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Σύνοψη
Ενόσω υπάρχουν αίτια πολέµου σ’ ένα διεθνές σύστηµα όπου απουσιάζει µια κυβέρνηση των
κυβερνήσεων (δηλαδή ένα σύστηµα αποτελεσµατικής συλλογικής ασφάλειας που θα διασφαλίζει την
ανεξαρτησία των µελών-κρατών) η ισχύς θα συνεχίζει να είναι διαµορφωτικής και διανεµητικής
σηµασίας. Η στρατηγική εξοικονόµησης πόρων µε επηρεασµό της βούλησης των αντιπάλων ούτως
ώστε να επιφέρεις το ίδιο αποτέλεσµα που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε πολλαπλάσιους
σπάνιους πόρους και µεγάλα πολεµικά µέσα, δεν είναι κάτι νέο στις σχέσεις των κρατών.
Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η στρατηγική µαλακή ισχύς (soft power) απέκτησε εξαιρετικά
µεγάλη σηµασία και ενσωµατώθηκε πλήρως στην εθνική στρατηγική των ηγεµονικών δυνάµεων. Η
πτώση της Σοβιετικής Ένωσης δεν τερµάτισε αυτές τις πολιτικές. Επιπλέον, η ανάπτυξη των
τεχνολογιών και της αλληλεξάρτησης αύξησε τις δυνατότητες των ισχυρών δυνάµεων για διείσδυση,
απόκτηση ερεισµάτων, απόκτηση πληροφοριών και στήσιµο µηχανισµών ελέγχου κρατών-στόχων. Οι
µηχανισµοί αυτοί απέκτησαν ένα τεράστιο χώρο ελιγµών και εµπέδωσης παραστάσεων που
συµφέρουν την στρατηγική µεγάλων κρατών τις τελευταίες δεκαετίες λόγω αλµατώδους αύξησης των
λεγόµενων «κοινωνικών» «επιστηµών» («ιστορία», «διεθνείς σχέσεις», «κοινωνιολογία», «κοινωνική»
ψυχολογία, «εθνολογία» κτλ) και των εξω-ακαδηµαϊκών «ιδρυµάτων» «προτάσεων πολιτικής» (δηλαδή
προπαγάνδας). Τόσο τα πρώτα όσο και τα δεύτερα µπορούν να γίνουν βιοµηχανίες πολιτικής επιρροής
και απόλυτου πολιτικού ελέγχου µιας κοινωνίας.
Ενώ δεν αποκλείεται σε αυτούς τους τοµείς να υπάρξουν µελέτες υψηλών προδιαγραφών µπορούν να
µετατραπούν σε µηχανισµό κοσµοθεωρητικής αποδόµησης και συνειδησιακής απονεύρωσης των
κοινωνιών-στόχων. Αυτές οι πολιτικές βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της στρατηγικής των µεγάλων
δυνάµεων και η θεωρία διεθνών σχέσεων –ιδιαίτερα η στρατηγική ανάλυση– απαιτείται να τις
συνεκτιµήσει δεόντως. Πολύ περισσότερο θα πρέπει να τις κατανοήσουν, βεβαίως, τα θεσµικά και
πολιτικά ελίτ ενός κράτους.
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