεηο ζηε πξία δίραζαλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζε ζρέζε κε 

έλα ζέκα θξίζηκεο ζεκαζίαο πνπ δηαηξέρεη- φπσο δηεθάλε  απφ ηελ κέρξη 

ηψξα αλάιπζε- φιεο ηηο θξίζεηο, απηφ ηεο «επζχλεο πξνζηαζίαο» 

(responsibility to protect) ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο  G20 ζηελ ηειεπηαία 

Γηάζθεςε Κνξπθήο ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε ην επηέκβξην ηνπ 2013.  Η 

δηρνγλσκία  εληνπίδεηαη αλάκεζα ζε απηά ηα θξάηε πνπ βιέπνπλ ζηελ 

έλνπιε δξάζε ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο «επζχλεο πξνζηαζίαο» θαη 



απηνχο πνπ ακθηζβεηνχλ φρη κφλν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιιά θαη 

ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο κε ηνλ θαλφλα ηεο κε-επέκβαζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 7 ηνπ Χάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.3 χκθσλα κε 

ηελ πξψηε άπνςε, εάλ νξηζκέλα θξάηε απνθαζίζνπλ λα παίμνπλ ην ξφιν 

ηνπ πξνζηάηε ηεο εζσηεξηθήο ηάμεο  ζε θξάηε φπνπ νη εγεζίεο ηνπο 

παξαβηάδνπλ ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηφηε ε «επζχλε 

πξνζηαζίαο» ζα πξέπεη γηα λα έρεη εζηθή λνκηκνπνίεζε λα ζπγθεληξψλεη 

ηελ ζπλαίλεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο ζε πνιπκεξή βάζε, δηαθνξεηηθά νπνηαδήπνηε αλάιεςε δξάζεο 

κνλνκεξψο  βξίζθεηαη ππφ ηελ αίξεζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιεί ε 

πινπνίεζή ηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ πνπ πξνσζνχλ ηέηνηεο ιχζεηο 

θαη πνιηηηθέο.4 

 

Βέβαηα,  νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε  εκπινθή ησλ ΗΠΑ θαη άιισλ 

δπηηθψλ θξαηψλ ζην Ιξάθ θαη ζην Αθγαληζηάλ  θαηέδεημαλ φηη ηα θξάηε δελ 

κπνξνχλ  εχθνια λα αγλννχλ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην 

θαη γεληθφηεξα ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη έλαληη ηεο δηεζλνχο 

έλλνκεο ηάμεο . Πνιχ δε πεξηζζφηεξν πνπ ην επηρεηξεζηαθφ θαη νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ αλεβάδνπλ ην ηίκεκα γηα ηνλ κέζν Ακεξηθαλφ 

αιιά θαη Δπξσπαίν πνιίηε.  

 

Η αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ φζν ην δπλαηφλ κεγαιπηέξνπ αξηζκνχ 

θξαηψλ- κειψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ δηακνξθσηψλ απνθάζεσλ, επελδχνληαο ζε απηφ πνπ 

απνθαινχκαη «πνιπκεξή ινγηθή». ηε  επνρή πνπ δηαλχνπκε 

δηακνξθψλεηαη κία πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ν ξφινο θαη ε δξάζε  θξαηηθψλ 

θαη κε θξαηηθψλ δξψλησλ, νη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο ζην νηθνλνκηθφ, 
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θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, θαηλφκελα νινθιήξσζεο αιιά θαη λέεο 

απεηιέο, ραξαθηεξίδνπλ ην δηεζλέο ζχζηεκα. Η επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο ζεζκηθφ αληίβαξν έλαληη 

κεκνλσκέλσλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη φρη σο πξφζρεκα ζπγθάιπςεο 

εζληθψλ  ζηξαηεγηθψλ. Γηαθνξεηηθά ην εξψηεκα «γηα πνηα δηεζλή 

θνηλφηεηα κηιάκε» παξακέλεη αλνηθηφ γηα ηνλ εηδηθφ ησλ δηεζλνινγηθψλ 

αλαιχζεσλ. 


