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τα τα οποία το καθιστούν μια εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή στον τομέα της 
ιστορικής και πολιτισμικής γεωγραφίας της εθνικής συγκρότησης και του ε
θνικισμού στον ευρωπαϊκό χώρο. Το πρώτο σχετίζεται με την αναλυτική, λε
πτομερή και διεισδυτική εφαρμογή μιας κριτικής, ριζοσπαστικής θεώρησης 
στην ανάλυση των τρόπων συγκρότησης των εθνών-κρατών στον ευρωπαϊ
κό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της πολιτικής, στρατιωτικής, θρη
σκευτικής, ιδεολογικής και πολιτισμικής εξουσίας. Το δεύτερο πλεονέκτημα 
έχει να κάνει με την τεκμηριωμένη ανάδειξη των τρόπων πολιτισμικής και 
πολιτικής κατασκευής των εθνών και των σχετιζόμενων με αυτά ταυτοτήτων 
από τους εθνικισμούς και από τα κρατικά μορφώματα που αντλούν τη νομι
μοποίηση της άσκησης της εξουσίας τους από αυτούς. Το τρίτο, τέλος, αλλά 
εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα, σχετίζεται με το καλογραμμένο, σαφές, εύ
ληπτο και κατανοητό κείμενο, με τη διαύγεια των επιχειρημάτων καθώς και 
με τη συνοχή μεταξύ θεωρητικών θέσεων και ιστορικών και σύγχρονων πα
ραδειγμάτων.

Να επισημάνουμε πάντως ότι, σε επόμενες εκδόσεις, ο χρηστικός χαρα
κτήρας του βιβλίου θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά με την προσθήκη 
ειδικών καταλόγων (indexes) ονομάτων και κυρίως όρων, εννοιών, φαινομέ
νων και διαδικασιών.
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Πώς μεταλλάσσεται το εθνικό συμφέρον και τα μέσα επίτευξής του στα κρά- 
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια κράτη βρίσκονται πιο κοντά σε μια 
συμπληρωματική σχέση μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού συμφέροντος; Πώς 
μπορεί το ευρωπαϊκό μοντέλο να βοηθήσει να λύσουμε τα παγκόσμια προβλή
ματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα; Το βιβλίο του Αλέξανδρου 
Γιαννή προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το διεθνές σύστημα πρέπει να εξελιχθεί 
για να αντιμετωπίσει τα παγκόσμια προβλήματα, όπως οι περιβαλλοντικές 
και κλιματικές προκλήσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, οι πανδημίες και η φτώ
χεια, η τρομοκρατία και το διεθνές έγκλημα. Συγκεκριμένα, βλέπει τη λύση
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σε μια μετάβαση από ιη λογική της «συνύπαρξης» στη λογική της «αλληλε
ξάρτησης» των εθνών-κρατών. Η έμπνευση για αυτή τη σκέψη πηγάζει από 
το πείραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης: όπως αυτή αλλάζει καθημερινά το 
περιεχόμενο αλλά και τα μέσα επίτευξης του εθνικού συμφέροντος, έτσι και 
σε παγκόσμιο επίπεδο τα έθνη-κράτη πρέπει να βρουν τους τρόπους να κα
τανοήσουν το εθνικό τους συμφέρον μέσα από μια λογική παγκόσμιας αλλη
λεξάρτησης. Προσπάθειες περιφερειακής οργάνωσης, όπως η Αφρικανική 
Ένωση και η ASEAN στην Ασία, είναι βήματα στη σωστή κατεύθυνση διότι 
βοηθούν τις ηγεσίες των εθνών-κρατών, αλλά και τους πολίτες, να αναπροσ
διορίσουν την έννοια του εθνικού συμφέροντος σε συνάρτηση με το περιφε
ρειακό αλλά και γενικότερα το πλανητικό συμφέρον.

Ο Γιαννής φτάνει σε αυτές τις προτάσεις σε τέσσερα βήματα. Στο πρώτο 
μέρος του βιβλίου διαπιστώνει την ανάγκη προσαρμογής των εθνών-κρατών, 
αλλά και του τρόπου σκέψης μας για το διεθνές σύστημα, στις νέες συνθήκες 
της παγκοσμιοποίησης. Η μετάβαση από τη λογική της «συνύπαρξης» στη 
λογική της «αλληλεξάρτησης» θα μας βοηθήσει, σύμφωνα με τον συγγρα
φέα, να ξεπεράσουμε τη στενά εθνοκεντρική προσέγγιση όταν βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με υπερεθνικά προβλήματα. Η διεύρυνση του G8 σε G20, για 
την αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης, αποτελεί παράδειγμα 
στη σωστή κατεύθυνση.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στην ανάγκη επαναπροσ
διορισμού του εθνικού συμφέροντος ούτως ώστε να εμπεριέχει και ένα «ευ
ρωπαϊκό raison d’état»' περισσότερο εναρμονισμένες χώρες ως προς αυτόν 
ακριβώς τον τρόπο θεώρησης εμφανίζονται η Γαλλία και η Γερμανία. Αλλά 
και στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, ο Γιαννής βρίσκει ενδείξεις με
τάβασης σε μια συμπληρωματική σχέση μεταξύ πολυμερούς συλλογικής 
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικού συμφέροντος.

Στο τρίτο μέρος, ο συγγραφέας απευθύνει μια έκκληση για πιο ενεργή ευ
ρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, προϋπόθεση της οποίας είναι η απεμπόληση 
της ομοφωνίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει, λόγω της σημαντικής ιστορικής εμπειρίας 
της, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση των παγκόσμιων προ
βλημάτων. Για τον συγγραφέα, η κατάργηση της ομοφωνίας στη λήψη α
ποφάσεων εξωτερικής πολιτικής αλλά και η συνέχιση της διεύρυνσης της 
Ένωσης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την «εξαγωγή του [ευ
ρωπαϊκού] μοντέλου της ενοποιημένης θεσμικής αλληλεξάρτησης στη βάση 
του κράτους δικαίου» σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, ο Γιαννής περιγράφει τις αλλαγές που 
πρέπει να συντελεστούν ούτως ώστε να περάσουμε από την εποχή της διμε
ρούς σε εκείνη της πολυμερούς διπλωματίας. Κεντρική θέση σε αυτές έχει η 
συνειδητοποίηση του ρόλου που οι διπλωμάτες των κρατών-μελών μπορούν 
να έχουν στην πολυμερή διπλωματία. Εν συντομία, τα εθνικά κράτη οφεί
λουν να αναθεωρήσουν τη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Σύμφω
να με τον συγγραφέα, περισσότεροι διπλωμάτες από τα διάφορα κράτη-μέλη 
πρέπει να ασχολούνται με τη διπλωματία στο ευρωπαϊκό επίπεδο και λιγότε- 
ροι στην κλασική διπλωματία των εθνικών πρεσβειών. Μέσα από την ενα
σχόληση των διπλωματών τους στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τα έθνη πρόκειται 
να κερδίσουν περισσότερα απ’ ό,τι από τη διαιώνιση της διμερούς διπλωμα
τίας. Για παράδειγμα, η κατοχή επιτελικών θέσεων σε διεθνείς αποστολές της 
Ε.Ε., του OHE, του ΟΑΣΕ και του ΝΑΤΟ μπορεί να προσφέρει πολλά περισ
σότερα από την εθνική διπλωματία με τη στενή έννοια.

Ο συγγραφέας καλεί πολίτικους, ακαδημαϊκούς και όλους τους πολίτες 
να διευρύνουν τη συνείδησή τους. Να πάψουν να βλέπουν το έθνος-κράτος 
ως τη μοναδική οργανωτική βάση του παγκόσμιου συστήματος, να αρχί
σουν να κατανοούν την πολιτική ευθύνη τους όχι στη βάση του έθνους-κρά- 
τους αλλά σε ένα πιο οικουμενικό επίπεδο, να μετακινηθούν από τη λογική 
του προαποφασισμένου εθνικού συμφέροντος σε μια πιο αμφίδρομη σχέση 
μεταξύ εθνικού-ευρωπαϊκού και, τέλος, να πάψουν να βλέπουν την Ε.Ε. ερ- 
γαλειακά και να εκτιμήσουν τη μετασχηματισακή της διάσταση.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί σημαντική συνεισφορά στον χώρο της εξωτερι
κής πολιτικής ανάλυσης και πρακτικής. Καθηγητές και φοιτητές κοινωνικών 
επιστημών, διπλωμάτες, ευρωβουλευτές και ακτιβιστές είναι το αναμενόμενο 
κοινό του. Επιπλέον, το βιβλίο είναι γραμμένο με τρόπο ώστε να μπορεί να 
διαβαστεί και από κάθε πολίτη που θέλει να κατανοήσει τις αλλαγές που συ- 
ντελούνται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές ε
πίπεδο. Τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν ριζικές αλλαγές τόσο στο επί
πεδο συνειδήσεων όσο και στο θεσμικό. Το βιβλίο του Γιαννή ξεκινάει έναν 
απαραίτητο διάλογο που ευχόμαστε να βρει ανταπόκριση στην ελληνική δη
μόσια σφαίρα.
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