BALDWIN (1993)- 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
1) ελευθερια συναλλαγων + οικονομια αγορας ή καπιταλισμο οδηγουν προς
ειρηνη και ευημερια.
2) Η ιδεα αυτη προωθειται απο πολλα κρατη με εμπορ.δραστηριοτητα και
πολυεθνικες εταιρειες.
3) FRIEDMAN = Υπερμαχος φιλελε ορθοδοξιας υποστηριζει οτι η ελευεθερη
συναλλαγη,τα δικαιωμ της ιδιοκτησ και οι ελευθερες αγορες θα οδηγησουν σε 1
πιο πλουσιοτερο – ανεκτικο - καινοτομο κοσμο.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
Οι φιλελεύθερες δηµοκρατίες είναι πιο φιλειρηνικές και νοµοταγείς σε σχέση µε
άλλα πολιτικά συστήµατα. Διαθέτουν κουλτούρα ειρηνικής επίλυσης διαφορών,
και ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία, χαρακτηριστικά που προωθούν την
αλληλοκατανόηση µεταξύ τους σε διεθνές επίπεδο και σέβονται περισσότερο τα
δικαιώματα των πολιτών τους. Επομένως η εξάπλωση της δημοκρατίας συμβάλλει
στη παγίωση παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
1) Αναδυκνυει την δυνητικη επιδραση των διεθνικων επαφων μεταξυ ατόμων και
κοινων ομαδων στις διακρατικες σχεσεις. Η αναπτυξη αυτων των επαφων οι
οποιες διευκολυνονται απο τεχνολογικη προοδο και βελτιωση εκπαιδ επιπεδου
ανθρωπων ειναι θετικο αντικτυπο στις Διεθν.Σχεσεις διοτι δεν χωριζονται σε
ανταγωνιστικά στρατοπεδα. Οικοδομειται 1 ειρηνικη διεθν.κοινοτητα.

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
1) Γενιες 3 : α) λειτ ολοκληρωση δεκ 40-50 , β) περιφερ ολοκληρ δεκ 60,
γ) διεθνισμος και αλληλεξαρτηση δεκ 70.
2) Κατα τις 2 πρωτες: κρατη πρεπει να συνδυασουν πορους τους και να δωσουν 1
μερος της κυριαρχιας τους ωστε ολοκληρωμ κοινοτητες και να προωθησουν οικον
αναπτυξη και να ανταποκρινονται σε περιφερ προβληματα.
Ως αποτελεσμα: ειρηνη και Ευημερια πχ ΕΕ.

3) τριτη γενια : ΚEOHANE + NYE  Koσμος πιο πλουραλιστικος +δρωντες πιο
εξαρτημενοι ο ενας απ'ταλλον. Η συνθεση.αλληλεξαρτησης 4 χαρακτηρ.:
α) Αυξημ διασυνδεσεις μεταξυ κρατων+μη κρατ.δρωντων
β) μια νεα διεθνη διαταξη χωρις διακριση μεταξυ υψηλης και χαμηλης πολιτικης
γ) αναγνωριση πολλων διαυλων αλληλεπιδρασης μεταξυ δρωντων περα απο
εθν.συνορα
δ) μειωση στρατιωτ δυναμης ως εργαλειο της τεχνης της πολιτικης.
4) Πολλα κοινα με ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟ απλα αυτοι επικεντρωνονται σε :
ανταγων + συγκρουση  οχι συνεργασια.
5) ΘΕΣΜΟΙ: θεσμοι = διαμεσολαβητες για τη συνεργασια μεταξυ δρωντων
6) Αμοιβαια συμφεροντα επεκτεινονται περα απο εμποριο+αναπτυξη
7) Αλισόν : απειλες δεν αντιμετωπιζονται απο κρατη μονομερώς. Η επιτυχια 
απαιτει δημιουργια περιφερειακ. - παγκοσμ καθεστώτων που προωθουν
συνεργασια και συντονισμο πολιτικων.

ΝΕΟΡΕΑΛΙΑΤΕΣ VS ΝΕΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
1) ΝΡ: Αναρχια θετει περισοτ περιορισμους στην εξωτερ πολιτικη και οι ΝΦ
υποτιμουν τη σημασια της επιβιωσης ως στοχο.
ΝΦ: Λενε οτι οι ΝΡ υποτιμουν σημασια διεθ.αληλεξαρτησης της παγκοσμιοπ και
των καθεστωτων για διαχειρηση αλληλεπιδρασεων

2) ΝΡ: Δ.συνεργασια δυσκολο να διατηρηθει και να αναπτυχθει και εξαρταται απο
κρατικη ισχυ.
ΝΦ: Η συνεργασια επιτυχης σε τομεις που κρατη εχουν αμοιβαια συμφεροντα

3) ΝΦ: Δρωντες με κοινα συμφεροντα προσπαθουν να μεγιστοποιησουν τα
απολυτα κερδη. Επιθυμουν το συνολικο ποσο των κερδων για ολα τ εμπλεκομενα
μερη.
ΝΡ: Οι ΝΦ παραβλεπουν τη σημασια σχετικων κερδων. Στοχος των κρατψν στις
σχεσεις συνεργασιας ειναι να εμποδισουν τους αλλους απο το να κερδισουν
περισοτερα.

4) ΝΡ: Η αναρχια απαιτει απ τα κρατη να μεριμνουν γ σχετικη ισχυ και ασφ και
επιβιωση μεσα σ ενα ανταγων συστημα. Ειναι σημαντικη η ισχυς των κρατν σε
σχεσει με προθεσεις κ συμφεροντα τους. Η αβεβαιοτητα για τις προθεσεις των
αλλων αναγκαζει τα κρατη να επικεντρωνονται στις δυνατοτητες τους

ΝΦ: Ασχολουντ με ζητηματα οικον ευημεριας,διεθν πολιτικης οικον.
Οι θεσμοι κ τα καθεστωτα παιζουν σοσ ρολο στις Δ.ΣΧ. και ενισχυουν
συνεργασια.

ΝΡ: Οι ΝΦ υπερβαλλουν με αντικτυπο θεσμων στη συμπεριφορα κρατων.Επισης
επιμενουν οτι δεν μετριαζουν τους περιορισμους π επιβαλλει η αναρχια στη
συνεργασια.

14 ΣΗΜΕΙΑ WILSON- ΟΥΤΟΠΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕ
1) Ειρηνη διασφαλιζεται μονο με τη δημιου ενος Δ/Ο που θα ρυθμιζε τη διεθνη
αναρχια.
2) Δ.συστημα επρεπε να διαθετει ενα ρυθμιστικο συστ π να ανταπεξερχεται στις
διαμαχες και 1 διεθνη δυναμη η οποια θα μπορουσε να κινητοποιηθει στη
περιπτωση της αποτυχιας της μη βιαης επιλυσης τους.
3) Στη γνωστη του ομιλια 14 Σημ το 1918 υποστηριξε τον σχηματισμο ενωσης
εθνων βστε να διατηρηθει η ειρηνη - Κοινωνια των Εθνων = ΕΝΩΣΗ.
4)Επρεπε  στρατιωτικη δυναμη, υπεροχη δυναμης για εξασφαλιση συλλογικης
ασφαλειας, (συμφ α16 ΧΗΕ -ασφ.κρατους = ασφαλεια ολων) αυτοδιαθεση λαων,
εκδημοκρατισμος, απαγορευση μυστικης διπλωματιας
5) Κατεληξε να ονομαζεται ετσι γιατι ειχε πολλες αβασιμες θεωριες και εφτασαν
σε αιματηρη συγκρουση
6)ΚΤε δε λειτουργησε λογω απουσιας των ΗΠΑ.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
1α) Ο φιλελευθερισμός ως ιδεολογία και πρακτική αναπτύχθηκε στην εποχή του
Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης.
1β) σημαντικούς υποστηρικτές όπως ο Locke, ο Smith, o Mill και ο Rousseau.
1) Στον 20αι επηρεασε κοινη γνωμη και ελιτ που χαραζε πολιτικη σε αρκετα
δυτικα κρατη μετα τον ΑΠΠ
2) Αναζοπυρωση του στο τελος του ΒΠΠ με τη δημιουργια ΗΕ.Φλόγα εσβησε με
την επιστροφη πολιτικης ισχυος του ΨΠ.
3)ΔΕΚ 90: Εμφανιστηκε στην επιφανεια καθως οι ηγετες δυτικων κρατων
διακυρηξαν ΝΕΑ ΠΑΓΚ ΤΑΞΗ.
4)Βασικη αρχη=εννοια τ ατομου ως μονάδα ανάλυσης της κοινωνίας. Στο πυρήνα
του φιλελευθερισμού εντοπίζεται η ατομική ελευθερία. Όλοι θεωρούνται ίσοι
απέναντι στο κράτος διότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
5)Η νομοθ συνελευση του κρατους διαθετει εξουσια π της δινει ο λαος,του οποιου
τα βασ.δικαι.δεν μπορει να παραβιασει.
6)Ολα τα άτομα μπορούν να κρατούν περιουσιακά στοιχεία στην κατοχή τους τα
οποία, μάλιστα, είναι απαραβίαστα.=>δικαιωμα ιδιοκτησιας ως εγγυηση για
ελευθατομου
7)Αποτελεσμ συστ οικονομ ανταλλαγης ειναι ενα συστημ κατευθυνομενο απο τ
αγορα ςιτε σε εσωτ ειτε σε διεθνεπιπεδο.
8)Η οικονομ.ζωή τους δεν δέχεται παρεμβάσεις λόγω της ύπαρξης της οικονομίας
της αγοράς. Η κοινωνική ζωή τους δεν δέχεται παρεμβάσεις λόγω της ύπαρξης
δημοκρατικού πολιτεύματος και κράτους δικαίου.
9)Η ταυτοτητα του κρατους καθοριζει την εξωτ,πολιτ.Βασιζεται στην αναλογια
απο το χαρακτηρα 1πολιτικου δρώντα στη διεθνη συμπεριφορα του.
10) ΠΟΛΕΜΟΣ
αιτιες βρισκονται στον ιμπεριαλισμο,αποτυχια ισοροπισχυος,μη
δημοκρ.καθεστωτα.Αντιμετωπιζεται με συλλογικη ασφαλεια, εμποριο ή
παγκοσμια διακυβερνηση.

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
1. Επικρατησε μετα το ΒΠΠ-λενε οτι αποτελουν μερος αρχαιας παραδοσης - θουκι
και μακιαβελι, Χομπς ,ρουσω
2. Κυριαρχο Κρατος ως βασικος δρων στη διεθνπολιτικη πρεπει να επιδιωκει την
ισχυ και ειναι χρεος του πολιτικου να διασφαλισει την επιβιωση του κρατους μεσα
σ’ 1 εχθρικο απειλητικο περιβαλλον.
3. Επιβιωση κρατους δεν ειν εγγυημενη διοτι η χρηση βιας οδηγει σε πολεμο κ
ειναι θεμιτο μεσο της τεχνης της πολιτικης.
4. Προειδοποιους κρατικους ηγετες να μη θυσιαζουν τα συμφεροντα τους,ωστε να
τηρησουν την ιδεα ηθικης συμπεριφορας.
5. 3 βασικα στοιχεια π ταυτιζουμε με τον ρεαλισμο
κρατικισμος- αυτοβοηθεια - επιβιωση
Α) ΚΡΑΤΙΚΙΣΜΟΣ - Κρατος ως νομ.εκπροωσ.συλλογικης βουλησης λαου.Η
νομιμοτητα επιτρεπει στο κρατος να ασκει εξουσια στο εσωτ.
Εννοια κυριαρχ κρατους συνδεεται με χρηση βιας.
1η κινηση του Ρεαλ: οργανωση ισχυος στο εσωτ. Στον εξω χωρο μεταξυ κρατων
=κινδυνοι απειλες υπαρχει αναρχια.. Σε συνθηκες αναρχιας τα κρατη
συναγωνιζονται με αλλα κρατη για ισχυ και ασφαλεια. Οσα κερδιζει ο 1 τοσα
χανει ο αλλος.Η ανταγωνιστικη λογικη της πολιτικης ισχυος δυσχεραινει την
επιτευξη συμφωνιας με παγκ αρχες.
Κρατη οι μονοι δρωντες π εχουν σημασια. Οι διεθν.εταιρειες-δ/ο ερχονται και
παρερχονται ενω κρατος= σταθερο

Β) ΕΠΙΒΙΩΣΗ - βασικος στοχος και π/υ για να επιτευχουν στοχοι. Κυριο
μελημα=ασφαλεια -> πρωτη και τελευταια ευθυνη. Οδηγος=η ηθικη της ευθυνης.

Γ) ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ - Ασφαλεια μπορει να επιτευχθει μεσω αυτοβοηθ. σε μια
αναρχη δομη
Ενα κρατος δν μπορει να εμπιστευθει κανενα αλλο κρατος ή θεσμο για την
εγγυηση της επιβιωσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 1979
1) Κρατη και αλλοι δρωντες αλληλεπιδρουν σε αναρχο περιβαλλον. Δεν υπαρχει
κεντρικη εξουσια για να επιβαλει κανονες και προτυπα ή να προστατεψει
συμγεροντα ευρυτερης παγκόσμιας κοινοτητας. Αναρχια θετει περιορισμους στην
εξωτ.πολιτικη

2) Δομη συστηματος = μειζονα καθοριστικο παραγοντα ευρυτερης παγκοσμιας
κοινοτητας

3) Τα κρατη ειναι ιδιοτελη και 1 αναρχο ανταγων συστημ τα ωθει να προτιμησουν
αυτοβοηθεια - ασφαλέια -επιβιωση με μια σχετικη ισχυ και οχι συνεργασια

4) Κρατη=ορθολογικοι δρωντες και επιλεγουν στρατηγικες για μεγιστοποιηση των
οφελων τους και μειωση ζημιων.

6) κρατη βλεπουν κρατη ως δυνητικους εχθρους και απειλη για εθνικη τους
ασφαλεια. Ο φοβος και η δυσπιστια δημιουργουν διληματα ασφαλειας.

7) Στοχος κρατων στις σχεσεις συνεργασιας ειναι να εμποδισουν τους αλλους να
κερδισουν περισοτερα

WALTZ ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 1979
1) ΔοΜΡ συμφωνουν οτι : Δ.Πολιτ αποτελει αγωνας για ισχυ,ομως δεν ειναι
αποτελεσμα ανθρωπ συμπεριφορας οπως λενε ΚΛΑΣρεαλ.

2) Ο ανταγων. για ασφαλεια και η διακρατι συγκρουση οφειλονται στην ελλειψη
μιας γεν.ανωτερης αρχης απο τα κρατη και τη σχετικη κατανομη ισχυος στο
Δ.Συστημα

3) Ισχυριζεται οτι η δομη του Δ.Συστ αποτελει βασικο παραγοντα διαμόρφωσης
συμπεριφορας κρατων.Τη προσδιοριζει σε 3 κατηγοριες: Οργανωτ.αρχη, διακριση
μοναδων και κατανομη πορων.
4) 2 Διαφορ ΟργανΑρχες: Αναρχια (Διεθν.πολιτι) και Ιεραρχια στην εσωτερικη
ταξη.
5) Οι μοναδες τ Δ.Συστ: Κυριαρχα κρατη
6) Ο διαχωρισμος στ κατανομη πορων στις μοναδες ειναι σημαντικος για
κατανοηση κρισιμων διεθνων εκβασεων οπως ειρηνη πολεμος, ισοροπ ισχυος.
7) Ενδιαφερονται για ιεραρχιση των κρατων ωστε να ξεχωρισουμε τις
Μ.Δυναμεις, ο WALTZ λεει οτι οι Μεγ.Δυναμεις πρεπει να ενδιαφερονται γ
δυνατοτητες αλλων κρατων.
8)Οταν ενα κρατος κανει χρηση βιας για προωθηση συμφεροντων κανει τ αλλα
κρατη να ανησυχουν γ επιβιωση.
9)Συμφωνα με W: η ισχυς  ΜΕΣΟ για ασφαλεια. Κυριο ενδιαφερον κρατων η
μεσιγτοποιηση Ασφαλειας.
10) Μεγιστοποιηση ισχυος=δυσλειτουργικο

ΘΟΥΚΙΔΗΔΗΣ- Ιστορικος (460- 406πΧ)Κλασικος ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
1) Μελετά τον Πελοπονησι.πολεμο και αναλυει τα αιτια που οδηγησαν στον
πολεμο
2) πιστεύει ότι η ανακατανομή ισχύος δε πρόκειται ποτέ να είναι ίση για όλα τα
κράτη και ότι εκ φύσεως τα κράτη θα είναι άνισα μεταξύ τους, γεγονός που
σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιες μεγάλες δυνάμεις οι οποίες αναπόφευκτα θα
εκμεταλλεύονται κάποιες άλλες μικρότερες.
3) Καθιστά σαφες οτι το εθν.συμφερον τησ σπαρτης ηταν η επιβιωση και η
μεταβαλλομενη κατανομη της ισχυος = αμεση απειλη για την υπαρξη της.
Συνεπως η σπαρτη ηταν αναγκασμ να πολεμησει.
3) η ΑΘΗΝΑ ενιωθε εξισου αναγκασμενη να επιδιωξει την ισχυ ωστε να
διατηρησει ηγεμονια.

4) Υποστηριζε οτι ο Περικλης δρουσε με ανθρωπινα κινητρα της φιλοδοξιας του
φοβου και της ιδιοτελειας.
4α) θέτει και κάποια προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να
διαθέτει ένας ηγέτης ή μια κυβέρνηση για την επιβιωση και την ασφαλεια.
ΔΗΛΑΔΗ στρατηγική και κριτική σκέψη, η διορατικότητα και η σύνεση
5) Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ηθικής του ρεαλισμού τα οποία ο
εκάστοτε ηγέτης κ κυβέρνηση πρέπει να τα ακολουθεί πιστά και να μη τα συγχέει
με την προσωπική ηθική που πολλές φορές αποτελεί φραγμό στην
δραστηριοποίηση των ηγετών στην εξωτ. πολιτική της χώρας.
6) Επισης ΘΟΥΚΙ = στην πολιτική ηθική δεν είναι ανήθικη η χρήση βίας,
προκείμενου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους, αλλά αντιθέτως είναι
ανήθικη η αδυναμία του ηγέτη να εξασφαλίσει την επιβίωση και την ασφάλεια του
κράτους του.
7) Τα κράτη, σύμφωνα με τον κλασικό Ρεαλισμό, δε δρουν αυτόνομα. Η βούλησή
τους έχει στενά όρια και αρκετές φορές δεν έχουν καν επιλογή. Αυτό συμβαίνει
γιατί όλα τα κράτη είναι μέλη ενός άναρχου διεθνούς συστήματος μέσα στο οποίο
αυτά πρέπει να ενεργούν με βάση τις επιταγές και τις αρχές των πολιτικών ισχύος
(powerpolitics) του διεθνούς συστήματος.

ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ (1469-1527)
1) Ιταλός πολιτικός και ιστορικός του 15-16ου αιώνος έγραψε το σημαντικο εργο
ο ηγεμων.
2) Η οπτική του Μακ για την ανθρώπινη φύση είναι βαθύτατα απαισιόδοξη,
καχύποπτη
3) Ο ηγεμών πρέπει να δρα με συντριπτική ισχύ ενάντια στους εχθρούς του, αλλά
και με πονηριά.
4) Υποστηριζει οτι ολες οι δεσμευσεις και συμφων με αλλα κρατη πρεπει να
αγνοουνται σε περιπτωση που απειλειται η ασφαλεια της κοινοτητας.
5) Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ επέκταση ειναι θεμιτη εφοσον αποτελει μεσο για
μεγαλυτερη ασφαλεια
6) Υπέρτατα αγαθά είναι η ασφάλεια της πολιτείας, η ελευθερία της. Ο ηγεμών
οφείλει να είναι σκληρός για να εξασφαλίσει όχι μόνο το θρόνο του, αλλά και τον
λαό του από επιβουλές, τεχνάσματα και επιθέσεις όσων θα θελήσουν να
εκμεταλλευτούν την ηθική του συμπεριφορά – η ευθύνη του είναι πολύ βαριά.

7) Ο Μακ επεκτείνει στην πολιτική τα όρια της ηθικής αυτονομίας, αφού γι αυτόν,
το κύριο δεν είναι φυσικά η αντίληψη πως η πολιτική είναι η «τέχνη της
εξαπάτησης των ανθρώπων» αλλά η διαμόρφωση μιας ηθικής της πολιτικής.

ΜΟRGENTAU- NεοΚΛΑΣΙΚΟΣ ρεαλιστης
κατα τα μεσα 20ου αι.
1)Αμερικανός δικηγόρος, διπλωμάτης. Βασικο κειμενο : Η πολιτικη μεταξυ των
εθνων.
1α) Η πολιτικη οπως κ η κοινωνια, διεπεται απο αντικειμενικους νομους που
εχουν τις ριζες τους στην ανθρωπινη φυση.
2)Σημαντικο ειναι η αναγνωριση της υπαρξης των νομων και η επινοηση των
καταληλοτ πολιτικων που αρμοζουν στο οτι ανθρωποι ειναι ατελη οντα
3) Οπως και ο ΘΟΥΚΙ η συμπεριφορα κρατων χαρακτηριζ. απο αναζητηση ισχυος
που οφειλεται απο βιολογ παρορμηση ανθρωπων για εξουσια και κυριαρχια.
4) Συγκεκρ μιλησε για animus dominandi = Παθος για εξουσια => κρατη
οδηγουνται απο το παθος για εξουσια
5)Βασικο Μελημα  μεγιστοπ ασφαλειας + ισχυος.
6) Σ ενα αναρχο περιβαλλον, η χρηση ισχυος κρατων πρεπει να αφορα την
κρατικη ηθικη.Το κάθε έθνος καθορίζει τις ηθικές του επιδιώξεις. Δεν υπάρχουν
οικουµενικά αποδεκτές
ηθικές αξίες.
7) ΑΡΑ µακιαβελική λογική: Η πολιτική στρατηγική και αποτελεσµατικότητα
δυσχεραίνεται από την προσήλωση στις ηθικές αρχές.

Τ.SCHELLING- Οικονομολογος
1) θεωρει Πως η διπλωματια και η στρατηγ εχει να κανει με αποτελεσματικες
επιλογες στο πεδιο της εξωτ.πολιτικης.
2) Στο βιβλίο του 1960, The Strategy of Conflict , ο Schelling παρουσίασε μερικές
σημαντικές εφαρμογές της μαθηματικης αναλυσης που ονομαζεται θεωρία των
παιγνιων.

2) Κατανοουμε σχεσεις της σύγκρουσης και της συνεργασίας μέσω της ανάλυσης
της θεωρίας παιγνιων μεσα, αδιαφορώντας για αξιες,αρχες,χαρακτηρισμους ηθικης
των στρατηγικων και να οδηγηθουμε σε ανάλυση ορθολογικης αντιμετώπισης της
απειλής.
3) Οι ορθολογικές επιλογες και η χρηση ισχυος καταλήγουν οχι στη ωμη χρηση
βίας αλλα στην απειλη για χρηση βιας. Αυτο αποτελει τη θεωρια εξαναγκασμου
που διαφοροποει την χρηση βιας με τον εξαναγκασμο.
4) Ο εξαναγκασμος χρησιμοποιειται ως μεσο εμφανισης αντιπαλου στις
διαπραγματευσεις και να κανει αυτο που εμεις θελουμε χωρις να χρειαστει να
χρησιμοποιησουμε εργαλια βίας.
5) Το 2005 βραβευτηκε με Νόμπελ στις οικονομικές επιστήμες
για τη κατανοηση αυτου.

ΧΟΜΠΣ- ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1)Αγγλος φιλοσοφος τη περιοδο του 17ου αιω.
2) Σε ενα περιβαλλον με αντιπαραθεσεις κρατων φθλων αυτοκρατοριων, φυσικη
κατασταση αποτελουσε αυτο που σημερα αποτελει η εξαιρεση δηλ ο πολεμος. Ατερμονη κατασταση πολεμου
3) Οταν ενα κρατος λαμβανει μετρα για την ασφαλεια του,αυτοματα τροφοδοτει
την ανασφάλεια αλλων κρατων.
4) Η κατασταση της ανασφάλειας περιγραφεται και ως διλημα της ασφάλειας και
υπαρχει οταν ενα κρατος προκαλει αβεβαιοτητα στους αλλους για το αν λαμβανει
μετρα ασφαλειας για αμυντικους (ενισχυση ασφαλειασ σ εναν αβεβαιο κοσμο) ή
για επιθετικους σκοπους (αλλαγη στατους κβο προε ιδιον οφελος)
5) Κρατη δυσκολευονται να εμπιστευθουν το 1 τ'αλλο
6) Η ασφαλεια μπορει να επιτευχθει μεσω της αυτοβοηθειας.Σε μια αναρχη δομη η
αυτοβοηθεια αποτελει την αρχη της δρασης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΡΕΑΛ- ΝΕΟΡΕΑΛ
1) ΘΕΩΡΙΑ
Α) ΡΕΑΛ: ΕΠΑΓΩΓ ΘΕΩΡΙΑ. Εξηγησεις εστιαζονται σε μοναδες=κρατη και
κινουνται απο τη βαση ωσ τη κορυφη.
Β) ΝΕΟΡ: οπως W: Η δομη προσδιοριζεται απο την αρχη ιεραρχησης Δ.Συστημ
και απο την κατανομη δυνατοτητων μεταξυ μοναδων.

2) ΙΣΧΥΣ
α) ΡΕΑΛ: Κρατη χρηση ισχυος για να κερδισουν περισοτ ισχυ ετσι αυξανουν
επιρροη και διασφαλ εθν.συμφεροντα. Στρατιωτικη δυναμη-> σημαντ στοιχειο
ισχυος 1 κρατους
β) ΝΕΟΡ: Κρατη διαφοροποιουνται μεσα στο συστημα με βαση την ισχυ τους. Η
ισχυς δινει στα κρατη θεση στο Δ.ΣΥΣΤ. και αυτο διαμορφωνει τη συμπεριφορα
τους.

3) ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΡΧΙΑΣ
α) ΡΕΑΛ: Κρατη αντιδρουν εναντια στην αναρχια με βαση μεγεθος,γεωγρ
θεση,εσωτερικη πολιτικη και ηγετικες ικανοτ.
β) ΝΕΟΡ: Αναρχια προσδιοριζει το συστημα. Κρατη βιωνουν τους ιδιους
περιορισμους και πασχιζουν να διατηρησουν θεση στο συστημα.

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ VS EΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ =
2εκδοχες του ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ - R.Jervis + Snyder
α) Κρατη εχουν ως κυριο συμφερον ασφαλεια και γ αυτο επιδιωκουν αναγκαια
ισχυ για να εξασφαλισουν επιβιωση.
Δεν επιδιωκουν περισοτ.ισχυ διοτι θετουν σε κινδυνο ασφαλεια.
β) Σχετικα με επιβιωση υποστηρ οτι η υπαρξη δυναμεων που στηριζουν STATUS
QUO μειωνει ανταγωνισμό για ισχυ
γ) Οπως κ οι υποστηρικτες της νεοφιλελε θεσμικης θεωριας, Αναγνωριζουν
κοστος πολεμου και πιστευουν οτι οι περισοτεροι πολεμοι προκαλουνται απο
παραλογες διναμεις.
δ) Η συγκρουση ειναι αναποφευκτη διοτι επεκτατικα επιθετικα κρατη προκαλουν
παγκοσμια ταξη και για επιτευξη εθν.συμφεροντ τα κρατη μπορει να οδηγησει σε
συγκρουση.
ε) Η σθνεργασια ειναι δυνατη κυριως αν σχεσεις φιλικες μεταξυ κρατων. βεβαια
ανησυχουν για τη μη συμορφωση ή εξαπατηση απο πλευρας κρατων ιδιαιτερα σε
τομεις πολιτικων ασφαλειας.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ-MEARSCHEIMER 1990-94/95
α) Τονιζουν σημασια σχετικης ισχυος. Προτεινει στους ηγετες πολιτικες
ασφαλειας με σκοπο την αποδυναμωση εχθρων και αυξηση ισχυος σε σχεση με
αλλους.
β) Η δομη του συστημ αναγκαζει τα κρατη για μεγιστοποιηση σχετικης ισχυος.
γ) Ολα τα κρατη αναζητουν ευκαιριες για αποκτηση ισχυος εις βαρος αλλων
κρατων. Θεωρουν οτι ειναι η καλυτερη οδος για να οδηγηθουν προς ΕΙΡΗΝΗ.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΡΕΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
ΝΑΤΟ
1) Τελη δεκ 90 σφοδρη αντιπαραθεση αναμεσα στους ρεαλ σχετικα με τη
διευρυνση του νατο προς ΑΝ.ΕΥΡΩΠ
2) Στο πυρηνα βρισκονταν ζητηματα στρατ στρατηγ και διεθνους πολιτικης.
3)Υπαρχουν ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ
ΥΠΕΡ:
α) Ισχυριζεται οτι στοχος  μεγαλ περιφερειακη ασφαλεια.
Ετσι θα απετρεπε τη Ρωσια να εφαρμοσει αναθεωρητικη πολιτικη ανακτωντας
πισω τα χαμενα εδαφη της και τον εκφοβισμο των γειτονικων της χωρων.
β) Επισης  διευρυνση = ασφαλεια και σταθεροτητα στη περιοχη και
ακαιρεοτητα.
γ)Επισης η διευρυνση θα επιφερει ενα δυτευρωπ ελεγχο στα κρατη της
ΑΝΕΥΡΩΠ που φοβουνται ακομα τη Ρωσια.
δ)Αφου ΝΑΤΟ τις υποστηριζει δεν εχουν λογο να φοβουνται για την ασfαλεια
τους ουτε θα εμπαιναν στο πειρασμο του εθνικισμου η σωβινισμου.
ε)ΝΑΤΟ θα προκαταλάμβανε πιθανα ψυχροπολεμικά σχέδια Ρωσιας
ζ)ΝΑΤΟ προσδιδει ευκαιριες συνεργασιας.
η)ΑΝ ΔΕΝ διευρυνθει τοτε μεγαλ ανασφαλεια,προκλητικοτητα,συγκρουση οχι
μονο στη συγκεκρ περιοχη αλλα και διεθνως.

ΚΑΤΑ
α) φοβος για αναζοπυρωση ξενοφοβικων εθνικιστ πολιτικων δυναμεων λογω
στενοτερης συνεργασ χωρας τους με Δυση με αποτελεσμα τη διευρυνση χασματος
μεταξυ Αν+Δυσ
β) Χαραξη βαθιων διαχωριστ γραμμων μεταξυ αυτων των πρωην σοβιετχωρων
που θα εντασσονταν στο ΝΑΤΟ και αυτων που θα εμεναν απεξω. Θα μειωνε την
ασφαλεια αυτων των κρατων κ επειδη θα επειδη θα αναζητουσαν ασφαλεια θα
προχωρησουν σε εναλλακτικες συμμαχιες = λιγοτερη σταθεροτητα

γ) Περιοριζει αξιπιστια του ΝΑΤΟ δλδ να υπερασπιστει ολα της τα μελη σε
περιπτωση επιθεσης.
δ) Επισης μπορει να ενθαρυνει τον αμερικανικο επεκτατισμο γεγονος που θα
αποτελουσε πληγμα για δ.ειρηνη κ ασφ.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΕΣ- Morton Kaplan (19212013), J.
David Singer (1925-2009) - Waltz – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
:μετρησημες μεταβλητες  Μαθηματικά  στατιστικη
1) εισήγαγαν στη μελέτη των διεθνών φαινομένων νέες εφαρμοσμένες μεθόδους
και θεωρίες, κυρίως ποσοτικές, και τη μεθοδολογία της επακριβούς εμπειρικής
έρευνας, στα πλαίσια του θετικιστικού προτύπου που είχε τότε μεγάλη απήχηση
και στις άλλες κοινωνικές επιστήμες.
2) Ασχολουνται με τη ταξινομηση,μετρηση και εξηγηση αυτων σχεσεων μεσα απο
τη διατυπωση γενικων νομων
3) Σκοπός ήταν η δια της συλλογής έγκυρων πληροφοριών
και της λεπτομερούς ερμηνείας τους, εδραίωση μιας πιο συστηματικής επιστήμης.
4) Η διεθνολογική αυτή επιστήμη θα διέθετε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και θα
επικρατούσαν σε αυτήν οι αξιακά και ιδεολογικά αποχρωματισμένες εμπειρικές
γενικεύσεις. Ενω φανηκε να θριαμβευουν για καποιο διαστημα τελικα δεν ειναι
νικητες.

