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Δθλϊνω υπευκφνωσ ότι όλα τα ςτοιχεία ςε αυτιν τθν εργαςία τα απζκτθςα, τα 
επεξεργάςκθκα και τα παρουςιάηω ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τισ αρχζσ τθσ 
ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ, κακϊσ και τουσ νόμουσ που διζπουν τθν ζρευνα και τθν 
πνευματικι ιδιοκτθςία. Δθλϊνω επίςθσ υπευκφνωσ ότι, όπωσ απαιτείται από αυτοφσ τουσ 
κανόνεσ, αναφζρομαι και παραπζμπω ςτισ πθγζσ όλων των ςτοιχείων που χρθςιμοποιϊ και 
τα οποία δεν ςυνιςτοφν πρωτότυπθ δθμιουργία μου. 
 
Κεςςαλονίκθ, 30/3/2009 
Μαρία Μποηοφδθ 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Θ διαδικαςία τθσ ζρευνασ, μελζτθσ και ςυγγραφισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ υπιρξε μια 
μοναδικι περιπζτεια. Αυτιν τθν περιπζτεια είχα τθ χαρά και τθν τιμι να μοιραςτϊ με 
εξίςου μοναδικοφσ ανκρϊπουσ, τουσ οποίουσ και ευχαριςτϊ από καρδιάσ: 
 
Τθν επιβλζπουςα Κακθγιτρια, κα Ραροφλα Νάςκου-Ρερράκθ, για τθν υπομονι και επιμονι 
τθσ, και, κυρίωσ, για τθν πίςτθ τθσ ςτουσ μακθτζσ τθσ.  
 
Τον Κακθγθτι και Ρρόεδρο του Τμιματοσ ΔΕΣ, κο Γεϊργιο Σπυρόπουλο, ιδιαίτερα για τθν 
προςεκτικι κακοδιγθςι του ωσ προσ τθν επιςτθμονικι ακεραιτότθτα τθσ εν χείρασ 
διατριβισ. 
 
Τον Λζκτορα, κο. Βενιαμίν Καρακωςτάνογλου, για τθν εγριγορςθ τθσ αντίλθψισ του και το 
ςφνολο τθσ ςυνεργαςίασ μασ. 
 
Είμαι ιδιαίτερα ευγνϊμων ςτον Κακθγθτι, κο. Θλία Κουςκουβζλθ, για τθν ειλικρινι 
υποςτιριξθ τθσ προςπάκειασ αυτισ και τισ εμπνευςμζνεσ υποδείξεισ του. 
 
Εγκάρδιεσ ευχαριςτίεσ ανικουν ςτουσ κ.κ. Erhard Busek, Νίκο Ευκυμιάδθ, και Γιάννθ 
Τςορμπατηόγλου.  
 
Για τισ ςυηθτιςεισ μασ ευχαριςτϊ κερμά τουσ: Γιολάντα Βαλαςοποφλου, Άννα Βεηφρογλου, 
Μαριάννα Μιχαθλίδου, Μάριο Μιλτιάδουσ, Γιάννθ Ναςιόπουλο, Ραναγιϊτα Ρυρίδθ, 
Ρερικλι Σαραγιϊτθ, Γιϊργο Σπανό, Georg Brodach, Gaby Buchinger, Vera Budway, Fuad 
Cibukcic, Pierre Daures, Aldo Fumagalli Romario, Aleksandra Gjoreska, Gazi Haxhia, Victor 
Jackovich, Samo Ivanchich, Milan Konopek, Halil Kulluk, Leon Saltiel, Jelica Minic, Alex 
Munteanu,  Alistair Nolan, Mary O’ Mahony, Anthony O’ Sullivan, Alan Paic, Peter Polanjar, 
Danica Purg, Goran Radman, Lazar Ristic, Sorin Sterie, Emira Tufo, Ioana Vasiliu, Adelina 
Vestemean, Renata Vitez. 
 
Φυςικά, τθν οικογζνειά μου, για όλα. 
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ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
Ρίνακεσ, Χάρτεσ και Γραφιματα 
 
Συντομογραφίεσ 
 
ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 
 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 
Διεκνισ οργάνωςθ: αξίεσ, αρχζσ και κεςμοί 
1.1. Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ 
1.2. Διεκνζσ δίκαιο: μορφοποίθςθ και νομιμοποίθςθ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ 
1.3. Δίκαιο, αρχζσ και κανόνεσ ςυμπεριφοράσ (norms) 
1.4. Κεςμοί και διεκνισ οργάνωςθ 
1.5. Διεκνείσ οργανιςμοί 
1.6. Ρροσ μια παγκόςμια κοινωνία 
Ρροςεγγίηοντασ το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ πρωτότυπο κεςμό 
ειςαγωγισ διεκνϊν αρχϊν και αξιϊν  
 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 
Το νζο πλαίςιο ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ μετά το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου: 
αρχζσ, κανόνεσ και κεςμοποιθμζνεσ δομζσ  
2.1. Επαναπροςδιοριςμόσ των αρχϊν τθσ κυριαρχίασ και τθσ μθ παρζμβαςθσ ςτο 

διεκνζσ δίκαιο 
2.2. Αρχζσ και κεςμοί ςτθν Ευρϊπθ μετά τον Ψυχρό Ρόλεμο: ζνα νζο διεκνζσ 

περιβάλλον 
2.2.1. Νζα αρχιτεκτονικι κεςμικισ ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ 
2.2.2. Νομιμοποιθμζνθ παρζμβαςθ 
2.2.3. Δθμοκρατία 

2.3. Το πλαίςιο τθσ Διαδικαςίασ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν 
Ευρϊπθ 

Εποικοδομθτικι παρζμβαςθ και αποτρεπτικι διπλωματία: εφαρμογι ςτθ ΝΑ 
Ευρϊπθ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 8 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 
Το ιςτορικό και πολιτικό πλαίςιο γζνεςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ 
3.1. Ρροςζγγιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ με τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ 
3.2. Κεςμοποίθςθ και εμβάκυνςθ ςχζςεων: 1988-1998  
3.3. Θ διάςπαςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ: πρόκλθςθ πολιτικισ 
3.4. Ευρωπαϊκι ενδοςκόπθςθ 
3.5. Θ κρίςθ ςτο Κόςςοβο  
3.6. Θ γζνεςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ  

3.6.1. Εντάςςοντασ το Σφμφωνο Στακερότθτασ ςτθ νζα Ευρωπαϊκι 
προςζγγιςθ για τα Βαλκάνια 

3.6.2. Συμπλθρωματικοί μθχανιςμοί, αλλθλεξαρτοφμενεσ διαδικαςίεσ και το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 

3.7. Ολοκλθρϊνοντασ τθ ςτρατθγικι για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
Συμπεράςματα 
 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ  
4.1. Διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ  

4.1.1. Συμμετζχοντεσ, περιγραφι τθσ κατάςταςθσ 
4.1.2. Αρχζσ και νόρμεσ 
4.1.3. Σκοποί 
4.1.4. Μθχανιςμοί του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
4.1.5. όλοσ και ςυνεργαςία μεταξφ των μετόχων του Συμφϊνου 

Στακερότθτασ 
4.1.6. Ρεριφερειακζσ πρωτοβουλίεσ και οργανιςμοί 
4.1.7. Διαδικαςία κινθτοποίθςθσ και ςυντονιςμοφ διεκνϊν δωρθτϊν 
4.1.8. Μθχανιςμοί εφαρμογισ και ελζγχου 
4.1.9. Δομι 

4.2. Διακιρυξθ του Σαράγιεβο 
4.3. Πργανα 

4.3.1. Ρεριφερειακό Τραπζηι 
4.3.2. Τραπζηια Εργαςίασ 

4.3.2.1. Τραπζηι Εργαςίασ I - Δθμοκρατία και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
4.3.2.2. Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ - Οικονομικι Αναςυγκρότθςθ, Ανάπτυξθ 

και Συνεργαςία 
4.3.2.3. Τραπζηι Εργαςίασ III - Ενίςχυςθ τθσ Εςωτερικισ και 

Εξωτερικισ Αςφάλειασ  
4.3.3. Το Γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι 

4.4. Εξζλιξθ και λφςθ 
Συμπεράςματα 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5 
Ρεριφερειακι ςυνεργαςία 
5.1. Ρεριφερειακι οργάνωςθ και ςυνεργαςία 

5.1.1. Διαςτάςεισ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ 
5.1.1.1. Ρεριφερειακι οργάνωςθ και απελευκζρωςθ του εμπορίου 
5.1.1.2. Κεςμικι οργάνωςθ 

5.1.2. Ρολιτικι τθσ ιςχφοσ και περιφερειακι οργάνωςθ 
5.1.3. Διαφοροποιιςεισ μεταξφ των περιφερειακϊν κεςμϊν 

5.2. Συνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ τον 20ο αιϊνα 
5.2.1. Οργανιςμόσ Συνεργαςίασ Εφξεινου Ρόντου 
5.2.2. Διαδικαςία για τθ Διαβαλκανικι Συνεργαςία 
5.2.3. Ρρωτοβουλία για τθ Συνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ  
5.2.4. Άλλεσ πρωτοβουλίεσ 
5.2.5. Αποτιμϊντασ τθν προθγοφμενθ εμπειρία περιφερειακισ ςυνεργαςίασ 

 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ: καινοτομία ςτθ διεκνι οργάνωςθ 
6.1. Κεμελιϊνοντασ τθ διεκνι οργάνωςθ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ 

6.1.1. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ωσ διεκνισ ςυμφωνία 
6.1.2. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ διεκνισ οργανιςμόσ 

6.1.2.1. Κεςμοποίθςθ 
6.1.2.2. Νομικά χαρακτθριςτικά 

Α. Νομικι Ρροςωπικότθτα 
Β. Καταςτατικι Ρράξθ 
Γ. Εξουςίεσ 
Δ. Εφαρμογι Νόμων 
Ε. Διεκνισ ευκφνθ, υπευκυνότθτα και ευκφνθ των μελϊν 
ΣΤ. Ρρονόμια και αςυλίεσ 
Η. Λφςθ και διαδοχι 

6.1.2.3. Ραραγωγι διεκνοφσ δικαίου 
Α. Κυριαρχία 
Β. Εκιμικό Δίκαιο 
Γ. Άγουρο δίκαιο (Soft Law) 

6.2. Διεκνισ οργάνωςθ και διεκνείσ οργανιςμοί 
6.2.1. Λειτουργίεσ και ρόλοι των διεκνϊν οργανιςμϊν 
6.2.2. Συγκζντρωςθ και ανεξαρτθςία 
6.2.3. Διεκνισ οργάνωςθ και ειρινθ 
6.2.4. Επιβολι των διεκνϊν κανονιςμϊν: ςυμμόρφωςθ και δεςμευτικότθτα 
6.2.5. Οργάνωςθ, ταυτότθτεσ και ςυμφζροντα 
6.2.6. Οι ςυμπεριφορζσ των διεκνϊν οργανιςμϊν μζςα από τισ διαδικαςίεσ 

και δομζσ τουσ 
6.2.7. Γραφειοκρατία και πακολογίεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν 

Συμπεράςματα 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ  
Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθν ΝΑ Ευρϊπθ: μθχανιςμόσ περιφερειακισ 
ολοκλιρωςθσ; 
Λ.  Διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 

Λ.Λ.  Εςωτερικι ολοκλιρωςθ 
Λ.ΛΛ.  Ρεριφερειακι ολοκλιρωςθ 
Λ.ΛΛΛ.  Ευρω-Ατλαντικι ολοκλιρωςθ 

ΛΛ.  Επιλογζσ πολιτικισ 
ΛΛ.Λ.  Ο εκδθμοκρατιςμόσ ωσ κεμζλιο τθσ ςτακεροποίθςθσ 
ΛΛ.ΛΛ.  Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν και Ραγκόςμια Τράπεηα: ςυνεργαςία 

για τθν ειρινθ, τθ ςτακερότθτα και τθν ανάπτυξθ 
ΛΛ.ΛΛΛ.  Ρρόταςθ για ζνα Συμβοφλιο Ειρθνικισ Μετάβαςθσ (Peace Transition 

Council) 
Εν κατακλείδι 
 
 
Ραραρτιματα 
 
 
Βιβλιογραφία 
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ΡΛΝΑΚΕΣ, ΓΑΦΘΜΑΤΑ ΚΑΛ ΧΑΤΕΣ 

 
ΡΛΝΑΚΕΣ 
Ρίνακασ 1: Τα ςτάδια εξζλιξθσ των κοινά αποδεκτϊν αρχϊν διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ 
Ρίνακασ 2: Επίπεδα διεκνοφσ βοικειασ προσ τθ ΝΑ Ευρϊπθ, 2001-2005 (ςε δισ €) 
Ρίνακασ 3: Θ ςυμμετοχι των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτισ πρωτοβουλίεσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ 
Ρίνακασ 4: Τφποι διεκνϊν κακεςτϊτων 
Ρίνακασ 5: Τφποι κακεςτϊτων αςφαλείασ 
 
ΓΑΦΘΜΑΤΑ 
Γράφθμα 1: Ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ για τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ (1988 – 1998) 
Γράφθμα 2: Φψοσ ΑΕΡ ςε τρζχουςεσ τιμζσ (ςε εκ US $) 1988-2006, ςυμπεριλαμβανόμενθσ 
τθσ Ελλάδοσ και τθσ Τουρκίασ 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΛΕΣ 
 
 
AII  Adriatic-Ionian Initiative 
BAC  Business Advisory Council 
BMCP  Balkan Multilateral Cooperation Process 
BSEC  Black Sea Economic Cooperation 
b-SEE  broadband Southeast Europe 
CARDS  Community Assistance for Reconstruction, Development and Stability 
CEFTA  Central European Free Trade Agreement 
CEI  Central European Initiative 
CFSP  Common Foreign and Security Policy 
CMEA  Council of Mutual Economic Assistance 
CiO  Chairmanship in Office 
CSEE  Conference on Stability and Good Neighborliness in Southeast Europe 
CoE  Council of Europe 
CCMU  Common Committee for Mutual Understanding 
DCP  Danube Cooperation Process 
DPPI  Disaster Preparedness and Prevention Initiative 
EAPC  Euro-Atlantic Partnership Council 
EAR  European Agency for Reconstruction 
EBRD  European Bank for Reconstruction and Development 
EC  European Community 
EIB  European Investment Bank 
ERDF  European Regional Development Fund 
ERI SEE  Education Reform Initiative in Southeast Europe 
e-SEE  electronic Southeast Europe 
IC SEE  Investment Committee for Southeast Europe 
ICT  Information and Communication Technology 
IFC  International Finance Corporation 
IFI  International Financial Institution 
IFOR  Implementation Force 
IMF  International Monetary Fund 
IPA  Instrument for Pre-Accession 
ISG  Infrastructure Steering Group 
ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
JHA  Justice and Home Affairs 
KFOR  Kosovo Force 
MARRI  Migration, Asylum and Refugee Return Initiative 
MoU  Memorandum of Understanding 
NATO  North Atlantic Treaty Organization 
OBNOVA EC Emergency Support Program for the Western Balkans 
OCTN   Organized Crime Training Network 
OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 
OHR  Office of the High Representative 
OSCE  Organization for Security and Cooperation in Europe 
PHARE  Poland and Hungary Economic Reconstruction Assistance 
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PFI  Police Forum Initiative 
PfP  Partnership for Peace 
QSP  Quick Start Package 
RACVIAC  Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center 
RCC  Regional Cooperation Council 
RAI  Regional Anti-Corruption Initiative 
RT  Regional Table 
RyP  Royaummont Process 
SAA  Stabilization and Association Agreement 
SAP  Stabilization and Association Process 
SAPARD Special Accession Program for Agriculture & Rural Development 
SECI  Southeast European Cooperative Initiative 
SEDM  Southeast Europe Defence Ministers 
SEE  Southeastern Europe 
SEEC   Southeast European Clearinghouse 
SEECP  Southeast European Cooperation Process 
SEEGROUP Southeast European Security Cooperation Steering Group 
SEEPAG  Southeast European Prosecutors Advisory Group  
SEESAC  Southeastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light 

Weapons 
SEPCA   Southeast Europe Police Chiefs Association 
SFOR  Stabilization Force 
SP  Stability Pact for Southeastern Europe 
SPAI  Stability Pact Anti-Corruption Initiative 
SPCMF  Stability Pact Charter for Media Freedom 
SPOC  Stability Pact Initiative against Organized Crime 
SPRRI  Stability Pact Refugee Return Initiative 
SPSC  Stability Pact Special Coordinator 
TTFSE  Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe 
UNDP  United Nations Development Program 
UNECE  United Nations Economic Commission for Europe 
UNHCR  United Nations High Commission for Refugees 
UNICEF United Nations Children’s Fund 
UNMIK  United Nations Interim Mission in Kosovo 
WB  World Bank 
WEU  West European Union 
WFP  World Poverty Fund 
WHO  World Health Organization 
WT  Working Table 
WTO  World Trade Organization 
 
ΔΕΕ  Δυτικο Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
ΕΕ  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
ΕΤΕπ  Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων 
ΕΣΣΔ  Ζνωςθ Σοςιαλιςτικϊν Σοβιετικϊν Δθμοκρατιϊν 
ΘΡΑ  Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ 
ΚΕΡΡΑ  Κοινι Εξωτερικι Ρολιτικι και Ρολιτικι Αςφαλείασ 
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ΟΑΣΕ  Οργανιςμόσ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ 
ΟΘΕ  Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν 
ΟΟΣΑ  Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ 
ΟΣΕΡ  Οργανιςμόσ Συνεργαςίασ Εφξεικου Ρόντου 
ΡΓΔΜ  Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ 
ΡΟΕ  Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 
 
Α Διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ, 10/6/1999 
 
Β  Διακιρυξθ Σαράγιεβο, 30/7/1999 
 
Γ   Καταςτατικό του Συμβουλίου Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ, 10/5/2007 
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ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 
 
 
Για δζκα περίπου χρόνια, ανάμεςα ςτο 1999 και το 2008, θ διεκνισ κοινότθτα, υπό τθν 
θγεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διοχζτευςε ςθμαντικι τεχνογνωςία και πόρουσ για τθ 
ςτακεροποίθςθ και τθν αναςυγκρότθςθ τθσ Νοτιο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Θ προςπάκεια 
αυτι ςυνδζκθκε κεςμικά με ζναν πρωτότυπο μθχανιςμό - πρωτόγνωρο και για τθ διεκνι 
διπλωματία, και τθ διεκνι οργάνωςθ, το διεκνζσ δίκαιο, τθν πολιτικι ι τθν οικονομία. Αν 
και διζκετε κεςμικζσ δομζσ, δεν είχε το χαρακτιρα ενόσ αυςτθρά δομθμζνου διεκνοφσ 
οργανιςμοφ. Δθμιουργικθκε με βάςθ τισ αρχζσ και τισ πρακτικζσ του διεκνοφσ δικαίου, 
αλλά θ ικανότθτα λειτουργίασ και δράςθσ του βαςίςτθκε ςτο Ευρωπαϊκό δίκαιο. Εξζφραηε 
τθν επιδίωξθ τθσ Ευρϊπθσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, αλλά 
ο ςτόχοσ αυτόσ δεν μποροφςε απλά να επιβλθκεί ςτα κράτθ των Βαλκανίων – όπωσ, 
άλλωςτε, είχε δείξει θ ανεπάρκεια ι και αποτυχία διαδοχικϊν προςπακειϊν τθ δεκαετία 
του `90. Ο ςτόχοσ τθσ ςτακερότθτασ ζπρεπε να γίνει κατανοθτόσ τόςο από τισ κυβερνιςεισ, 
όςο και τισ κοινωνίεσ των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ – να γίνει αποδεκτόσ ςε επίπεδο αρχϊν, 
να ενςωματωκεί ςτισ άρχουςεσ νόρμεσ και αξίεσ (ουςιαςτικά ανατρζποντασ ι εκτοπίηοντασ 
τισ προχπάρχουςεσ), να κεςμοποιθκεί ωσ κανόνασ, και να υλοποιθκεί ωσ πολιτικι επιλογι 
τουσ, οδθγϊντασ ςτθν ζνταξι τουσ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Κατά τθ διαδικαςία 
αυτι, όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντεσ κα ζπρεπε να τθροφν μια ςυντονιςμζνθ ςτάςθ ωσ 
προσ τισ αναπτυξιακζσ και πολιτικζσ κατευκφνςεισ τουσ, να είναι διατεκειμζνοι να 
μοιραςτοφν πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία μεταξφ τουσ, να επικοινωνοφν, να επιλζξουν 
τουσ τομείσ όπου κα προωκοφςαν εντατικοποιθμζνεσ και κεςμοποιθμζνεσ ςχζςεισ 
ςυνεργαςίασ, και να δεςμευκοφν ςτθ ςυνεργαςία αυτι ωσ πολιτικι ςυμπεριφορά τουσ. 
 
Το εγχείρθμα αυτό μοιάηει ιδιαίτερα πολφπλοκο και πολυδιάςτατο, όπωσ και είναι. Ζχει 
προφανείσ αναπτυξιακζσ διαςτάςεισ για τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, αλλά είναι ςτθν ουςία 
πολιτικό, εφόςον αφορά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ευρϊπθσ1. Θ διαδικαςία αυτι ςτθρίηεται 
ςτουσ ίδιουσ πυλϊνεσ που κεμελιϊνουν τθ δθμοκρατία, τθν ελεφκερθ αγορά και το 
ςεβαςμό των ανκρωπίνων ελευκεριϊν, που επιβεβαιϊνονται από τισ άρχουςεσ κοινωνικζσ 
νόρμεσ και το δικαιϊκό πλαίςιο που τισ κεςμοποιεί ςτθν Ευρϊπθ. Το ςυγκεκριμζνο πολιτικό 
και αναπτυξιακό εγχείρθμα του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ζπρεπε να 
υλοποιθκεί ςε ζνα μεταπολεμικό περιφερειακό περιβάλλον, ιδιαίτερων εκνικιςτικϊν 
εντάςεων, υπό ςυνκικεσ ταυτόχρονθσ πολιτικισ, οικονομικισ και κοινωνικισ μετάβαςθσ 
από τον κομμουνιςμό, και, μάλιςτα, ςε μια χρονικι ςυγκυρία που ςτο επίκεντρο του 
παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ τζκθκαν άλλεσ προτεραιότθτεσ (πχ ενζργεια)2. Τζλοσ, οι όποιεσ 
                                                           
1
 Τθν άνοιξθ του 2009, γράφοντασ για τισ φιλοδοξίεσ ζνταξθσ των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, ο πρϊθν Ειδικόσ Συντονιςτισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, Erhard Busek, αποτυπϊνει εφγλωττα τθ 
ςχζςθ αυτι: «Σε ζναν κόςμο που ζχει απορροφθκεί από τθν οικονομικι φφεςθ και τθν παγκόςμια τραπεηικι 
κρίςθ, οι θγζτεσ τθσ ΕΕ κα τείνουν να ξεχάςουν τουσ προβλθματικοφσ τουσ γείτονεσ, αλλά τα Βαλκάνια 
παραμζνουν κομμάτι τθσ Ευρϊπθσ, και κα φαντάηουν ωσ μια διαρκϊσ μεγεκυνόμενθ εκκρεμότθτα τθσ 
Ευρωπαϊκισ πολιτικισ», Busek, Assessing the Western Balkans’ EU Membership Hopes, 2009  
2
 Θ ΝΑ Ευρϊπθ αποτελοφςε πάντα ζναν ιδιαίτερο χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου, πολυεκνικό και πολιτιςμικά 

πλοφςιο, αλλά πολιτικά αςτακι και οικονομικά ευάλωτο, και γεωπολιτικά τόςο ςθμαντικό, ϊςτε να μπορεί 
ανατρζψει τθν ιςορροπία αςφάλειασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Θ δεκαετία του `90, με τισ τρεισ διαδοχικζσ 
εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ ςτθν περιοχι, ζμοιαηε να επιβεβαιϊνει τθν άποψθ του Βίςμαρκ για τα Βαλκάνια ωσ 
τθν πυριτιδαποκικθ τθσ Ευρϊπθσ, όταν θ ςτάςθ τθσ Γερμανίασ απζναντι ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ανεξαρτθςίασ 
τθσ Σλοβενίασ και τθσ Κροατίασ από τθν Γιουγκοςλαβία πλιγωςε βακειά τισ προοπτικζσ για μια Κοινι 
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ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ κα ζπρεπε να είναι ςφμφωνεσ με τισ αρχζσ και τουσ 
κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου, και να δεςμεφουν κεςμικά και θκικά τα κράτθ ςτθν τιρθςθ 
των ςυμφωνθκζντων πολιτικϊν. 
 
Σε αυτό το … Sudoku για «πολφ δυνατοφσ» και «ζμπειρουσ λφτεσ», που μια ολόκλθρθ 
δεκαετία θ τελικι λφςθ διζφευγε, κα περίμενε κανείσ να αξιοποιθκεί ζνασ ϊριμοσ 
μθχανιςμόσ, με τεχνογνωςία ςτθ διαχείριςθ και επίλυςθ κρίςεων, όπωσ και τθν προϊκθςθ 
τθσ ανάπτυξθσ. Για παράδειγμα, κα μποροφςε να επιλεχκεί μζςα από το ςφςτθμα 
οργανιςμϊν του ΟΘΕ και των διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, όπωσ είχε ςυμβεί ςε 
άλλεσ υπό μετάβαςθ χϊρεσ (πχ Ραγκόςμια Τράπεηα, UNDP). Επιπλζον, θ ίδια θ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, θ οποία ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του `90 είχε περάςει ςε μια φάςθ κεςμικισ και 
πολιτικισ ωριμότθτασ ςτθ ςυνεργαςία για κζματα εξωτερικϊν υποκζςεων, μποροφςε να 
προςφζρει το «καρότο» τθσ ζνταξθσ και να χειριςτεί τισ προ-ενταξιακζσ πολιτικζσ και 
χρθματοδοτιςεισ προσ τα κράτθ τθσ περιοχισ ωσ «αντάλλαγμα» για ςυγκεκριμζνεσ 
ςυμπεριφορζσ από αυτά. Θ διπλωματικι ευελιξία και θ αναπτυξιακι εμπειρία, όπωσ και θ 
γνϊςθ των ιςτορικϊν και πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων τθσ περιοχισ, ιταν απαραίτθτα 
ςτοιχεία για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν δράςθσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ – πόςο μάλλον για τθν 
επιτυχι υλοποίθςι τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ οποιαδιποτε προςπάκεια κα ζπρεπε να 
αντανακλά ουςιαςτικι πολιτικι βοφλθςθ, να διακζτει ικανό νομικό «εκτόπιςμα», και να 
προςωποποιείται από ζναν κοινά αποδεκτό και οξυδερκι θγζτθ.  
 
Θ απάντθςθ τθσ ΕΕ και διεκνοφσ κοινότθτασ ςε αυτιν τθν πρόκλθςθ ιταν το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. Δθμιουργικθκε ςτισ 10 Λουνίου 1999, μία θμζρα μετά τθν 
παφςθ των εχκροπραξιϊν ςτο Κόςςοβο3, και ςτο τζλοσ μιασ δεκαετίασ ςυνεχϊν πολιτικϊν 
προβλθματιςμϊν, αλλά αςυνεπϊν πολιτικϊν πρακτικϊν τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθν 
περιοχι. Με ιδρυτικι διακιρυξθ που υπογράφθκε από 48 χϊρεσ και διεκνείσ κεςμοφσ, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ τζκθκε ςε λειτουργία με πράξθ του Ευρωπαϊκοφ 
Δικαίου (κοινι πράξθ του Συμβουλίου ςτα πλαίςια τθσ ΚΕΡΡΑ)4. Επρόκειτο για ζναν 
ολοκαίνουργιο μθχανιςμό,  που δεν του παραχωρικθκαν εξουςίεσ, χωρίσ ειδικι εμπειρία ι 
τεχνογνωςία, χωρίσ μζςα εξαναγκαςμοφ, με προχπολογιςμό περιοριςμζνο ςτισ βαςικζσ 
λειτουργικζσ του ανάγκεσ, εξαρτθμζνο από τθ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ, ςτελεχωμζνο από 
αποςπαςμζνουσ διπλωμάτεσ από τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, μθ «ανταγωνιςτικό» ςε ςχζςθ 
με άλλουσ διεκνείσ αναπτυξιακοφσ οργανιςμοφσ, και εγκλωβιςμζνο πολιτικά, πρακτικά και 
κεςμικά ςτον εκνικό ανταγωνιςμό των κρατϊν τθσ περιοχισ. Ραραφράηοντασ τουσ ιρωεσ 
τθσ Γαλλικισ ςειράσ κόμικ, Asterix et Ovelix, θ πρϊτθ αντίδραςθ είναι μάλλον ότι… «είναι 
τρελοί αυτοί οι Ευρωπαίοι!!!!» 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Εξωτερικι Ρολιτικι και Ρολιτικι Αςφαλείασ τθσ νζο-ιδρυκείςασ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), ςτα τζλθ του 1992. 
Μζχρι το τζλοσ τθσ δεκαετίασ, τόςο θ Ευρϊπθ, όςο και θ διεκνισ κοινότθτα και θ διεκνισ κοινι γνϊμθ ιταν 
κουραςμζνθ από τθ μθ ανταπόκριςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ ςτισ προςπάκειζσ τθσ για ειρινθ και 
ςτακερότθτα. 
3
 Επιλζγεται θ επωνυμία «Κόςςοβο» αντί για «Κοςςυφοπζδιο», μια και είναι κυρίαρχθ ςτθν Ελλθνικι 

βιβλιογραφία, και απολφτωσ ςφμφωνθ με τθν επωνυμία που χρθςιμοποιείται και από το Ελλθνικό ΥΡΕΞ  
4
 Ραράρτθμα Α 
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Το αντικείμενο τθσ διατριβισ 
 
Αντικείμενο τθσ διατριβισ αποτελεί το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, ωσ 
κεςμοποιθμζνοσ μθχανιςμόσ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ για τθν οργάνωςθ και τθ ςυνεργαςία 
μεταξφ των κρατϊν τθσ περιοχισ, ςτα πλαίςια ενόσ μεταπολεμικοφ, μετα-Ψυχροπολεμικοφ 
περιβάλλοντοσ. Σκοπόσ μασ δεν είναι να καταλιξουμε ςε κεωρθτικά ςυμπεράςματα γφρω 
από τθ διεκνι ςυνεργαςία, ι για το ρόλο των διεκνϊν οργανιςμϊν ςτθ διεκνι πολιτικι. Το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτελεί ζνα πολφ μικρό δείγμα πολιτικισ για να μασ επιτρζπει να 
καταλιξουμε ςε οποιαδιποτε ςυμπεράςματα ςχετικά. Στόχοσ μασ είναι να αναλογιςτοφμε 
τισ δυνατότθτεσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ να προωκιςει νόρμεσ και αρχζσ όπωσ θ 
οικειοκελισ ςυνεργαςία, θ δθμοκρατία και ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευκεριϊν, για τθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ ςτακερότθτασ και προοπτικϊν 
ανάπτυξθσ και ευθμερίασ.  
 
Στθν αναηιτθςθ αυτι, αναπόφευκτα εςτιάηουμε ςτισ ειδικζσ κεςμικζσ, νομικζσ και 
λειτουργικζσ διαςτάςεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Θ φπαρξι του γεννά μια ςειρά από 
ερωτιματα, όπωσ:  

- Ροιεσ δυναμικζσ κρφβονται πίςω από τθ διεκνι ςυνεργαςία και πϊσ οι μθχανιςμοί 
διεκνοφσ οργάνωςθσ τθν ενιςχφςουν; 

- Ροιεσ ιταν οι ιςτορικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ; 

- Ροιεσ ανάγκεσ εξυπθρετοφςε θ δθμιουργία του; Ροιο ιταν το ζργο του και τα 
αποτελζςματα των δράςεϊν του; 

- Ροια ιταν θ κεςμικι του μορφι, πϊσ αυτι εντάςςεται ςτο υπάρχον πλαίςιο 
διεκνοφσ οργάνωςθσ και κεςμοποίθςθσ, και πϊσ το επθρζαςε;  

- Ρωσ ςχετίςτθκε με τισ ιδθ υπάρχουςεσ δομζσ και πρωτοβουλίεσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ και πϊσ διαφοροποιικθκε από αυτζσ; 

- Ρϊσ ςυνδζεται με άλλεσ κεςμικζσ δομζσ για τθ ςυνεργαςία και τθ ςτακερότθτα 
ςτθν Ευρϊπθ;  

- Συνζβαλε ςτθν προϊκθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με τουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ; 

- Ρϊσ μπορεί να αξιοποιθκεί θ εμπειρία ενόσ τζτοιου μθχανιςμοφ για τθν 
αντιμετϊπιςθ ανάλογων προκλιςεων διεκνϊσ; 

 
 

Ζρευνα και μεκοδολογία 
 
Ζχοντασ προςδιορίςει τα βαςικά ερωτιματα τθσ διατριβισ, οι αναηθτιςεισ μασ 
επικεντρϊκθκαν ςτα ακόλουκα επίπεδα: 
 

1. Στον τρόπο με τον οποίο το διεκνζσ δίκαιο νομιμοποιεί τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ 
που αποτυπϊνονται μζςα από  τθ διεκνι οργάνωςθ και κεςμοποίθςθ. Για το ςκοπό 
αυτό, ανατρζξαμε ςτθν ιδθ υπάρχουςα βιβλιογραφία πάνω ςτα κζματα αυτά, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δυναμικι τουσ εξζλιξθ μετά τθ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου, 
και ειδικά ςτθν Ευρϊπθ. Αυτό το κομμάτι τθσ ζρευνασ μασ επζτρεψε να 
προςδιορίςουμε το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ προςζγγιςισ μασ, όπωσ αναλφουμε 
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διεξοδικότερα ςτθν επόμενθ ενότθτα τθσ ειςαγωγισ. Αντλιςαμε, επίςθσ, ςθμαντικά 
ςτοιχεία για να αποτυπϊςουμε τισ εξελίξεισ ςτο ευρφτερο κεςμικό πλαίςιο 
ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. Οι εξελίξεισ αυτζσ υπιρξαν κακοριςτικισ 
ςθμαςίασ για τθ μορφοποίθςθ των αξιϊν και αρχϊν που ενςωματϊκθκαν ςτο 
Σφμφωνο Στακερότθτασ, αλλά και για τθ κεςμικι μορφι του. 
 

2. Στα γεγονότα και τισ ειδικζσ ιςτορικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ δθμιουργίασ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, το οποίο υπιρξε το τελευταίο από μια 
ςειρά πρωτοβουλιϊν για τθν ειρινευςθ, ςτακεροποίθςθ και ανάπτυξθ τθσ 
περιοχισ. Με δεδομζνθ τθν πολφ πρόςφατθ δθμιουργία του, θ υπάρχουςα 
βιβλιογραφία ιταν πολφ περιοριςμζνθ, και ςτραφικαμε ςε πρωτογενείσ πθγζσ – 
άρκρα, ςυνεντεφξεισ, πρακτικά ςυναντιςεων και αποφάςεισ Ευρωπαϊκϊν και 
διεκνϊν οργανιςμϊν, ιδρυτικά κείμενα και διακθρφξεισ. Αυτό μασ επζτρεψε να 
παρακολουκιςουμε τισ πολιτικζσ ςυγκυρίεσ που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, και να εμβακφνουμε ςτθ διαφοροποίθςι του από τισ 
προθγοφμενεσ προςπάκειεσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. 
 

3. Στον εντοπιςμό των δομικϊν, κανονιςτικϊν και λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ και τθ ςφγκριςι τουσ με εκείνα των διεκνϊν 
οργανιςμϊν και κεςμϊν, όπωσ ςυναντϊνται και καταγράφονται από το διεκνζσ 
δίκαιο και το δίκαιο των διεκνϊν οργανιςμϊν. Ανατρζξαμε ςτθν Ελλθνικι και 
διεκνι βιβλιογραφία πάνω ςτθ διεκνι οργάνωςθ και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, 
και μελετιςαμε τα ιδρυτικά κείμενα του Συμφϊνου Στακερότθτασ, και 
παρακολουκιςαμε ςτενά τισ εςωτερικζσ του διαδικαςίεσ λειτουργίασ και λιψθσ 
αποφάςεων. Στθ βάςθ αυτοφ του ςκζλουσ τθσ μελζτθσ μασ, καταφζραμε να 
προςδιορίςουμε το μοναδικό κεςμικό μοντζλο του Συμφϊνου Στακερότθτασ και τθν 
πρωτοτυπία του ωσ προσ τθ νομικι μορφι του και τισ πρακτικζσ λειτουργίασ του. 

 
4. Στθν καταγραφι και αποτφπωςθ του ζργου του Συμφϊνου Στακερότθτασ, και τθν 

αξιολόγθςι του ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν κατά τθν ίδρυςι του. Θ 
ςυλλογι ςτοιχείων για το ςκοπό αυτό ιταν ςυνεχισ, και προζκυπτε μζςα από 
πρωτογενείσ πθγζσ, εφόςον το Σφμφωνο Στακερότθτασ ιταν ζνασ κεςμόσ ηωντανόσ 
και το ζργο του βριςκόταν εν εξελίξει. Λφκθκε το 2008, και το διαδζχκθκε ζνασ νζοσ 
περιφερειακόσ μθχανιςμόσ, το Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ (Regional 
Cooperation Council). Το ςκζλοσ αυτό τθσ ζρευνασ διιρκθςε περιςςότερο από ό,τι 
αρχικά είχε προβλεφκεί (2005), «τροφοδοτϊντασ» παράλλθλα και τα υπόλοιπα 
επίπεδα. 

 
Ειδικά ςε ό,τι αφορά τα κεςμικά χαρακτθριςτικά του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ, θ αξιολόγθςι μασ για τθ μοναδικότθτά του προζκυψε μζςα από τθ ςφγκριςθ των 
ειδικϊν λειτουργικϊν δομϊν του, των νομικϊν διαςτάςεϊν του, των εξουςιϊν που (δεν) 
του παραχωρικθκαν, των πολιτικϊν ςκοπϊν που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του, των 
αρχϊν και αξιϊν που εξζφραηε,  και των δράςεϊν του ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα 
χαρακτθριςτικά των κεςμϊν και μθχανιςμϊν που εντάςςονται ςτουσ μθχανιςμοφσ τθσ 
διεκνοφσ οργάνωςθσ. Μζςα από τθν προςεκτικι μελζτθ των κεςμικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του και τθ ςυγκριτικι διαδικαςία, εντοπίςαμε τα διαφοροποιά ςτοιχεία που το κακιςτοφν 
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ζνα μοναδικό νομικό μόρφωμα και ζναν ξεχωριςτό κεςμό διεκνοφσ ςυνεργαςίασ για τθν 
ανάπτυξθ. 
 
Συγκεντρϊνοντασ το υλικό τθσ ζρευνασ και επεξεργαηόμενοι τα ςτοιχεία, ιταν 
αναπόφευκτο να καταλιξουμε ςε κάποιεσ ςκζψεισ γφρω από τθν αποτελεςματικότθτά του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ προσ το ρόλο του για τθν ζνταςθ τθσ 
ςυνεργαςία ςτθν περιοχι και τθ «δρομολόγθςθ» ι διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Ευρω-
Ατλαντικισ ολοκλιρωςθσ των Βαλκανικϊν κρατϊν. Το κζμα αυτό, μαηί με τα «μακιματα» 
από τθν εμπειρία του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ διεκνι κοινότθτα και τισ δυνατότθτεσ 
που προςφζρουν ad hoc μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ αποτελεί το αντικείμενο των 
ςυμπεραςμάτων τθσ διατριβισ. 
 

Κεωρθτικι προςζγγιςθ και βιβλιογραφία 
 
Με επίκεντρο τθ κεωρία τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ, θ αναηιτθςθ απαντιςεων ςτουσ 
προβλθματιςμοφσ μασ οδιγθςε ςτο ςυνδυαςμό διάφορων εργαλείων τθσ υπάρχουςασ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Κακϊσ το διεκνζσ δίκαιο αποτελεί το πλαίςιο για τθ δθμιουργία 
κοινά αποδεκτϊν κανόνων και νόμων για τθ ρφκμιςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν (αλλά 
και των πολιτϊν, των διεκνικϊν επιχειριςεων και άλλων δικτφων που δρουν ωσ 
παράγοντεσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ), θ ανάλυςι μασ βαςίςτθκε κυρίωσ ςτισ νομικζσ του 
διαςτάςεισ. Σε κεωρθτικό επίπεδο, θ διατριβι αποςκοπεί ςτθν προςζγγιςθ του Σφμφωνο 
Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ ενόσ πρωτότυπου διεκνοφσ μθχανιςμοφ ςυνεργαςίασ 
και οργάνωςθσ, με διακριτά περιφερειακά χαρακτθριςτικά.  
 
Βάςθ τθσ κεωρθτικισ μασ ςκοπιάσ είναι θ προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ κεωρίασ μζςα από τθ 
ςκζψθ του Alexander Wendt, με επίκεντρο  τθ διεκνι και περιφερειακι οργάνωςθ και 
κεςμοποίθςθ, κακϊσ και τισ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου, όπωσ αυτζσ μεταμορφϊκθκαν και 
αποτυπϊκθκαν κεςμικά μετά τθ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου. Ανατρζξαμε ςτο πλαίςιο του 
ινςτιτουςιοναλιςμοφ (κεςμοποίθςθ) και το βαςικότερο εκφραςτι του, τον Robert Keohane, 
ςε ό,τι ζχει να κάνει με τθ διεκνι οργάνωςθ ωσ κεςμικι αποτφπωςθ τθσ διεκνοφσ τάξθσ. 
Πςον αφορά το ρόλο του διεκνοφσ δικαίου για τθ διεκνι τάξθ, αξιοποιιςαμε το ζργο των 
Stanley Hoffman και John Ikenberry. Αντλιςαμε, επίςθσ, πολλά ςτοιχεία από το ζργο του 
John Gerard Ruggie για τθ διεκνι κεςμοποίθςθ, όπωσ επίςθσ και των Abbott & Snidal, του 
Michael Barnett και τθσ Martha Finnemore ςε κζματα διεκνοφσ οργάνωςθσ και 
διακυβζρνθςθσ, αλλά και του James Rosenau για τθν παγκοςμιοποίθςθ, και του Joseph Nye 
για τθ διεκνι αλλθλεξάρτθςθ. Βρικαμε πολφ ενδιαφζρουςεσ τισ πρϊτεσ ςκζψεισ του Inis 
Claude για τα προβλιματα τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ, όπωσ και τισ διαςτάςεισ του 
διακυβερνθτιςμοφ που ειςιγαγε ο Geoffrey Garrett. Σθμαντικό για τθν ανάλυςι μασ ιταν 
και το ζργο του Miles Kahler για τθ φιλοςοφία τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ των τελευταίων 
δφο δεκαετιϊν, κακϊσ υπογραμμίηει το ρόλο του δικαίου και τθσ κεςμοποίθςθσ για τθν 
αυξανόμενθ δζςμευςθ ςε διαδικαςίεσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ. Το ζργο των Di Maggio 
και Powell ιταν πολφ χριςιμο για τθν κατανόθςθ τθσ τάςθσ για τθ μεγαλφτερθ 
κεςμοποίθςθ των διεκνϊν ςχζςεων, όπωσ και του «δφςπιςτου» John Mearsheimer, ο 
οποίοσ αμφιςβθτεί τθν αποτελεςματικότθτα των κεςμϊν για τθ διεκνι ειρινθ και 
αςφάλεια.  
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Θ διεκνισ κεςμοποίθςθ και θ διεκνισ οργάνωςθ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με το 
διεκνζσ δίκαιο και τισ κυρίαρχεσ αξίεσ που ενςωματϊνει. Ειδικότερα για το ρόλο του 
διεκνοφσ δικαίου ςτο ςφγχρονο κόςμο μελετιςαμε το ζργο του Michael Byers, του James 
Crawford, τθσ Oona Hathaway, που αναφζρεται και ςε κζματα ιςχφοσ, και του Martti 
Kosniennemi, που ςυςχετίηει το διεκνζσ δίκαιο με τθν παγκόςμια ειρινθ. Για το δίκαιο των 
διεκνϊν κεςμϊν και οργανιςμϊν αντλιςαμε από τουσ Henry Schermers και Jan Klabbers. Θ 
δεςμευτικότθτα των διεκνϊν νομικϊν αρχϊν αποτελεί μια από τισ προκλιςεισ για τθ 
διαδικαςία κεςμοποίθςθσ των διακρατικϊν ςχζςεων, αλλά και για τθ νομιμοποίθςθ των 
διεκνϊν ςυμπεριφορϊν, αυξάνοντασ τισ αναλογίεσ ανάμεςα ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνία και 
τθ διεκνι κοινωνία. Για το κζμα αυτό χρθςιμοποιιςαμε - ενδεικτικά – το ζργο των Thomas 
Franck, Dinah Shelton - ειδικότερα για τισ μθ δεςμευτικζσ νόρμεσ/κανόνεσ – και Beth 
Simmons. 
 
Πςον αφορά τθ κεωρθτικι διαςφνδεςθ τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ με τθ νομικι μελετιςαμε 
το «επαναςτατικό» - για τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `90 - ζργο τθσ Anne Marie Slaughter 
και τθσ Judith Goldstein, που τοποκετοφνται πάνω ςτισ ομοιότθτεσ και τθ 
ςυμπλθρωματικότθτα τθσ πολιτικισ και τθσ νομικισ ςκζψθσ. Δϊςαμε ζμφαςθ ςτα δικαιϊκά 
διλιμματα που προκφπτουν από τθ δυναμικι μεταβολι των διεκνϊν αρχϊν και αξιϊν, με 
αναφορζσ και ςτθ νομιμοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ (Michael 
Lassman, Abram Chayes). Το κζμα αυτό υπιρξε ςθμαντικό για τθν ανάλυςι μασ, κακϊσ θ 
κρίςθ ςτο Κόςςοβο ζκεςε ανάλογεσ προκλιςεισ για τθ νομικι ςκζψθ, κυρίωσ, όμωσ, ωσ 
προσ τθ ςτρατιωτικι παρζμβαςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Μεταξφ άλλων, αξιοποιιςαμε 
και το ζργο του Richard Falk, ο οποίοσ παρουςιάηει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα των 
κεςμικϊν και πρακτικϊν περιοριςμϊν, των διλθμμάτων ιεράρχθςθσ των νομικϊν αξιϊν, και 
ιδιαίτερα τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κεμελιϊδουσ αρχισ του ςεβαςμοφ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ. 
Οι νόρμεσ ςυμπεριφοράσ, οι ταυτότθτεσ, και θ δθμιουργία τουσ αποτελοφν ζνα ακόμα από 
τουσ άξονεσ τθσ διατριβισ, με κεωρθτικι προζλευςθ από το χϊρο του κονςτρουκτιβιςμοφ 
(Jeffrey Checkel). Για τθ δθμιουργία και το ρόλο των διεκνϊν αρχϊν αντλιςαμε από το 
ζργο τθσ Martha Finnemore, των Paul Kowert & Geoffrey Legro, και τθσ Audie Klotz. Θ 
διαςφνδεςθ των κανόνων ςυμπεριφοράσ με τισ ταυτότθτεσ ςτραφικαμε ςτουσ Peter 
Katzenstein και Iver Neumann, όπωσ και ςτον Friedrich Kratochwil, ο οποίοσ επικεντρϊνεται 
ςτον τρόπο που οι νόρμεσ/αρχζσ μετατρζπονται ςε κανόνεσ και επθρεάηουν τθ λιψθ 
αποφάςεων. Ο Hans Kelsen ςυνδζει τισ νόρμεσ με το δίκαιο, ενϊ οι Juergen Habermas και 
Thomas Risse υπογραμμίηουν τουσ μθχανιςμοφσ επικοινωνίασ των ιδεϊν και των αξιϊν ωσ 
ςθμαντικά ςυςτατικά ςτοιχεία του «λογιςμικοφ» των πολιτιςμϊν – ςυμπεριλαμβανομζνου 
του παγκόςμιου πολιτιςμοφ.  
 
Αυτό το πολιτιςμικό λογιςμικό αποτελεί τον καταλφτθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν, 
με τθν προχπόκεςθ ότι υφίςτανται και άλλεσ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ για τθν προϊκθςι 
τθσ. Οι αντικειμενικζσ αυτζσ ςυνκικεσ ςχετίηονται ςυχνότερα με το εμπόριο και τθν 
οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ ςε περιφερειακό επίπεδο, και θ πιο διαδεδομζνθ προςζγγιςι 
τουσ είναι αυτι τθσ πολιτικισ οικονομίασ (Helen Milner, Susan Strange, Robert Gilpin), από 
τθν οποία και αντλιςαμε. Αξιοποιιςαμε τθν εμβάκυνςθ τθσ Helen Milner ςτθ μελζτθ τθσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, όπωσ και του Jagdish Bagwati και του Edward Masnfield. Ωσ 
προσ τθν περιφερειακι οργάνωςθ, ειδικά ωσ προσ τθ δθμιουργία περιφερειακϊν 
ταυτοτιτων, αντλιςαμε από τουσ De Melo & Panagariya. Χρθςιμοποιιςαμε επίςθσ 
ςθμαντικζσ αναφορζσ ςτον τρόπο που θ περιφερειακι οργάνωςθ μπορεί να ζρκει ςε 
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ςφγκρουςθ με τθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ από τουσ Andrew 
Hurrell και Paul Krugman. 
 
Θ δθμοκρατία ωσ προχπόκεςθ ςυνεργαςίασ αναδείχκθκε ςε πολφ ενδιαφζρον ςθμείο τθσ 
μελζτθσ μασ, κακϊσ ο εκδθμοκρατιςμόσ αποτζλεςε τθν πρϊτθ προτεραιότθτα κάκε 
προςπάκειασ ανάπτυξθσ του πρϊθν Σοβιετικοφ πλοκ. Κατά τον Emmanuel Kant, θ 
δθμοκρατία αποτελεί τθ βάςθ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ, και κατά τθ δεκαετία του `90 - 
κυρίωσ μζςα από τθν εξζλιξθ τθσ ςυγκριτικισ πολιτικισ - οι πολιτικοί θγζτεσ τθν επζλεξαν 
ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διεκνι ςτακερότθτα. Χρθςιμοποιιςαμε ςτοιχεία του 
ζργου τθσ Valerie Bunce πάνω ςτθ ςυγκριτικι πολιτικι και τον εκδθμοκρατιςμό, κακϊσ 
επίςθσ και των Thomas Carothers  και Larry Diamond, οι οποίοι ςυνδζουν τον 
εκδθμοκρατιςμό με τθν επιτυχία τθσ μετάβαςθσ των πρϊθν κομμουνιςτικϊν κρατϊν. 
Μελετιςαμε περαιτζρω τουσ Steven Chan, Bruce Russet, John Oneal, Robert Putnam, John 
Owen, και Michael Doyle για τισ ειδικότερεσ κεςμικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ διαςτάςεισ 
τθσ δθμοκρατίασ. Δεν μποροφςαμε να παραβλζψουμε, επίςθσ, το ζργο του Arend Lijphart 
για τθ διαςφνδεςθ τθσ δθμοκρατίασ και των διαδικαςιϊν τθσ με το κράτοσ δικαίου, αλλά 
οφτε και τθ μελζτθ του Charles Lipson για τον τρόπο με τον οποίο θ δθμοκρατία ςυνδζεται 
όχι μόνο με τθ ςυνεργαςία, αλλά και τθ ςυλλογικι αςφάλεια. 
 
Θ περαιτζρω εμβάκυνςθ ςτθ κεωρθτικι διάςταςθ τθσ ςυνεργαςίασ για κζματα ςυλλογικισ 
αςφάλειασ μασ οδιγθςε ςτθν οπτικι γωνία που παρζχει θ κεωρία των διεκνϊν 
κακεςτϊτων και των παιγνίων. Για λόγουσ κεωρθτικισ ακεραιότθτασ τθσ διατριβισ, 
αποφφγαμε να προχωριςουμε ςε μια τζτοια ανάλυςθ, αξίηει, όμωσ, να ςθμειϊςουμε ότι θ 
αξιοποίθςθ αυτϊν των κεωρθτικϊν εργαλείων κα παρείχε μια ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα 
οπτικι γωνία ςτθ μελζτθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. Ζχοντασ τον 
πλουραλιςμό και τθ κεωρία των διεκνϊν κακεςτϊτων ωσ ςθμείο κεωρθτικισ εκκίνθςθσ, κα 
μασ επζτρεπε, για παράδειγμα, να αξιοποιιςουμε το ζργο του Bruce Bueno de Mesquita 
για τθν ζννοια τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων των 
κρατϊν – ειδικά ςε ό,τι αφορά κζματα πολζμου. Για τθν επιλογι των κρατϊν να εμπλακοφν 
ςε ςφγκρουςθ μεταξφ τουσ κα ιταν πολφ ενδιαφζρον το ζργο του Barry Buzan∙ του Paul 
Collier για εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ∙ του James Fearon και του Eric Hobsbawm για τισ 
διαδικαςίεσ διαπραγματεφςεων και διαβουλεφςεων για τα ςυμφζροντά τουσ και τισ 
εκνικζσ τουσ ταυτότθτεσ∙ του Manchur Olson για τισ ςυγκροφςεισ που τείνουν να 
δθμιουργοφν αδφναμα κράτθ, αλλά παράλλθλα προκαλοφν και τθν ανάλθψθ ςυλλογικισ 
δράςθσ∙ των Stephen Krasner και Robert Jervis για τα κακεςτϊτα αςφαλείασ ωσ 
μθχανιςμοφσ ανάλθψθσ ςυλλογικισ δράςθσ. Τα κακεςτϊτα ςυνεργαςίασ ι ςυντονιςμοφ 
(Arthur Stein, Oran Young) τείνουν να προκφπτουν ωσ αποτελζςματα ςτρατθγικισ 
διάδραςθσ που προςομοιάηει διάφορα διλιμματα ι παίγνια των διεκνϊν ςχζςεων (Duncan 
Snidal, Anatol Rapopport), όπωσ το «δίλθμμα των φυλακιςμζνων», το «δίλθμμα τθσ κότασ» 
και θ θγεμονικι ςτακερότθτα. 
 
Τζλοσ, μασ απαςχόλθςε το φαινόμενο τθσ ολοκλιρωςθσ (εκνικισ, οικονομικισ, πολιτικισ, 
περιφερειακισ, κεςμικισ, κλπ), που προκφπτει μζςα από μια διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ 
αρχϊν, κανόνων και αξιϊν, όταν τα μζρθ ενόσ ςυνόλου ςε αποςφνκεςθ κινθτοποιοφν 
μθχανιςμοφσ για τθν ςφνκεςθ νζων ςυνόλων, διαφορετικϊν μορφϊν, δομϊν, διαςτάςεων 
και περιεχομζνου. Θ διαδικαςία αυτι γεννά ςχζςεισ λειτουργικισ ςυνεργαςίασ και 
ανταλλαγισ γνϊςεων, όπωσ φαίνεται από το ζργο του Ernst Haas, ενϊ θ εμβάκυνςθ των 
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ςχζςεων αυτϊν μπορεί να καταλιξει ςε πολιτικι ολοκλιρωςθ (De Vree) ι και ςχζςεισ 
εξάρτθςθσ από τουσ ιςχυρότερουσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ι ενόσ περιφερειακοφ 
υποςυςτιματοσ (James Caporaso). Βαςικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία μιασ προςπάκειασ 
ολοκλιρωςθσ είναι ο διακυβερνθτιςμόσ, όπωσ τον παρουςιάηει ο Andrew Moravcsik μζςα 
από τθν εμπειρία τθσ Ευρϊπθσ. Σθμαντικό ζργο για τθν περιφερειακι ολοκλιρωςθ ζχουμε 
και από τουσ Leon Lindberg και Joseph Nye – ο τελευταίοσ με ζμφαςθ ςτθ κεςμοποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ. 
 
Μποροφμε να ποφμε ότι θ οπτικι γωνία και μεκοδολογία που επιλζχκθκε ςτθ μελζτθ μασ 
είναι ςυνειδθτά ςυνδυαςτικι, προκειμζνου να προςεγγίςουμε τθν πολφμορφθ φφςθ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. Υπιρξε ζνασ πρωτότυποσ και δθμιουργικόσ 
μθχανιςμόσ ςυνεργαςίασ και ςτακεροποίθςθσ ςε ζνα μετα-πολεμικό περιβάλλον, ο οποίοσ, 
χωρίσ να διακζτει μζςα εξαναγκαςμοφ για τθ ςυμμόρφωςθ των μελϊν του, κατάφερε να 
ειςάγει τισ Ευρωπαϊκζσ νόρμεσ, αξίεσ και κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, και να 
διευκολφνει με αυτόν τον τρόπο τθν προςζγγιςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ με τουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Ωσ τζτοιο, αποτελεί ζνα μοναδικό παράγωγο των αρχϊν και 
πρακτικϊν του Διεκνοφσ Δικαίου, τθσ διαδικαςίασ για τθ διεφρυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, του Ευρωπαϊκοφ και εκνικοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ 
ιςτορικισ μνιμθσ τθσ περιοχισ, και του οράματοσ για το μζλλον τθσ.  
 
Οφείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι για τουσ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ μασ πραγματοποιικθκε 
εκτεταμζνθ πρωτογενισ ζρευνα για τα πεπραγμζνα του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ, αλλά και για τισ αποφάςεισ του ςυνόλου των φορζων που ενεπλάκθςαν ςτθ 
διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ του και ςυμμετείχαν ςτο ζργο του. Με δεδομζνθ τθν 
πρωτοτυπία τθσ κεςμικισ του μορφισ και τισ μεταβαλλόμενεσ δομζσ τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ τθ δεκαετία του `90, ιταν ςθμαντικό να εμβακφνουμε ςτον τρόπο με τον οποίο 
οι διεκνείσ κεςμοί ανζλαβαν νζουσ ρόλουσ, υιοκζτθςαν νζα πολιτικά οράματα και 
προςδιόριςαν νζουσ ςτόχουσ ωσ προτεραιότθτεσ τθσ πολιτικισ τουσ για τθν εγγφθςθ τθσ 
διεκνοφσ ειρινθσ και αςφάλειασ. Οι διεκνείσ οργανιςμοί – ι οι περιςςότεροι από αυτοφσ – 
προςπάκθςαν να προςαρμοςτοφν ωσ μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ περιβάλλον 
όπου οι ςχζςεισ οικονομικισ αλλθλεξάρτθςθσ ενιςχφκθκαν, ενϊ θ κατάρρευςθ του 
κομμουνιςμοφ ζδραςε καταλυτικά ςτθν πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι εξωςτρζφεια 
των κρατϊν. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ δεν μπορεί να κεωρθκεί 
ανεξάρτθτο από τθν προςαρμογι αυτι, θ οποία αποτυπϊνεται μζςα από διακθρφξεισ και 
αποφάςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν και πρωτοβουλιϊν, και τισ πολιτικζσ δθλϊςεισ των 
θγετϊν τουσ5.  
 
Ειδικότερα, ανατρζξαμε ςτισ ιδρυτικζσ πράξεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ και τα ςυμπεράςματα των εργαςιϊν του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ και των 
Τραπεηιϊν Εργαςίασ τθν περίοδο 1999-2008. Οι αποφάςεισ και οι πρωτοβουλίεσ του, όπωσ 
αποτυπϊκθκαν ςτα επίςθμα κείμενά του, αντανακλοφν τουσ ςκοποφσ του, το πνεφμα του, 
το ζργο του, τισ μεκόδουσ του, τισ προτεραιότθτζσ του, τουσ παράγοντεσ νομιμοποίθςισ 
του, τθν εξζλιξι του, αλλά και τισ ηυμϊςεισ μεταξφ των μετόχων του για τθ ςτρατθγικι του 
κατεφκυνςθ. Τα ςυμπεράςματα Ευρωπαϊκϊν Συνόδων και Συνόδων των διεκνϊν 

                                                           
5
 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο ΟΘΕ, με τουσ Στόχουσ τθσ Χιλιετίασ και τισ αναφορζσ των Γενικϊν 

Γραμματζων του. Ζνα ακόμα παράδειγμα είναι θ ΔΑΣΕ, που επθρζαςε ςθμαντικά το κεςμικό πλαίςιο τθσ 
ςυνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. 
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οργανιςμϊν, με βαςικότερο τον Οργανιςμό για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν 
Ευρϊπθ, υπιρξαν ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθν ερμθνεία του πνεφματοσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ και τθν κατανόθςθ του πλαιςίου από νζεσ αρχζσ, αξίεσ και νόρμεσ των 
διεκνϊν ςχζςεων που υιοκετικθκαν ςτθν Ευρϊπθ, και νομιμοποιικθκαν μζςα από 
ςυλλογικζσ κεςμικζσ διαδικαςίεσ. Πςον αφορά τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα που οδιγθςαν 
ςτθ δθμιουργία του, πθγι αποτζλεςαν αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου και 
πλοφςιο πρωτογενζσ υλικό, όπωσ ομιλίεσ και δθμόςιεσ τοποκετιςεισ πολιτικϊν αρχθγϊν 
τθσ Ευρϊπθσ, προτάςεισ πολιτικισ από εξειδικευμζνεσ ομάδεσ εργαςίασ και Ευρωπαϊκά 
think tanks, όπωσ και κάποια δθμοςιεφματα του διεκνοφσ τφπου. Ειδικά για τθν εςωτερικι 
του λειτουργία και εξζλιξθ, και κζματα θγεςίασ, εςωτερικισ πολιτικισ, ςχζςεων με τουσ 
μετόχουσ, και ςυμπεριφοράσ των ςτελεχϊν, ϊςτε να δθμιουργθκεί θ δικι του 
οργανωςιακι κουλτοφρα, πολφτιμθ πθγι υπιρξαν ςυηθτιςεισ με διάφορα πρϊθν ςτελζχθ 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ, τθν 
περίοδο 2002-2008. Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τισ πολιτικζσ κατευκφνςεισ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ προσ τθ λειτουργία του Συμφϊνου αντλιςαμε από αποφάςεισ του 
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου, αναφορζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αλλά και τον εςωτερικό 
κανονιςμό που αφορά τισ ςχζςεισ εργαςίασ με τουσ ςυμβοφλουσ και τουσ 
Υψθλοφσ/Ειδικοφσ Απεςταλμζνουσ τθσ. Αντίςτοιχθ ιταν και θ προςπάκειά μασ για τθ 
μελζτθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και των δομϊν περιφερειακισ οργάνωςθσ που 
υπιρχαν ςτθν περιοχι πριν τθν ίδρυςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, κακϊσ θ ιςτορικι και 
κεςμικι τουσ εμπειρία αποτυπϊνεται ςτισ εςωτερικζσ τουσ αποφάςεισ και πράξεισ. 
 

 
Ρερίλθψθ 
 
Αυτό που ξεχωρίηει το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ εργαλείο πολιτικισ 
και καταλφτθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ, 
κακιςτϊντασ το διαφορετικό από όλεσ τισ προθγοφμενεσ προςπάκειεσ τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ για τθν αποκατάςταςθ και διαςφάλιςθ τθσ ειρινθσ ςτα Βαλκάνια είναι ότι:  

1. Υιοκζτθςε μια φιλοςοφία φπαρξθσ και δράςθσ που αντιμετϊπιηε τθν αςφάλεια ωσ 
παράγωγο ενόσ τριπτφχου ςυνκθκϊν – εκδθμοκρατιςμόσ, οικονομικι ανάπτυξθ, 
κράτοσ δικαίου – που αφοροφν τθν εςωτερίκευςθ και ενςωμάτωςθ κεμελιωδϊν 
διεκνϊν κανόνων ςυμπεριφοράσ από τα κράτθ, τουσ κεςμοφσ και τισ κοινωνίεσ τουσ 

2. Δεν διζκετε αρμοδιότθτεσ, εξουςίεσ ι εργαλεία παρζμβαςθσ ι επιβολισ κυρϊςεων, 
αλλά θ λειτουργία του βαςιηόταν ςτθν οικειοκελι και ςυνειδθτι ςυμφωνία όλων 
των μετόχων του να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ 

3. Στεροφνταν νομικισ προςωπικότθτασ, που είναι ίςωσ το βαςικότερο χαρακτθριςτικό 
των διεκνϊν οργανιςμϊν και κεςμϊν, αλλά διζκετε υψθλό επίπεδο κφρουσ τόςο 
ςτισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, όςο και ςτθν υπόλοιπθ διεκνι κοινότθτα. Το 
περιοριςμζνο επίπεδο κεςμοποίθςθσ δεν ζδραςε αναςταλτικά ςτθ δυναμικι ι το 
ζργο του – πικανϊσ το αντίκετο, χαρίηοντάσ του τθν απαραίτθτθ ευελιξία δράςθσ 
και ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν 

4. Λειτοφργθςε ςυμπλθρωματικά και ςε ςυντονιςμό με άλλα διεκνι και περιφερειακά 
ςχιματα για τθν αναςυγκρότθςθ και αςφάλεια τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, χωρίσ να 
προκφπτουν ηθτιματα αλλθλοεπικάλυψθσ, κεςμικοφ ανταγωνιςμοφ ι 
αναποτελεςματικότθτασ 



  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 28 

 
Αντιμετωπίηουμε το Σφμφωνο Στακερότθτασ ωσ μια πρόταςθ πολιτικισ για τθ ςυνεργαςία 
και ωσ εργαλείο υλοποίθςισ τθσ, παρά ςαν περιςταςιακό φαινόμενο τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ. Σκοπόσ τθσ διατριβισ δεν είναι θ απλι αποτφπωςθ του ζργου και των δομϊν 
του, αλλά θ προςζγγιςι του ωσ μια ςυνειδθτι ζκφραςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθ 
ςυλλογικι ςυνεργαςία, και ωσ μιασ ςτρατθγικισ για κάτι παραπάνω από τθν αποτροπι 
μελλοντικϊν κρίςεων. Το πνεφμα του Συμφϊνου Στακερότθτασ είχε ωσ επίκεντρο α) να 
αντιμετωπιςτοφν άμεςα οι ανάγκεσ οικονομικισ και πολιτικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ, και β) να δρομολογθκεί θ «κοινωνικοποίθςθ» των κρατϊν τθσ περιοχισ ςτθν 
Ευρωπαϊκι και διεκνι κοινότθτα. 
 
Στο πρϊτο κεφάλαιο εξετάηουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το διεκνζσ δίκαιο 
λειτουργεί και εξελίςςεται. Θ εκάςτοτε κυρίαρχθ νομικι ςκζψθ αντανακλά και το 
γενικότερο ςφςτθμα από κανόνεσ ςυμπεριφοράσ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ των κρατϊν και 
των πολιτϊν τουσ, οι οποίοι, ςτο ςφγχρονο κόςμο, ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςα από 
ταυτότθτεσ και δίκτυα που ξεπερνοφν τα ςφνορα των κρατϊν. Ωσ αποτζλεςμα, θ ζννοια τθσ 
κρατικισ κυριαρχίασ προςδιορίηεται ςε ςχζςθ με τισ ευκφνεσ των κρατϊν προσ τουσ πολίτεσ 
τουσ, και όχι αποκλειςτικά με τθ διαςφάλιςθ τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ και τθσ εκνικισ 
αυτοδιάκεςθσ των λαϊν. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιουργικθκε ςε ζνα ςθμείο καμπισ 
για τισ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου και τουσ μθχανιςμοφσ διεκνοφσ οργάνωςθσ. Θ ίδια θ 
φπαρξι του επιβεβαίωνε τθν αρχι τθσ εκνικισ κυριαρχίασ, εφόςον αναγνϊριηε τθν φπαρξθ 
των νζων κρατϊν που δθμιουργικθκαν ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, αλλά το πνεφμα του οδθγοφςε 
ςτθν κινθτοποίθςθ των μθχανιςμϊν εκείνων που ςταδιακά κα τθν ανζτρεπαν, μζςα από 
τθν ζνταξθ των κρατϊν τθσ περιοχισ ςτισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. 
 
Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ των μεταβολϊν που ςυναντάμε ςτισ αρχζσ  
του διεκνοφσ δικαίου είναι το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου, το οποίο «απελευκζρωςε» τθ 
νομικι ςκζψθ, τθν ερμθνεία του δικαίου, όπωσ και τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν από τα 
δεςμά τθσ διπολικότθτασ. Το δίκαιο άρχιςε να εξελίςςεται ςε ζνα εργαλείο διαςφάλιςθσ 
διεκνϊν αρχϊν και αξιϊν, όπωσ θ ειρινθ, θ δθμοκρατία, και οι ανκρϊπινεσ ελευκερίεσ, 
προκαλϊντασ πολφ ζντονα και τθ κεωρθτικι ςκζψθ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Θ 
δθμιουργία οργανιςμϊν ςυλλογικισ αςφάλειασ και θ κεςμοποίθςθ των ςχζςεων 
ςυνεργαςίασ αποτζλεςε ζνα από τα εργαλεία τθσ πολιτικισ του εκδθμοκρατιςμοφ, που 
ταυτόχρονα, όμωσ, εξυπθρετοφςε και πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Πλα 
αυτά αποτελοφν αντικείμενο του δευτζρου κεφαλαίου. 
 
Οι δθμιουργοί του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ απζφυγαν ςυνειδθτά να 
δθμιουργιςουν ζνα αυςτθρό και δεςμευτικό κεςμικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ, κακϊσ κάτι 
τζτοιο απαιτεί ςθμαντικά επίπεδα πολιτικισ ωριμότθτασ, που τα κράτθ τθσ περιοχισ δεν 
διζκεταν ακόμθ. Στόχοσ τουσ ιταν να ενιςχφςουν τθ δυναμικι ωρίμανςθσ των νζων αρχϊν 
διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ που ιδθ είχαν υιοκετθκεί για τθν αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ, μζςα 
από το μθχανιςμό τθσ Διάςκεψθσ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ 
(ΔΑΣΕ). Ο τρόποσ με τον οποίο θ ΔΑΣΕ ζδραςε ωσ ενδιάμεςοσ πολιτικόσ και 
διαπραγματευτικόσ χϊροσ για τα πρϊιμα ςτάδια τθσ μετάβαςθσ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ 
και Ανατολικισ Ευρϊπθσ αποτζλεςε μια ςθμαντικι και εποικοδομθτικι πολιτικι εμπειρία 
για όλουσ. Θ κεςμικι εξζλιξθ τθσ ΔΑΣΕ αντανακλά τθν αυξανόμενθ αποδοχι τθσ 
νομιμοποιθμζνθσ παρζμβαςθσ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ δθμοκρατικισ ειρινθσ ωσ νόρμασ 
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των Ευρωπαϊκϊν ςχζςεων. Θ ΔΑΣΕ υπιρξε ζνα χαλαρό κεςμικό πλαίςιο για τθ διεξαγωγι 
διαπραγματεφςεων «επί των αρχϊν» τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, πολιτικισ και τθσ 
αίςκθςθσ ιεράρχθςθσ των εκνικϊν ςυμφερόντων μετά τον Ψυχρό Ρόλεμο. Το πλαίςιο τθσ 
ΔΑΣΕ επζτρεψε ςτα κράτθ να εμπλακοφν ςε ηυμϊςεισ για να προςδιορίςουν τισ διαςτάςεισ 
τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ, τουσ πολιτικοφσ και νομικοφσ μθχανιςμοφσ για τθ διαςφάλιςι 
τθσ, και τισ νόρμεσ που αυτοί κα ενςωμάτωναν. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ μετζφερε αυτι τθν εμπειρία κεςμικισ ςυμφωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτθ ΝΑ 
Ευρϊπθ, προςαρμόηοντάσ τθν ςτισ περιφερειακζσ ανάγκεσ και ιςτορικζσ και πολιτικζσ 
ςυγκυρίεσ. Ταυτόχρονα, δθμιοφργθςε τισ απαραίτθτεσ διόδουσ για τθν εςωτερίκευςθ των 
Ευρωπαϊκϊν αρχϊν και αντιλιψεων, ςυνδζοντασ τα κράτθ των Βαλκανίων με το κεςμικό 
και πολιτικό πλαίςιο ςτακερότθτασ και ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. 
 
Τόςο το πλαίςιο των δικαιϊκϊν διλθμμάτων (ςεβαςμόσ τθσ κυριαρχίασ ι παρζμβαςθ για 
τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων), όςο και το πολιτικό πλαίςιο τθσ 
ςτακεροποίθςθσ ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον (δθμοκρατικι ειρινθ και κεςμοποίθςθ) 
ςτο οποίο υπάγεται το Σφμφωνο Στακερότθτασ αφοροφν τισ αρχζσ και τουσ κεςμοφσ τθσ 
ςυλλογικισ Ευρωπαϊκισ αςφάλειασ, όπωσ διαμορφϊκθκαν μετά το τζλοσ του Ψυχροφ 
Ρολζμου. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφερόμαςτε ςτον ειδικό ρόλο που παίηουν οι αρχζσ και οι 
κεςμοί ςτθ ςυμπεριφορά των κρατϊν, και ςτθ διαμόρφωςθ των ταυτοτιτων που τα 
κακοδθγοφν. Ραρουςιάηουμε τισ κοινά αποδεκτζσ αρχζσ ςυμπεριφοράσ ωσ βαςικό ςτοιχείο 
για τθ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ κρατϊν και μιασ διεκνοφσ κοινωνίασ πολιτϊν, όπωσ, 
επίςθσ, και τον τρόπο με τον οποίο γεννιοφνται, ειςάγονται ςε μια κοινωνία και 
υιοκετοφνται από αυτιν ωσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ. Οι κεςμοί νομιμοποιοφν τουσ κανόνεσ, 
τισ ταυτότθτεσ και τισ νόρμεσ, και λειτουργοφν άλλοτε ωσ βαςικά εργαλεία των διεκνϊν 
ςχζςεων (όπωσ οι ςτρατιωτικζσ ςυμμαχίεσ ι οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ), άλλοτε ωσ 
καινοτόμα εργαλεία πολιτικισ (όπωσ το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ), και 
άλλοτε ωσ καταλφτεσ τθσ ςυνεργαςίασ, επθρεάηοντασ ριηικά τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά 
των κρατϊν (όπωσ οι Ευρωπαϊκζσ Κοινότθτεσ, ςτισ οποίεσ παραχωρικθκαν κυριαρχικζσ 
εξουςίεσ). Θ φπαρξθ αυςτθρϊν κεςμικϊν δομϊν δεν αποτελεί πάντα τθν εγγφθςθ τθσ 
επίτευξθσ των ςτόχων των διεκνϊν κεςμϊν, κακϊσ θ επιτυχία τθσ προςπάκειασ αυτισ 
εξαρτάται από τθ φφςθ τθσ ςυνεργαςίασ που αφορά, και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ υπό τισ 
οποίεσ δθμιουργείται και λειτουργεί.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ υπιρξε πικανϊσ το πιο δθμιουργικό 
παράγωγο τθσ κεωρθτικισ ςκζψθσ, τθσ ιςτορικισ εμπειρίασ, τθσ πολιτικισ πρακτικισ, και 
των κεςμικϊν ικανοτιτων τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ τθν περίοδο τθσ δεκαετίασ του `90. Αν 
και θ Ευρϊπθ δζχεται αρκετά ςυχνά κριτικι για τθν αδυναμία τθσ να γεννιςει και να φζρει 
ςε πζρασ πρωτοβουλίεσ πολιτικισ – ξεκινϊντασ από τθ διαχείριςθ τθσ ςφγκρουςθσ και τθσ 
αςτάκειασ ςτα Βαλκάνια – το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτελεί μια 
Ευρωπαϊκι ςφλλθψθ, και δεν μπορεί να κεωρθκεί ανεξάρτθτα από το ευρφτερο πλαίςιο 
τθσ διαδικαςίασ διεφρυνςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζπειτα από μια δεκαετία 
εμβάκυνςθσ των ςχζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τισ χϊρεσ ςε μετάβαςθ, και μια 
ςοβαρι ενδοςκόπθςθ ςε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ με αφορμι τον πόλεμο ςτθν πρϊθν 
Γιουγκοςλαβία, θ κρίςθ ςτο Κόςςοβο ζδωςε το ζναυςμα για τθν ανάλθψθ δθμιουργικισ 
διπλωματίασ από τθ Γερμανικι Ρροεδρία τθσ ΕΕ και τθν επίδειξθ πολιτικισ βοφλθςθσ για 
ουςιαςτικι ςυνεργαςία από το ςφνολο τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Αναγνωρίηοντασ τον 
θγετικό ρόλο τθσ ΕΕ ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ, αλλά κζτοντάσ το υπό τθν αιγίδα του 
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ΟΑΣΕ, ςτο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα γεγονότα και ο τρόποσ με τον οποίο θ 
διεκνισ κοινότθτα υιοκζτθςε μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι και ανζλαβε ςυντονιςμζνθ 
δράςθ για τθ ςτακεροποίθςθ και αναςυγκρότθςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ.  
 
Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηουμε τισ ιδρυτικζσ πράξεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, που εκφράηουν τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του, και αντανακλοφν το 
όραμα τθσ Ευρω-Ατλαντικισ ολοκλιρωςθσ τθσ περιοχισ, το οποίο δεςμεφκθκαν να 
επιδιϊξουν τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, και θ διεκνισ κοινότθτα να το ςυνδράμει. Το 
Σφμφωνο ιδρφκθκε από μια πλειάδα κρατϊν, διεκνϊν οργανιςμϊν και περιφερειακϊν 
πρωτοβουλιϊν, ςτθ Σφνοδο τθσ Κολωνίασ που πραγματοποιικθκε ςτισ 10 Λουνίου 1999, και 
θ πράξθ αυτι «επικυρϊκθκε» από τθ Σφνοδο που πραγματοποιικθκε ςτο Σαράγιεβο ςτισ 
30 Λουλίου του 1999. Και τα δφο κείμενα αναφζρονται ςτα όργανα και το ζργο του 
Συμφϊνου, όπωσ και τισ μεκόδουσ του και τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ μετόχουσ του. 
Και τα δφο κείμενα ορίηουν ότι του Συμφϊνου θγείται ο Ειδικόσ Συντονιςτισ με το Γραφείο 
του, ενϊ το ζργο του υλοποιείται από τρία Τραπζηια Εργαςίασ (Εκδθμοκρατιςμόσ, 
Οικονομικι Συνεργαςία και Δικαιοςφνθ και Εςωτερικζσ Υποκζςεισ) και αντίςτοιχεσ ομάδεσ 
εργαςίασ. Ανϊτατο όργανο του Συμφϊνου Στακερότθτασ ορίςτθκε το Ρεριφερειακό 
Τραπζηι, το οποίο είναι θ ςφνοδοσ των υψθλϊν εκπροςϊπων των μετόχων του, που 
παρζχουν και τισ πολιτικζσ κατευκφνςεισ για τουσ ςκοποφσ του. Στο ίδιο κεφάλαιο 
εξετάηουμε κζματα χρθματοδότθςθσ τθσ λειτουργίασ και των δράςεων του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, αναφερόμαςτε ςτο ζργο του κάκε Τραπεηιοφ Εργαςίασ και ςτισ βαςικότερεσ 
επιτυχίεσ τουσ, και παρουςιάηουμε τθν ιςτορικι του εξζλιξθ και λειτουργικι ωρίμανςθ, 
όπωσ και τθ διαδικαςία τθσ κεςμικισ και πολιτικισ του λφςθσ και διαδοχισ από το 
Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ.  
 
Στο πζμπτο κεφάλαιο επικεντρωνόμαςτε ςτισ νομικζσ διαςτάςεισ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ 
και τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ που αποτυπϊκθκαν μζςα από το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. Ξεκινάμε από τισ προςπάκειεσ για τον κακοριςμό μιασ 
περιφερειακισ ταυτότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, που κατά το παρελκόν βρζκθκε 
παγιδευμζνθ από το Οκωμανικό παρελκόν τθσ, τισ Ευρωπαϊκζσ επικυμίεσ τθσ, και τισ 
ςοςιαλιςτικζσ δομζσ από τισ οποίεσ προςπακοφςε να απαλλαγεί. Οι ταυτότθτεσ και τα 
ςυμφζροντα των Βαλκανικϊν κρατϊν υπιρξαν ανζκακεν ανταγωνιςτικά μεταξφ τουσ, ίςωσ 
κυρίωσ εξαιτίασ τθσ ςυνάρτθςισ τουσ με τα ςυμφζροντα των μεγάλων δυνάμεων. Ωσ εκ 
τοφτου, οι περιςςότερεσ προςπάκειεσ για περιφερειακι ςυνεργαςία ζφεραν πάντα τθν 
«ςφραγίδα» κάποιασ εξ’ αυτϊν, ςτεροφνταν επικζντρωςθ ςτισ ανάγκεσ και τα προβλιματα 
τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ι δεν ςτθρίηονταν από τθν πολιτικι βοφλθςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ. Θ 
δεκαετία του `90 χαρακτθρίςτθκε από μια πλειάδα πρωτοβουλιϊν και ςχθμάτων 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, που όμωσ δεν κατάφεραν να ςυμβάλουν ςτθν άμβλυνςθ των 
εκνικιςτικϊν εντάςεων ι τθ βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ των πολιτϊν. Οι πιο ολοκλθρωμζνεσ 
κεςμικά πρωτοβουλίεσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ υπιρξαν ο Οργανιςμόσ Συνεργαςίασ 
Εφξεινου Ρόντου (Black Sea Economic Cooperation – BSEC), θ Διαδικαςία για Διαβαλκανικι 
Συνεργαςία (Southeast European Cooperation Process – SEECP) και θ Ρρωτοβουλία για τθ 
Συνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ (Southeast European Cooperation Initiative – SECI). Τα 
«μακιματα και πακιματα» τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ από τισ προςπάκειεσ αυτζσ – και 
άλλεσ ακόμα – ζδραςαν καταλυτικά για τθ διαμόρφωςθ του πολιτικοφ και κεςμικοφ 
πλαιςίου του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, των μεκόδων και των 
μθχανιςμϊν του. 
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Στο ίδιο κεφάλαιο επιχειροφμε να προςεγγίςουμε τθν προφανι περιφερειακι διάςταςθ 
τθσ φφςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ωσ φαινόμενο περιφερειακισ οργάνωςθσ.  Θ 
εμβάκυνςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ ξεκινά ςυνικωσ ςε χϊρουσ όπου θ γεωγραφικι 
εγγφτθτα δθμιουργεί τισ ανάγκεσ και τισ απαραίτθτεσ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ και 
προχποκζςεισ για κάτι τζτοιο. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ μορφι περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και 
οργάνωςθσ είναι οι ςυμφωνίεσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου, οι οποίεσ ενεργοποιοφν τθ 
διαδικαςία διάχυςθσ τθσ ςυνεργαςίασ και ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ οι τραπεηικζσ 
ςυναλλαγζσ, οι ροζσ κεφαλαίου, επενδφςεων, κλπ. Θ διαδικαςία αυτι δθμιουργεί ζνα 
πλζγμα από κεςμοφσ, άλλοτε λιγότερο κι άλλοτε περιςςότερο πολφπλοκο και δεςμευτικό, 
που ςυνικωσ ςυνοδεφεται και από πολιτικζσ ςυμμαχίεσ μεταξφ των ίδιων κρατϊν. Κατά τθ 
διάρκεια του Ψυχροφ Ρολζμου, οι δυνατότθτεσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ιταν 
περιοριςμζνεσ, μια και θ ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τον 
διπολιςμό και τον ανταγωνιςμό ιςχφοσ των δφο υπερδυνάμεων – πράγμα που άλλαξε με 
τθν πτϊςθ του κομμουνιςμοφ. Ειδικά ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο παρουςιάςτθκε θ υψθλότερθ 
κεςμικι πυκνότθτα, που αντανακλά μια ιδιαίτερα υψθλι δζςμευςθ για ςυνεργαςία αλλά 
και για τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ περιφερειακισ ταυτότθτασ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτζλεςε το μθχανιςμό μζςω του οποίου τα κράτθ τθσ περιοχισ 
δεςμεφκθκαν να γίνουν μζτοχοι τθσ ταυτότθτασ αυτισ, και όχι να δθμιουργιςουν μια νζα, 
αποκλειςτικά δικι τουσ ταυτότθτα.  
 
Το πνεφμα, οι ςτόχοι και οι κεςμικζσ «υποδομζσ» του Συμφϊνου Στακερότθτασ γίνονται 
καλφτερα κατανοθτζσ αν ςυλλογιςτοφμε τουσ ρόλουσ των διεκνϊν οργανιςμϊν και τον 
τρόπο με τον οποίο θ διεκνισ οργάνωςθ επθρεάηει τισ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν και τα 
ςυμφζροντά τουσ. Πποιοσ κι αν είναι ο ςκοπόσ των διεκνϊν οργανιςμϊν – ςυμμαχία, 
οικονομικι ςυνεργαςία, λειτουργικόσ ςυντονιςμόσ – τα μζλθ τουσ αποτελοφν μια 
κοινότθτα ςτόχων, ςυμφερόντων, αρχϊν και επιδιϊξεων. Εκπροςωπϊντασ αυτιν τθν 
κοινότθτα, οι οργανιςμοί αποκτοφν δικι τουσ «ηωι», ωσ οντότθτεσ ευρφτερεσ από το 
άκροιςμα των μελϊν τουσ, τα οποία, μζςα από αυτοφσ, καλλιεργοφν κοινζσ ταυτότθτεσ, 
περιορίηουν τισ επικετικζσ ι ανταγωνιςτικζσ ςυμπεριφορζσ τουσ, και επιδιϊκουν τθν 
ειρινθ. Οι διεκνείσ οργανιςμοί βελτιϊνουν τθν αξιοπιςτία τθσ διακρατικισ επικοινωνίασ 
και ενςωματϊνουν ςθμαντικι διεκνι τεχνογνωςία και εμπειρία, θ πρόςβαςθ ςτθν οποία 
είναι ςθμαντικι για τθν ευθμερία και αςφάλεια των κρατϊν. Ρροκειμζνου να ςτθρίξουν τισ 
λειτουργικζσ ανάγκεσ του ζργου τουσ, βαςίηονται ςε γραφειοκρατικοφσ, τεχνοκρατικοφσ και 
διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ, οι οποίοι ςυχνά δθμιουργοφν πακογζνειεσ που επθρεάηουν 
αρνθτικά τθν υλοποίθςθ των δράςεϊν τουσ και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.  
 
Ζτςι, ςτο ζκτο κεφάλαιο παρουςιάηονται όλεσ αυτζσ τισ διαςτάςεισ τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ, ενϊ εντοπίηουμε τα ειδικά νομικά και κεςμικά χαρακτθριςτικά του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ωσ διεκνι ςυμφωνία και οργανιςμό. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ αποτζλεςε ζνα πολιτικό πλαίςιο διεκνοφσ ςυνεργαςίασ για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ 
περιοχισ, το οποίο παριχκθ από πολιτικζσ διαπραγματεφςεισ που εξελίχκθκαν ςφμφωνα 
με τουσ κανόνεσ του διεκνοφσ και του Ευρωπαϊκοφ δικαίου, και των διεκνϊν πρακτικϊν. 
Διζκετε πολλά από τα χαρακτθριςτικά μιασ διεκνοφσ ςυμφωνίασ για τθν ίδρυςθ ενόσ 
διεκνοφσ οργανιςμοφ, αν και θ φφςθ του οργανιςμοφ δεν ιταν λειτουργικι, αλλά 
περιςςότερο ςυμβουλευτικι. Οι ιδρυτικζσ ςυμφωνίεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
αποτελοφν τισ καταςτατικζσ του πράξεισ, παρ’ όλο που δεν του αποδόκθκε νομικι 
προςωπικότθτα, όπωσ ςυμβαίνει με τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, ενϊ δεν του 
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παραχωρικθκαν κυριαρχικζσ εξουςίεσ, οφτε διζκετε μθχανιςμοφσ ςυμμόρφωςθσ και 
εξαναγκαςμοφ με τισ αποφάςεισ του - πράγμα λογικό, με δεδομζνο ότι επρόκειτο για ζναν 
ςυμβουλευτικό μθχανιςμό. Αν και αποτελεί «οιωνεί» διεκνι οργανιςμό, μποροφμε να 
παρατθριςουμε ότι διιρκθςε και λειτοφργθςε όπωσ κάκε κεςμοποιθμζνοσ οργανιςμόσ, 
εντοπίηοντασ τθν περίοδο ίδρυςισ του, κακιζρωςισ του, πλιρουσ δραςτθριοποίθςισ του, 
και λφςθσ του (και διαδοχισ του). Το νομοκετικό του ζργο ιταν εκ των πραγμάτων 
περιοριςμζνο, εφόςον δεν του ανατζκθκαν ςυγκεκριμζνεσ λειτουργικζσ αρμοδιότθτεσ ι 
εξουςίεσ, αλλά οι εςωτερικζσ του πράξεισ ςυνζβαλαν ςτθν καλλιζργεια ενόσ πλαιςίου για 
τθν τεχνικι ςυνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, και, ακόμα περιςςότερο, ςτθν ειςαγωγι νζων 
αρχϊν ςυμπεριφοράσ – κάτι που δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία 
άγουρου ι μαλακοφ δικαίου και τθν ενςωμάτωςθ αξιϊν όπωσ θ δθμοκρατία, θ οικονομία 
τθσ αγοράσ, ο ςεβαςμόσ των ανκρϊπινων ελευκεριϊν και δικαιωμάτων, και, μελλοντικά, θ 
εναρμόνιςθ με το Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο. 
 

Συμπεράςματα 
 
Τα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςισ μασ αφοροφν τθν επίδραςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
ςτθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Σε αντίκεςθ με το «πρότυπο» μοντζλο τθσ 
Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ - όπου κυριαρχεί, πλζον, ο κοινοτιςμόσ, με τθν ζντονθ 
κεςμοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν παραχϊρθςθ κυριαρχικϊν εξουςιϊν των κρατϊν ςε 
μια κεντρικι αρχι – θ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ αποτελεί μια πολφ πιο 
άγουρθ εμπειρία. Επιπλζον, θ διαδικαςία αυτι δεν είναι οφτε αυτόνομθ, οφτε ανεξάρτθτθ, 
αλλά άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ, και αποτελεί οιωνό και 
προχπόκεςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με τισ ιδθ υπάρχουςεσ δομζσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου.  
 
Εντοπίηουμε τρεισ διαςτάςεισ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ που το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ κινθτοποίθςε: α) τθν εςωτερικι ολοκλιρωςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ, που 
αφορά τθ ςυνταγματικι και δθμοκρατικι ςτακεροποίθςι τουσ, και τθ βελτίωςθ τθσ 
εςωτερικισ διακυβζρνθςθσ, β) τθν περιφερειακι ολοκλιρωςθ, μζςα από τθ δθμιουργία 
περιφερειακϊν ταυτοτιτων, τθν επίλυςθ κοινϊν και περιφερειακϊν προβλθμάτων, και τθν 
παροχι κινιτρων για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ, και γ) τθν ολοκλιρωςθ με τουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθν Ευρω-Ατλαντικι κοινότθτα αξιϊν και 
αρχϊν. Εφόςον θ ΕΕ (αλλά και όλοι οι διεκνείσ οργανιςμοί) ιδθ διακζτει ίδιουσ 
μθχανιςμοφσ ζνταξθσ, διεφρυνςθσ και ολοκλιρωςθσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν 
μποροφςε – οφτε δθμιουργικθκε με ςκοπό – να παρζμβει ςτθ διαδικαςία προςζγγιςθσ και 
ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με τουσ υπάρχοντεσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ και 
οργανιςμοφσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ του ιταν να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν 
κινθτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, ανατρζποντασ το κλίμα καχυποψίασ και αςτάκειασ 
ςτθν περιοχι. Θ περιφερειακι ςυνεργαςία ζπρεπε να αναδειχκεί ςε ουςιαςτικό ςτοιχείο 
τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με τισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ, και επιπλζον 
ςε πολιτικι και οικονομικι ανάγκθ6.  

                                                           
6
 Olli Rehn, Επίτροποσ για τθ Διεφρυνςθ, Ομιλία ςτθ Συνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ του Συμφϊνου 

Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, 10/5/2007 (“The region has gradually moved way beyond the legacy of 
suspicion and instability and – with the help of the Pact but also the continuous commitment of the EU – has 
managed to achieve substantial progress. We are all convinced now that regional cooperation is not an 
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Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ υπιρξε μιασ πολιτικι επιλογι τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ για τθν ενεργοποίθςθ των διαςτάςεων αυτϊν τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ 
των κρατϊν τθσ περιοχισ, εξζφραηε, όμωσ, και μια εμπιςτοςφνθ ςτθ δυνατότθτα τθσ 
δθμοκρατίασ να αποτελζςει το ςτακεροποιθτικό παράγοντα ςε ζνα μεταπολεμικό 
περιβάλλον. Κατά τθν άποψι μασ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε ζνα 
ολοκλθρωμζνο πείραμα για τισ δυνατότθτεσ τθσ πρακτικισ εφαρμογισ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του μοντζλου «ειρινθσ του Kant» (Kantian Peace), με άξονεσ τον 
εκδθμοκρατιςμό, τθ κεςμοποίθςθ και τθν οικονομικι απελευκζρωςθ.  
 
Το πείραμα αυτό μπορεί να επικεντρϊκθκε γεωγραφικά ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, αλλά αποτζλεςε 
ζνα crash test για τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία μεταξφ των βαςικϊν αναπτυξιακϊν 
παραγόντων τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ, που δεν είναι άλλοι από τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ – 
και κυρίωσ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και του ΟΘΕ. Ρρζπει να υπογραμμίςουμε ότι, εκτόσ 
από τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, που ιταν και οι άμεςα εμπλεκόμενοι μζτοχοι του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, κφριοι «επενδυτζσ» ςτθ διαδικαςία αυτι ιταν οι κφριοι 
πολιτικοί, και  αναπτυξιακοί και χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί του διεκνοφσ ςυςτιματοσ. 
Στα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ που είχε ιδθ ξεκινιςει να καλλιεργείται τθ δεκαετία του `90, 
το Σφμφωνο Στακερότθτασ ανζδειξε τθ ςυμπλθρωματικότθτα των δομϊν τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ, και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνδυαςμζνθσ δράςθσ τουσ, όταν αυτι 
αφορά ςτρατθγικά επιλεγμζνεσ ςυνζργειεσ. Θ διεκνισ κοινότθτα μπορεί να αξιοποιιςει τθν 
εμπειρία του Συμφϊνου Στακερότθτασ και να τθν προςαρμόςει και ςε άλλεσ περιοχζσ του 
κόςμου όπου προζχει θ ανάγκθ για ςτακεροποίθςθ και αναςυγκρότθςθ. Θ δθμιουργία 
ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ για αυτό το ςκοπό, ο οποίοσ κα ςυγκεντρϊνει τθν πολιτικι, 
νομικι, επιςτθμονικι και εμπειρικι τεχνογνωςία που παρατθριςαμε να διοχετεφεται ςτο 
ζργο του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ από διάφορεσ πθγζσ, κα μποροφςε 
να ςυμβάλλει ουςιαςτικά για τθ διαχείριςθ και τθ δρομολόγθςθ  – και όχι τθν επιβολι – 
τθσ ςτακεροποίθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ζνταξθσ μιασ κρατικισ οντότθτασ ςτθ διεκνι 
κοινωνία κρατϊν και πολιτϊν. 
 
Κάτι τζτοιο προχπζκετε τθν επιλογι τθσ ςυνεργαςίασ ωσ ςτρατθγικι ςυμπεριφοράσ ςε όλα 
τα επίπεδα ςχζςεων (διμερείσ, τριμερείσ, πολυμερείσ, περιφερειακζσ, διεκνείσ) μεταξφ των 
εμπλεκόμενων παραγόντων ςτθν περιοχι. Πλεσ οι πλευρζσ ζπρεπε να δεςμευκοφν ςε μια 
ςυνειδθτι πολιτικι ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ. Για να καλλιεργθκεί αυτι θ νζα 
ςυνείδθςθ, εισ αντικατάςταςθ του υπάρχοντοσ ανταγωνιςμοφ, ζπρεπε να αναδειχκοφν οι 
ωφζλειεσ τθσ ςυνεργαςίασ για όλουσ, χωρίσ τουσ ςυνθκιςμζνουσ μθχανιςμοφσ 
ςυμμόρφωςθσ των διεκνϊν οργανιςμϊν (οικονομικζσ κυρϊςεισ, παφςθ διπλωματικϊν 
ςχζςεων κλπ).  
 
Θ απουςία ρθτϊν μθχανιςμϊν ελζγχου και κυρϊςεων αναδεικνφει περιςςότερο το ρόλο 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ ωσ πολιτικό μθχανιςμό ςυνεργαςίασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ (και 
όχι κακαρά περιφερειακό μθχανιςμό), παρά ωσ μθχανιςμό διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ. Αν 
και δεν υπάρχει πουκενά αναφορά ςτθν παραχϊρθςθ εξουςιϊν ι δυνατοτιτων ανάλθψθσ 
νζασ δράςθσ εκ μζρουσ, το Σφμφωνο ενίςχυςε τθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθ διεκνι κοινότθτα, μζςα από τον οριςμό κοινισ 
ατηζντασ ςυνεργαςίασ και τθν αλλαγι των αντιλιψεων των χωρϊν για το ςτρατθγικό τουσ 
                                                                                                                                                                                     
alternative to European integration, but a substantial ingredient of it - and a political and economic 
imperative.”) 
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ςυμφζρον. Αυτό υπιρξε καταλφτθσ για τθ δυνατότθτα ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ 
ολοκλιρωςθσ, κακϊσ το Σφμφωνο πρωταγωνίςτθςε για τθν επίτευξθ και κεςμοποίθςθ 
τριϊν βαςικϊν ςχζςεων ςυνεργαςίασ: α) για το εμπόριο ςτθν περιοχι, μζςα από τθν 
αναβάκμιςθ και διεφρυνςθ τθσ CEFTA (2006), και τθ δθμιουργία ςχετικισ Γραμματείασ για 
τθν υλοποίθςι τθσ, β) για τθν ενεργειακι αγορά, ςτθν οποία θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
αποτελεί βαςικό μζτοχο, μζςα από τθ Συμφωνία τθσ Ενεργειακισ Κοινότθτασ (2003) και τθ 
δθμιουργία ςχετικισ Γραμματείασ, και γ) το διάδοχο μθχανιςμό ςυνεργαςίασ ζπειτα από τθ 
λφςθ του ίδιου του Συμφϊνου Στακερότθτασ, με περιςςότερεσ ευκφνεσ ςε κζματα 
περιφερειακισ ανάπτυξθσ, και περιςςότερεσ δυνατότθτεσ για τθν ανάλθψθ αναπτυξιακϊν 
δράςεων, αλλά και για τθν ζκφραςθ τθσ περιφερειακισ πολιτικισ ςυνεργαςίασ. 
 
Θ επίτευξθ αυτϊν των ςκοπϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ξεκίνθςε με τθν 
ζκφραςθ ιςχυρισ πολιτικισ βοφλθςθσ για τθν πρόςδεςθ τθσ περιοχισ ςτο άρμα τθσ 
υπόλοιπθσ Ευρϊπθσ, όπωσ αποτυπϊκθκε ςτισ καταςτατικζσ πράξεισ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ7. Με δεδομζνθ, όμωσ, τθ κεςμικι αποςφνκεςθ και τθν αποδόμθςθ 
ςυνταγματικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν και ανκρϊπινων ςχζςεων που ςυντελοφνταν 
ςτθν περιοχι για μια περίπου δεκαετία, θ κινθτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ 
πρακτικά ξεκινοφςε από αρνθτικι και όχι ουδζτερθ βάςθ. Το φαινόμενο τθσ ολοκλιρωςθσ 
ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ αφορά μια αζναθ και ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθ διαδικαςία, θ οποία 
ξεκινά με τον εντοπιςμό κοινϊν ςυμφερόντων και ωφελειϊν, εξελίςςεται μζςα από τθν 
καλλιζργεια ςχζςεων ςυνεργαςίασ και αλλθλεξάρτθςθσ, και οδθγείται ςτθ δθμιουργία μιασ 
κεςμοποιθμζνθσ κοινότθτασ κρατϊν, υπό τθν θγεςία μιασ υπερεκνικισ αρχισ, ςτθν οποία 
παραχωροφνται κυριαρχικά δικαιϊματα των κρατϊν8.  
 
Θ ςυμμετοχι ςε μια τζτοια διαδικαςία προχποκζτει και απαιτεί ζναν ςθμαντικό βακμό 
πολιτικισ και κεςμικισ ωριμότθτασ, τθν οποία οι χϊρεσ τθσ περιοχισ δεν διζκεταν. 
Ρροκειμζνου να καλλιεργθκοφν οι ςυνειδιςεισ, αντιλιψεισ και ςυμπεριφορζσ οι οποίεσ κα 
ζκεταν ςε κίνθςθ μια πολυεπίπεδθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, χρειαηόταν 
ζνασ μθχανιςμόσ ςτακεροποίθςθσ (stabilization) του περιβάλλοντοσ και δρομολόγθςθσ 
(streamlining) δράςεων και πολιτικϊν προσ μια κοινά αποδεκτι και αναγνωριςμζνθ 
κατεφκυνςθ – αυτι των Ευρω-Ατλαντικϊν δομϊν. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ διατζλεςε 
αυτόν τον πολιτικό ρόλο, δρϊντασ ωσ καταλφτθσ για τθ διαμόρφωςθ των ςυνκθκϊν που κα 
επζτρεπαν τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ – κρατικισ, περιφερειακισ και 
Ευρωπαϊκισ – ςτθν περιοχι, θ οποία, για πρϊτθ φορά είχε τθν ευκφνθ τθσ επιτυχίασ ι 
αποτυχίασ. 
 
 
 

                                                           
7
 Ραραρτιματα Α και Β 

8
 Βζβαια, όπωσ και θ ίδια θ διαδικαςία τθσ ολοκλιρωςθσ, το αποτζλεςμά τθσ είναι ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο, και 

δφςκολο να προςδιοριςτεί. Ο φαινόμενο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αποτελεί το κυριότερο αντικείμενο μελζτθσ 
των κεωρθτικϊν τθσ ολοκλιρωςθσ, με όλο και περιςςότερεσ αναφορζσ τθ διαδικαςία τθσ παγκόςμιασ 
ολοκλιρωςθσ (global integration).  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 
 
Διεκνισ οργάνωςθ: αξίεσ, αρχζσ και κεςμοί 
 
 
 
Το φαινόμενο τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ δεν εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά τον 20ο αιϊνα. 
Γενικότερα, θ κοινωνικι οργάνωςθ δεν αποτελεί ζνα ςφγχρονο φαινόμενο, οφτε και 
πρόςφατο αντικείμενο μελζτθσ: ςε κάποιεσ περιόδουσ και ςε κάποιεσ περιοχζσ, θ πολιτικι 
ηωι οργανϊνεται γφρω από ςυγκεκριμζνα όρια, κοινοφσ κανόνεσ και πρακτικζσ, κοινζσ 
πεποικιςεισ για ςυμπεριφορζσ, και επαρκείσ πόρουσ για τθν ανάπτυξθ ςυλλογικϊν 
δράςεων.  
 
Το κράτοσ αποτελεί τθν πιο ςυνθκιςμζνθ μορφι πολιτικισ οργάνωςθσ του ςφγχρονου 
κόςμου, με ρίηεσ ςτθ Συνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ το 16481. Θ Συνκικθ αυτι αντανακλοφςε μια 
ςυγκεκριμζνθ αντίλθψθ για τθ διεκνι πολιτικι τάξθ, που ςταδιακά επεκτάκθκε από τθν 
Ευρϊπθ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Βαςίςτθκε ςτθν κεντρικι ςθμαςία του εδαφικά 
προςδιοριςμζνου, κυρίαρχου κράτουσ. Μζχρι το τζλοσ του 20ου αι, θ ιδζα του ζκνουσ-
κράτουσ και θ παγκόςμια γεωγραφία που προςδιορίςτθκε από εκνικά ςφνορα, εξελίχκθκε 
ςτθν κυρίαρχθ αντίλθψθ και βάςθ των διεκνϊν ςχζςεων2.  
 
Θ διεκνισ οργάνωςθ, με τθν ζννοια τθσ νομικισ ρφκμιςθσ και κεςμοποίθςθσ τθσ διεκνοφσ 
ηωισ, εξελίςςεται παράλλθλα με τον πολλαπλαςιαςμό των διακρατικϊν ςχζςεων, των 
κοινωνικϊν ςχθματιςμϊν και των διεκνϊν δομϊν. Αποτελεί μορφι των διαπολιτειακϊν 
ςχζςεων, κακϊσ εκφράηει τθ «ςυνειδθτι επιδίωξθ των κρατϊν να ρυκμίςουν με δικαιϊκοφσ 
κάνονεσ και κεςμοφσ τισ ολοζνα αυξανόμενεσ ανάγκεσ τουσ για επαφι, επικοινωνία, 
ςυναλλαγι, και ςυνεργαςία», ιδιαίτερα με δεδομζνα τα άλματα τθσ επιςτιμθσ και τθσ 
τεχνολογίασ3. 
 
 

1.1. Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ 
 
Κεωρθτικά, το φαινόμενο τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ και ςυνεργαςίασ προςεγγίηεται από 
διαφορετικζσ ςκοπιζσ τθσ πολιτικισ, τθσ νομικισ ι και τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ: 
 

1. Το διεκνζσ δίκαιο, και ειδικότερα το δίκαιο των διεκνϊν οργανιςμϊν, εμβακφνει 
ςτθ κεςμικι αρχιτεκτονικι των διεκνϊν οργανιςμϊν, και αναλφει τουσ κανόνεσ και 
τα κείμενα που αυτοί παράγουν – πχ οι ςυμβάςεισ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εργαςίασ, ι τα ςυμπεράςματα των Επιτροπϊν του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

                                                           
1
 Μια πολφ ενδιαφζρουςα ανάλυςθ για τθ Συνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ και το διεκνζσ ςφςτθμα από τον 

Osiander, Sovereignty, International Relations and the Westphalian Myth, 2001 
2
 March & Olsen, The Institutional Dynamics of International Political orders, 1998, ςελ. 944. 

3
 Κοφφα, Θ Δικαιϊκι Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1988, ςελ. 99.  
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Εμπορίου4. Αναφζρεται μεταξφ άλλων και ςτουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ των 
διεκνϊν οργανιςμϊν, όπωσ ςε κζματα των μελϊν, τθσ διαδικαςίασ ψθφοφορίασ, 
εξωτερικϊν ςχζςεων, χρθματοδότθςθσ, ι τισ αρμοδιότθτεσ ςυγκεκριμζνων 
οργάνων5. Μασ επιτρζπει επίςθσ τθ ςυγκριτικι μελζτθ κοινϊν προβλθμάτων 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των διεκνϊν δομϊν και του τρόπου που 
αντιμετωπίηονται από τα καταςτατικά κείμενα και τισ πρακτικζσ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν6. Τζλοσ, θ νομικι επιςτιμθ κάνει προςεκτικζσ διακρίςεισ ανάμεςα ςτισ 
κοινά αποδεκτζσ αρχζσ και τουσ κεςμοποιθμζνουσ κανόνεσ, μζςα από το ζκιμο και 
το άγουρο δίκαιο.  

 
2. Ο κονςτρουκτιβιςμόσ7 αποτελεί τθν προςζγγιςθ που επικεντρϊνεται ςτισ θκικζσ 

νόρμεσ, τισ πεποικιςεισ, τθ γνϊςθ και τισ αντιλιψεισ που διαμορφϊνουν και 
εκφράηονται μζςα από τθ διεκνι οργάνωςθ8. Κεωρεί ότι τα κοινωνικά 
οικοδομιματα είναι κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ διεκνοφσ πολιτικισ, και οι διεκνείσ 
οργανιςμοί είναι ζκφραςθ όχι μόνο των κρατϊν, αλλά κυρίωσ των εξελιςςόμενων 
κοινωνικϊν διαδικαςιϊν και αντιλιψεων9. Αυτι θ οπτικι γωνία επιτρζπει τθν 
ενςωμάτωςθ ςτθ κεωρθτικι ανάλυςθ των λιγότερο ορκολογικϊν και περιςςότερο 
αόριςτων και υποκειμενικϊν παραγόντων που διζπουν τισ διεκνείσ ςυμπεριφορζσ 
και οδθγοφν ςτθ μορφοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δομϊν, μθχανιςμϊν και κανόνων για 
τθ ρφκμιςθ τθσ διεκνοφσ διάδραςθσ. 
 

3. Θ ρεαλιςτικι κεϊρθςθ βρίςκει μάλλον αφελι τθν αντιμετϊπιςθ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν ωσ ςοβαρζσ πολιτικζσ οντότθτεσ, εφόςον απλϊσ αντανακλοφν εκνικά 
ςυμφζροντα και ιςχφ, και δεν περιορίηουν τισ μεγάλεσ δυνάμεισ10. Στο απόγειο τθσ 
ιςχφοσ τουσ με το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου, οι ΘΡΑ δθμιοφργθςαν ι επζκτειναν 
μια ςειρά διεκνϊν οργανιςμϊν κακϊσ «παρζχουν ςυνεχόμενθ χρθςιμότθτα…  ωσ 
εργαλεία…. δθμιουργίασ κακεςτϊτων και κανόνων»11. Οι ρεαλιςτικζσ κεωρίεσ 
κζλουν τα ιςχυρότερα κράτθ να δομοφν διεκνείσ οργανιςμοφσ για να προωκοφν τα 
δικά τουσ ςυμφζροντα, παρζχοντασ κάποια κίνθτρα ςυμμετοχισ ςτα λιγότερο 
ιςχυρά κράτθ, που ενςωματϊνονται ςτισ δομζσ και τισ λειτουργίεσ των διεκνϊν 

                                                           
4
 Βλ. για παράδειγμα Kirgis, International Organizations in their Legal Setting (2nd ed), 1993, και Bowett, The 

Law of International Institutions (4th ed.), 1982 
5
 Amerasinghe, The Law of the International Civil Service (2nd ed., revised), 1994; Dupuy, A Handbook on 

International Organizations, 1988 και Shihata, The World Bank in a Changing World, vol. 1, 1991 και vol. 2, 
1995 
6
 Βλ. για παράδειγμα ςε Schermers & Blokker, International Institutional Law, 3

rd
. ed, 1995, όπωσ ςε Chayes & 

Handler Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements, 1995 
7
 Για περιςςότερα ςχετικά με τον κονςτρουκτιβιςμό βλ. ενδεικτικά ςε Wendt, Social Theory of International 

Politics, 1999; Adler, Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics, 1997; Checkel, The Promise 
of Constructivism in International Relations Theory, 1998; Ruggie, What Makes the World Hang Together? 
Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge, 1998, Kratochwil, The Force of Prescriptions, 1984; 
Hopf, The Promise of Constructivism in International Relations Theory, 1998; Golinski, Making Natural 
Knowledge: Constructivism and the History of Science, 1998. Επίςθσ, Κουςκουβζλθσ, Ειςαγωγι ςτισ Διεκνείσ 
Σχζςεισ, 2004, ς.ς. 95-101 
8
 Οι Kratochwil & Ruggie (International Organization: A State of the Art or an Art of the State?, 1986) κεωροφν 

ότι μόνο ο κονςτρουκτιβιςμόσ μπορεί να εξθγιςει ικανοποιθτικά τουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ 
9
 Βλ. περιςςότερα ςε Finnemore, Norms, Culture and World Politics: Insights from Sociology's Institutionalism, 

1996; και Kennedy, The Move to Institutions, 1987 και The International Style in Postwar Law and Policy, 1994 
10

 Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, 1995 
11

 Karns & Mingst, The United States and Multilateral Institutions, 1995, ςελ. 29 
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οργανιςμϊν. Σφμφωνα με το ρεαλιςμό, εάν ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ υπάρχει, αυτό 
ςυμβαίνει ωσ κάτι πιο χριςιμο ςε ςχζςθ με άλλεσ εναλλακτικζσ επιλογζσ, αφοφ – 
αξιωματικά – τα κράτθ μποροφν να παφςουν οποιονδιποτε οργανιςμό δεν παράγει 
τα επικυμθτά ι προςδοκϊμενα αποτελζςματα. Πμωσ, οι διεκνείσ οργανιςμοί ςυχνά 
παράγουν μθ επικυμθτά και ακόμα και αυτοκαταςτροφικά αποτελζςματα 
επανειλθμμζνα, χωρίσ να τιμωροφνται – πόςο μάλλον να διαλφονται. 
 

4. Θ πλουραλιςτικι κεϊρθςθ των διεκνϊν ςχζςεων12 παρζχει επίςθσ ςθμαντικά 
εργαλεία ανάλυςθσ για τθ διεκνι ςυνεργαςία, κυρίωσ μζςα από τθ κεωρία των 
διεκνϊν κακεςτϊτων13, και τα διλιμματα ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ14:  

o Θ κεωρία των διεκνϊν κακεςτϊτων αςχολείται ρθτά με τουσ κεςμικοφσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διεκνι ςυνεργαςία, με ςυχνζσ αναφορζσ 
ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Ο όροσ «κακεςτϊτα», κατά τον Gerard Ruggie, 
αφορά «κοινζσ προςδοκίεσ, κανόνεσ και κανονιςμοφσ, ςχζδια, οργανωτικζσ 
δράςεισ και οικονομικζσ δεςμεφςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτά από μια 
ομάδα κρατϊν»15. Οι Keohane & Nye  τα περιγράφουν ωσ «κυρίαρχεσ 
διευκετιςεισ που επθρεάηουν τισ ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ των κρατϊν»16

. 
Ειδικότερα, «τα διεκνι κακεςτϊτα διευκολφνουν τισ πικανότθτεσ τθσ 
ςυνεργαςίασ μζςα από τθ μείωςθ του κόςτουσ των ςυναλλαγϊν (που 
ςχετίηονται με αυτά). Δθμιουργοφν ςυνκικεσ για τθ διεξαγωγι 
πολφπλευρων διαπραγματεφςεων, νομιμοποιοφν ι αίρουν τθ νομιμοποίθςθ 
τθσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν και διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ 
διαςυνδζςεων μεταξφ τομζων ςτα πλαίςια του ίδιου κακεςτϊτοσ, ι μεταξφ 
κακεςτϊτων. Αυξάνουν τθ ςυμμετρία και βελτιϊνουν τθν ποιότθτα τθσ 
πλθροφόρθςθσ που λαμβάνουν οι κυβερνιςεισ»17. Αποτελοφν διευκετιςεισ 
διεκνοφσ διακυβζρνθςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ μόνο τομείσ, επθρεάηοντασ ζτςι 
τισ ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ των κρατϊν18. Με λίγα λόγια, είναι μια 
μορφι κεςμοποιθμζνθσ ςυνεργαςίασ που διαφζρει από τισ εκνικζσ 
κυβερνιςεισ, τισ διεκνείσ ςυνκικεσ, και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, και 

                                                           
12

 Ο πλουραλιςμόσ εκφράηεται από το ζργο μελετθτϊν και πολιτικϊν όπωσ – μεταξφ άλλων - οι Russell (Which 
Way to Peace?, 1936), Gandhi (Gandhi: Selected Writings, 1971), Wilson (A Day of Dedication: The Essential 
Writings and Speeches of Woodrow Wilson, 1965), de Saint Simon (Social Organization, the Science of Man 
and Other Writings, 1964), Falk (This Endangered Planet, 1971 και A Study of Future Worlds, 1975), Mitrany (A 
Working Peace System, 1966), Haas (Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization, 
1964 και International Integration: the European and the Universal Process, 1961), Allison (Essence of 
Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 1971), Axelrode (The Evolution of Cooperation, 1984), Keohane 
(μαηί με τον Axelrode - Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions, 1985, Neorealism  
and its Critics, 1986), Nye (μαηί με τον Keohane – Power and Interdepence, 1975), Holsti (The Dividing 
Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory, 1987) 
13

 Για τα διεκνι κακεςτϊτα ςτθ βιβλιογραφία των διεκνϊν ςχζςεων βλ. ενδεικτικά Keohane, After Hegemony: 
Cooperation and Discord in the World Political Economy, 1984, International Institutions and State Power, 
1989, The Demand for International Regimes, 1982; Krasner, International Regimes, 1983.  
14

 Για τθν προςζγγιςθ αυτι βλ. ενδεικτικά Snidal, Coordination versus Prisonners' Dilemma: Implications for 
International Cooperation and Regimes, 1985; Stein, Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic 
World, 1982, και Why Nations Cooperate: Circumstance and Choice in International Relations, 1990 
15

 Ruggie, International Responses to Technology: Concepts and trends, 1985, ςελ 570 
16

 Power and Interdependence, 1977, ςελ. 19. Για περιςςότερα βλ. ενδεικτικά Krasner, International Regimes, 
1983 και  Keohane & Martin, The Promise of Institutional Theory, 1995.  
17

 Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, 1984, ςελ. 244 
18

 Keohane & Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition, 1977, ςελ. 19 
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χρθςιμοποιεί κοινοφσ κανόνεσ για να προςδιορίςει και να περιγράψει τισ 
ςυμπεριφορζσ των κρατϊν19. 

o Τα διλιμματα ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ (αυτό που αποκαλείται και 
κεωρία τθσ αποκεντρωμζνθσ ςυνεργαςίασ - decentralized cooperation 
theory), ζχουν ρίηεσ πιο κοντά ςτον κλαςικό ρεαλιςμό και τθ κεωρία 
παιγνίων20, και αφοροφν τθν παγκόςμια διακυβζρνθςθ και τθν ανάλθψθ 
ςυλλογικισ δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ καταςτάςεων που 
απαιτοφν ςυντονιςμό ι ςυνεργαςία των κρατϊν, μζςα από μθχανιςμοφσ για 
τθν εγγφθςθ και προςταςία τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ και τθσ 
βελτιςτοποίθςθσ των ωφελειϊν τουσ. 

 
Αξίηει να αναφερκεί ότι κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ τουσ `90 υπιρξε μια προςπάκεια 
ςυνδυαςμζνθσ προςζγγιςθσ του φαινομζνου τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ από τθ νομικι και 
τθν πολιτικι επιςτιμθ, με επίκεντρο τθ κεςμοποίθςθ των διεκνϊν κακεςτϊτων ωσ χϊρο 
εποικοδομθτικισ διάδραςθσ των δφο επιςτθμϊν21. Θ κεωρθτικι αυτι όςμωςθ εκφράηει 
γενικότερα τθν πίςτθ ότι οι κεςμικοί κανόνεσ, οι νόρμεσ ςυμπεριφοράσ, οι θκικζσ αρχζσ και 
οι διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων διευκολφνουν τθ ςυνεργαςία των κρατϊν για τθν 
επίτευξθ των κοινϊν τουσ ςτόχων. Το ςφνολο των κανόνων, αρχϊν και διαδικαςιϊν που 
διζπουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν αποτελεί ζνα διεκνζσ κακεςτϊσ, που 
μορφοποιείται με νομικά μζςα και εργαλεία του διεκνοφσ δικαίου.  
 
Τα διεκνι κακεςτϊτα βαςίηονται ςτθ ςφγκλιςθ των προςδοκιϊν των κρατϊν για τθν 
επίδειξθ ςυγκεκριμζνων και ςτακερϊν ςυμπεριφορϊν ςε δεδομζνουσ τομείσ (πχ 
περιβάλλον, ενζργεια, τεχνολογία)22. Συνδυάηουν κοινζσ προςδοκίεσ και κοινοφσ 
κανονιςμοφσ με κοινό ςχεδιαςμό, κοινζσ μεκόδουσ οργάνωςθσ και από κοινοφ οικονομικζσ 
δεςμεφςεισ, ςτα πλαίςια κεςμικϊν ι άτυπων ςυμφωνιϊν23. Ζτςι, παράγουν ενδογενείσ 
νόρμεσ, ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ και ανεξάρτθτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Συμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ διεκνϊν ςυμφωνιϊν, αυξάνοντασ το κόςτοσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με αυτζσ, 
δθμιουργϊντασ πρότυπα ςυμπεριφορϊν που αναγνωρίηονται από κοινοφ ωσ νόμιμα, και 
διευκολφνοντασ τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των ςυμφωνθκζντων24. Επίςθσ, 
                                                           
19

 Rittenberger, Regime Theory and International Relations, 1993, ς.ς. 3-11 
20

 Για τθ κεωρία των παιγνίων ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ βλ. ενδεικτικά Snidal, The Game Theory of International 
Politics, 1985, Waltz, Man, the State and War, 1959, ς.ς. 201-205, Quandt, On the Use of Game Models in 
International Relations, 1961, Schelling, The Strategy of Conflict, 1963, Snyder, “Prisoners’ Dilemma” and 
“Chicken” in International Politics, 1971 
21

 Ξεχωρίηει το ζργο τθσ Anne-Marie Slaughter για τθν ανάδειξθ του φαινομζνου τθσ κεςμοποίθςθσ ωσ κοινοφ 
χϊρου ανάμεςα ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ και το διεκνζσ δίκαιο, με χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα το άρκρο τθσ 
ςτο American Journal of International Law το 1993, με τίτλο «International Law and International Relations 
Theory: A Dual Agenda». Γενικότερα για το κζμα τθσ κεςμοποίθςθσ (Institutionalization) ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ 
βλ. Keohane (ενδεικτικά - Institutionalist Theory and the Realist Challenge after the Cold War, 1993; 
International Institutions and State Power, 1989; International Relations and International Law: Two Optics, 
1997; ι The Promise of Institutional Theory, 1995, με τθ Lisa Martin). Βλ. επίςθσ το ειδικό αφιζρωμα του 
περιοδικοφ International Organization (vol. 54, no. 3, 2000) με κζμα τθ νομιμοποίθςθ και τθ διεκνι πολιτικι 
(Legalization and World Politics).  
22

 Για τθν προςζγγιςθ αυτι ςε ειδικοφσ τομείσ των διεκνϊν ςχζςεων βλ. Young, International Cooperation: 
Building Regimes for Natural Resources and the Environment, 1989 
23

 Ruggie, International Responses to Technology: Concepts and Trends, ςελ. 570 
24

 Κάτι τζτοιο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τα κζματα ςυλλογικισ αςφάλειασ, για τα οποία μπορεί να 
υπάρξει ςυνεργαςία, παρ’ όλο τον ανταγωνιςμό των κρατϊν, τθ φφςθ του αντικειμζνου και τθ δυςκολία 
ςυμμόρφωςθσ των κρατϊν με τουσ κανονιςμοφσ του κακεςτϊτοσ. Βλ. Kratochwill, Rules, Norms and 
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επθρεάηουν κετικά τθν καλλιζργεια νζασ γνϊςθσ, τθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ 
περιβάλλοντοσ για τθ διεξαγωγι διαπραγματεφςεων, τθ διαςφνδεςθ των τομζων των 
διαπραγματεφςεων, και τθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ, ενϊ λειτουργοφν καταλυτικά για 
τθ νομιμοποίθςθ των διεκνϊν ςυμπεριφορϊν. 
 
Ο ρόλοσ που παίηουν οι νομικζσ αρχζσ ςτθ μορφοποίθςθ τθσ διεκνοφσ διάδραςθσ ζχει 
προκαλζςει ζντονο διάλογο ανάμεςα ςτουσ πολιτικοφσ και τουσ νομικοφσ επιςτιμονεσ25. 
Στα πλαίςια μιασ περιςςότερο κοινωνιολογικισ προςζγγιςθσ, οι αρχζσ αναπτφςςονται με 
ςκοπό να δθμιουργθκοφν ςυγκεκριμζνεσ δομζσ διάδραςθσ. Οι αρχζσ αυτζσ, με τθ ςειρά 
τουσ, αποτελοφν ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ και των ςυμφερόντων των διεκνϊν 
παραγόντων, εφόςον καλλιεργοφν τα πρότυπα τθσ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ26. Ρζρα από 
τθ ρφκμιςθ ι τον περιοριςμό των ςυμπεριφορϊν, οι κεωρθτικοί των διεκνϊν κακεςτϊτων 
προςκζτουν και μια ακόμα διάςταςθ, εκείνθ τθσ δθμιουργίασ ςυμφερόντων: οι νόρμεσ, ωσ 
κοινά αποδεκτζσ αρχζσ διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ, μποροφν να προκαλζςουν ςυμπεριφορζσ 
που το κράτοσ (κυρίωσ) ζχει τθ δυνατότθτα να αποτρζψει, αλλά και να αποτρζψουν 
ςυμπεριφορζσ κα μποροφςε να επιδείξει27. Θ τιρθςθ και θ επιβολι των κανονιςμϊν 
αποτελεί, ζτςι, μια ςθμαντικι διάςταςθ των διεκνϊν ςχζςεων και του διεκνοφσ δικαίου 
ειδικότερα, κακϊσ αφορά τθ λιψθ αποφάςεων. Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι, γενικότερα, 
αρχίηει να διακρίνεται μια τάςθ ςφγκλιςθσ των απόψεων ότι οι νόρμεσ αποτελοφν 
ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ διακρατικισ ςυμπεριφοράσ, με ςθμαντικό ρυκμιςτικό ρόλο28. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, 
1989, και Jervis, Security Regimes, 1983, ς.ς. 173-194. 
25

 Για τισ ρεαλιςτικζσ προςεγγίςεισ οι νόρμεσ απλά κωδικοποιοφν ςχζςεισ που εκφράηονται ιδθ μζςα από 
υλικά ςυμφζροντα, ενϊ οι κονςτρουκτιβιςτζσ κεωροφν ότι μποροφν να ςυμβάλλουν ωσ ανεξάρτθτεσ 
μεταβλθτζσ ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των ςυμφερόντων των κρατϊν. Βλ. για παράδειγμα Axelrode, An 
Evolutionary Approach to Norms, 1986; Jackson, The Weight of Ideas in Decolonization: Normative Change in 
International Relations, 1993; Kratochwil, Rules, Norms and Decisions: On Conditions of Practical and Legal 
Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, 1989; Goertz & Diehl, Toward a Theory of 
International Norms: Some Conceptual and Measurement Issues, 1992; Finnemore, Norms, Culture and World 
Politics: Insights from Sociology’s Institutionalism, 1996 και International Organizations as Teachers of Norms: 
UNESCO and Science Policy, 1993 τθσ ιδίασ; Katzenstein: The Culture of National Security: Norms and Identity 
in World Politics, 1996; Kowert & Legro, Norms, Identity and their Limits: A Theoretical Reprise, 1996; Legro, 
Which Norms Matter? Revisiting the “Failure” of Internationalism, 1997; Checkel, The Constructivist Turn in 
International Relations Theory, 1998 
26

 Οι κονςτρουκτιβιςτζσ αντιμετωπίηουν τισ νόρμεσ ωσ παράγοντεσ που προςδιορίηουν τόςο τισ ςχζςεισ 
μεταξφ των διεκνϊν παραγόντων, όςο και τουσ ίδιουσ τουσ παράγοντεσ. Υπάρχει μια πολιτιςμικι και 
κοινωνικι διάςταςθ τθσ διάδραςθσ μεταξφ των κρατϊν, που αφορά τισ μεταξφ τουσ κοινωνικζσ «ςυμφωνίεσ» 
(social bargains) και τθ ςυλλογικι τουσ ταυτότθτα. Θ ζννοια τθσ ταυτότθτασ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με 
τθν ζννοια τθσ κυριαρχίασ και τθσ φπαρξθσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα. 
27

 Ενδεικτικά βλ. Krasner, International Regimes, 1983; Keohane,  After Hegemony: Cooperation and discord in 
the World Political Economy, 1984 και Hurrell, International Society and the Study of Regimes: A Reflective 
Approach, 1993 
28

 Kratochwil, Rules, Norms and Decisions: On Conditions of Practical and Legal Reasoning in International 
Relations and Domestic Affairs, 1989, ς.ς. 26 και 61. Επίςθσ Hart, The Concept of Law, 1961, ς.ς. 32-34 και 
Legro, Which Norms Matter? Revisiting the “Failure” of Internationalism, 1997, ς. 33 
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1.2. Διεκνζσ δίκαιο: μορφοποίθςθ και νομιμοποίθςθ τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ 

 
Το διεκνζσ δίκαιο αποτελεί ςτακερό ςθμείο τθσ ιςτορικισ κοινωνιολογίασ των διακρατικϊν 
ςχζςεων και τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ, διαδραματίηοντασ ρυκμιςτικό ρόλο29 ωσ προσ τθ 
ςυμπεριφορά των κρατϊν, με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο που το εκνικό δίκαιο ρυκμίηει τισ 
ςυμπεριφορζσ των ατόμων ςτο εςωτερικό μιασ οργανωμζνθσ κοινωνίασ. Θ αναλογία 
ανάμεςα ςτουσ διεκνείσ κανόνεσ και τουσ κανόνεσ μιασ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ προκφπτει 
από το γεγονόσ ότι, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, υπάρχει ζνα ςφνολο παραγόντων (ατόμων ι 
κρατϊν) που διζπεται από πνεφμα ςυνεργαςίασ, τθν πίςτθ ςε ζνα κοινό αγακό, και τθν 
ιεράρχθςθ του κοινοφ αγακοφ πάνω από ςυγκεκριμζνα ςυμφζροντα.  
 
Το ςφνολο αυτό, ςτο επίπεδο τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, είναι ςυνικωσ οργανωμζνο με τθ 
μορφι κράτουσ που διακζτει το μονοπϊλιο τθσ νόμιμθσ χριςθσ βίασ. Πμωσ, τα μζλθ μιασ 
διεκνοφσ κοινωνίασ δεν διζπονται πάντα από πνεφμα ςυνεργαςίασ, οφτε ιεραρχοφν με τον 
ίδιο τρόπο τισ αξίεσ και τισ προτεραιότθτζσ τουσ, ενϊ δεν υπάρχει μονοπϊλιο εξουςίασ ι 
άςκθςθσ βίασ για κάποιο ι κάποια από αυτά. Θ νομιμοποιθμζνθ χριςθ βίασ αποτελεί και 
ζνα βαςικό διαφοροποιό ςτοιχείο τθσ οργάνωςθσ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ ςε ςχζςθ με 
τθ διεκνι κοινωνία. 
 
Επιπλζον, ςε αντίκεςθ με το εκνικό δίκαιο, το διεκνζσ δίκαιο διακζτει ζνα ςχετικά μικρό 
αρικμό υποκειμζνων. Το εκνικό δίκαιο αναφζρεται ςε μια ευρεία μάηα μονάδων, και 
ςτόχοσ του είναι θ δθμιουργία ομοιογζνειασ μεταξφ τουσ30. Το διεκνζσ δίκαιο, όμωσ, είναι 
το δίκαιο τθσ διαφορετικότθτασ, και, ωσ εκ τοφτου, περιορίηεται από τθ διςτακτικότθτα 
κυρίωσ των κρατϊν - αλλά και των υπολοίπων παραγόντων τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ, όπωσ 
άτομα, ομάδεσ ι επιχειριςεισ - να δεχκοφν γενικευμζνουσ περιοριςμοφσ, ι ακόμα και 
πρϊιμουσ κανονιςμοφσ31. Κάκε κοινωνία γεννά διαφορετικοφσ κανόνεσ ι/και περιοριςμοφσ 
ςυμπεριφοράσ, διαμορφϊνοντασ με τον τρόπο αυτό και το δίκαιο που τθ διζπει. Ζτςι, οι 
διεκνείσ κανόνεσ ςχεδιάηονται για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων και ςυμπεριφορϊν, 
και ςχετίηονται με τθ φιλοςοφικι διαδικαςία που τουσ δθμιουργεί. Ρροκφπτουν από τθν 
ανάγκθ για δεοντολογία τθσ διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ, και τθ δθμιουργία κανονιςμϊν 
εφαρμογισ τθσ32.  
 
Μζχρι τον 19ο αιϊνα, το διεκνζσ δίκαιο κυριαρχοφνταν από το φυςικό δίκαιο - είτε από το 
κρθςκευτικό δίκαιο, είτε από τισ πιο κοςμικζσ μορφζσ δικαίου (πχ φωτιςμζνθ ι 
«κεόςταλτθ» θγεμονία) - και οι αρχζσ του πιγαηαν από αυτό. Αν και μποροφμε να 

                                                           
29

 Hoffman, International Systems and International Law, 1961, ςελ. 205. Για περιςςότερα ςχετικά με τθ 
«λειτουργιςτικι» (functional) κεωρία του διεκνοφσ δικαίου βλ. Visscher, Theory and Reality in Public 
International Law, 1957 και Kaplan & Katzenbach, The Patterns of International Politics and of International 
Law, 1959. 
30

 Ενδεικτικά για το κζμα ομοιογζνειασ και ςυνοχισ βλ. Λωάννου, Θ Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1978, 
ςελ. 27 
31

 Αυτό που ο Hoffmann αναφζρει ωσ “premature regulations” (International Systems and International Law, 
1961, ςελ. 206). Για τθν οργάνωςθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ γενικότερα βλ. Λωάννου, Θ Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ 
Κοινωνίασ, 1978, και Κοφφα, Θ Δικαϊκι Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1988 
32

 Για το κζμα των κανόνων δεοντολογίασ βλ. για παράδειγμα Thompson, Justice and World Order: A 
Philosophical Inquiry, 1992 
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εντοπίςουμε τα βαςικά ςθμεία του ςφγχρονου διεκνοφσ δικαίου ςτον 16ο αι. ακόμα – 
ζκιμο, αρχζσ ςυμπεριφοράσ, ςυμβάςεισ – υπιρχε περιοριςμζνθ πρακτικι εφαρμογι. 
Γενικά, παρατθροφμε ότι θ ευρωπαϊκι ςκζψθ, επί δφο χιλιετίεσ, καλλιζργθςε ζνα δικαιϊκό 
ςφςτθμα ςτθ βάςθ του φυςικοφ δικαίου33. Με δεδομζνεσ τισ μεταβολζσ του 19ου αι. ςε 
όλεσ τισ κοινωνίεσ τθσ Ευρϊπθσ, που ζφεραν τθ λαϊκι βοφλθςθ ςε αντιπαράκεςθ με το 
κράτοσ, θ νομικι επιςτιμθ άρχιςε να μετακινείται από το κεωρθτικό επίπεδο ςτο πρακτικό, 
και να απομακρφνεται από τισ θκικζσ κεωρίεσ του φυςικοφ δικαίου34. Με τον τρόπο αυτό, 
ξεκίνθςε ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτουσ νόμουσ που υπάρχουν, και ςτουσ νόμουσ που κα 
ζπρεπε να είναι35. 
 
Θ ςθμαςία του διεκνοφσ δικαίου για τισ διακρατικζσ ςχζςεισ αμφιςβθτείται κυρίωσ από 
δφο προςεγγίςεισ, με πρϊτθ τθ κεωρία του νομικοφ κετικιςμοφ (positivism)36, που κεωρεί 
ότι, εφόςον τα κράτθ δεν αναγνωρίηουν άλλεσ κυρίαρχεσ οντότθτεσ πζρα από τουσ εαυτοφσ 
τουσ, και ειδικότερα τα ιςχυρά κράτθ δεν μποροφν να εξαναγκαςτοφν ι να περιοριςτοφν, 
το διεκνζσ δίκαιο δεν ζχει τον υποχρεωτικό χαρακτιρα του πραγματικοφ δικαίου. Με άλλα 
λόγια, δεν μπορεί να κεωρθκεί αλθκινό δίκαιο, γιατί θ τιρθςι του προκφπτει ωσ θκικι 
υποχρζωςθ ζναντι μιασ κοινισ ςυμφωνίασ ι εξαιτίασ του «φόβου» εχκρότθτασ ςε 
περίπτωςθ μθ τιρθςθσ αρχϊν που είναι γενικά αποδεκτζσ37. Θ δεφτερθ προςζγγιςθ που 
αποδίδει ελαχιςτοποιθμζνο – ι και μθδενικό - ρόλο ςτο διεκνζσ δίκαιο είναι ο ρεαλιςμόσ, 
κεϊρθςθ κατά τθν οποία τα κράτθ δεν δεςμεφονται από θκικζσ και νομικζσ αρχζσ ςτθ 
ςυμπεριφορά τουσ, ενϊ θ ςυνεργαςία τουσ δεν υπαγορεφεται οφτε ρυκμίηεται από 
κανόνεσ, αλλά από το ςυμφζρον που κακορίηει τισ επιλογζσ και τισ πράξεισ τουσ38.  

                                                           
33

 Hall, The Persistent Spectre: Natural Law, International Order and the Limits of Legal Positivism, 2001, ςελ. 
270 
34 Στθ Δυτικι ςκζψθ, το δίκαιο είναι κάτι διαφορετικό από τθν πολιτικι, τθν θκικι, τθν κοινωνία ι τθν 

οικονομία, πράγμα που αντανακλά εν μζρει τθν κυριαρχία τθσ ζννοιασ του «κράτουσ δικαίου» τθσ Δυτικισ 
νομικισ κεωρίασ. Θ βαςικι αρχι που κεμελιϊνει το κράτοσ δικαίου προκφπτει από το γεγονόσ ότι ο μόνοσ 
τρόποσ για να προςτατευτοφν τα άτομα από τθν κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ είναι αποδίδοντασ τθν απόλυτθ 
νομοκετικι αρμοδιότθτα ςτο κράτοσ. Θ λογικι προζκταςθ αυτοφ του επιχειριματοσ είναι θ άποψθ ότι το 
νομικό ςφςτθμα ςτο ςφνολό του πρζπει να υπάρχει ωσ μια αυτόνομθ ςφαίρα, προκειμζνου να μπορεί να 
προςτατευκεί από τθν κατάχρθςθ ι τθ διαφκορά. Αυτό, με τθ ςειρά του, απαιτεί μια επαγγελματικι τάξθ 
από νομικοφσ, το διαχωριςμό των εξουςιϊν και τθν ανεξαρτθςία τθσ δικαιοςφνθσ. Οι νόμοι πρζπει να είναι 
ξεκάκαροι, με ςυνεπι εφαρμογι και να δθμιουργοφν προβλζψιμεσ προςδοκίεσ και κατανοθτζσ διαδικαςίεσ. 
Αυτι θ αντίλθψθ του δικαίου, που αποκαλείται και μεκοδολογικόσ φορμαλιςμόσ, προκαλεί και τθν 
«ανεπάρκεια» του διεκνοφσ δικαίου κατά τουσ κετικιςτζσ (Ross, On Law and Justice, 1958, ςελ. 2) 
35

 Βλ. και Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, 1958, ςελ. 594 
36

 Ο βαςικότεροσ εκπρόςωποσ του νομικοφ κετικιςμοφ του 20
ου

 αιϊνα είναι ο Hans Kensel, ο οποίοσ επιμζνει 
ςτθ μελζτθ τθσ νομικισ επιςτιμθσ ωσ κάτι αυτόνομο και ξεχωριςτό από τισ άλλεσ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, όπωσ 
θ κοινωνιολογία, θ ψυχολογία, ι θ πολιτικι (Kensel, The Pure Theory of Law, 1970, ςελ. 1). Δεν αγνοεί τθ 
ςφνδεςθ που υπάρχει, αλλά προςπακεί να υπογραμμίςει τθν ανάγκθ για μια ακζραιθ μεκοδολογία τθσ 
νομικισ επιςτιμθσ, ϊςτε να προςτατευτοφν τα όρια του αντικειμζνου τθσ. Για μια κριτικι προςζγγιςθ του 
νομικοφ κετικιςμοφ βλ. Hall, The Persistent Spectre: Natural Law, International Order and the Limits of Legal 
Positivism, 2001, ς.ς. 269-307. 
37

 Armstrong, Farrell & Lambert, International Law and International Relations, 2007, ςελ. 9 – ς.ς. οι 
ςυγγραφείσ αναφζρονται κυρίωσ ςτο ζργο του John Austin, νομικοφ του 19

ου
 αι. Βλ. ακόμα και Beck, Clark, 

van der Lugt, International Rules: Approaches from international Law and International Relations, 1996, ςελ. 
57. Ειδικότερα για τθν προςζγγιςθ του διεκνοφσ δικαίου ωσ «δικαίου τιμισ» (honor), βλ. Arend, Legal Rules 
and International Society, 1999 
38

 Για περιςςότερα ςχετικά με το ρεαλιςμό και τθν εξζλιξθ τθσ κεϊρθςθσ βλ. Smith, Realist Thought from 
Weber to Kissinger, 1987, όπωσ και Κουςκουβζλθσ, Ειςαγωγι ςτθν Ρολιτικι Επιςτιμθ και ςτθ Κεωρία τθσ 
Ρολιτικισ, 1997. Κεωρθτικοί του ρεαλιςμοφ είναι, ενδεικτικά και μεταξφ άλλων, οι Carl Von Clausewitz (On 
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Θ αντίλθψθ του δικαίου ωσ παράγωγο ςυμφερόντων ιςχφοσ κυριάρχθςε τθν εποχι του 
Ψυχροφ Ρολζμου, και είναι εφκολο να τθ διακρίνουμε ςε ριςεισ ςθμαντικϊν πολιτικϊν 
προςωπικοτιτων τθσ εποχισ. Για παράδειγμα, ο ΥΡΕΞ των ΘΡΑ, Dean Acheson, 
προςπακϊντασ να εξθγιςει γιατί ο αποκλειςμόσ τθσ Κοφβασ το 1962 δεν ιταν 
«παράνομοσ», ζγραψε ότι «μεγάλο μζροσ αυτοφ που αποκαλείται διεκνζσ δίκαιο είναι 
απλά ζνα απόςταγμα θκικισ, και πρζπει να μθν το ςυγχζουμε με το δίκαιο… Πρζπει να 
καταλιξω ότι ο αποκλειςμόσ τθσ Κοφβασ δεν είναι ζνα νομικό κζμα. Η ιςχφσ, κζςθ, και το 
κφροσ των ΗΠΑ δζχτθκε μια πρόκλθςθ από ζνα άλλο κράτοσ, και το δίκαιο πολφ απλά δεν 
αςχολείται με τζτοια ηθτιματα ιςχφοσ.»39 Θ πρϊθν Ρρωκυπουργόσ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, 
Margaret Thatcher, τζκθκε κατά τθσ δθμιουργίασ ενόσ Διεκνοφσ Ροινικοφ Δικαςτθρίου, όχι 
μόνο επειδι κα περιόριηε τθ δυνατότθτα τθσ Δφςθσ να αςκεί τθ ςτρατιωτικι τθσ ιςχφ, αλλά 
και γιατί «είναι θ πιο πρόςφατθ και ιςχυρι ζκφραςθ μιασ τάςθσ προσ τθ διεκνοποίθςθ τθσ 
δικαιοςφνθσ, μζςα από αυτό που ςιμερα αποκαλείται ‘εκιμικό διεκνζσ δίκαιο’, που από 
μόνο του κα οδθγιςει ςε αδικίεσ»40. Ανάλογεσ πεποικιςεισ ζχουν εκφράςει οι 
περιςςότεροι από τουσ μεγάλουσ πολιτικοφσ θγζτεσ τθσ ιςτορίασ.  
 
Κεωρθτικοί του κλαςικοφ ρεαλιςμοφ, όπωσ ο Hans Morgenthau και ο E. H. Carr, δεν 
αποποιοφνται πλιρωσ το διεκνζσ δίκαιο, και το αποδζχονται ωσ πραγματικό δίκαιο, αλλά 
αποδίδοντάσ του ζναν πολφ περιοριςμζνο ρόλο ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ, εξαρτθμζνο από τισ 
ιςχφουςεσ ιςορροπίεσ δυνάμεων. Αποτελεί το δίκαιο «μιασ μθ ανεπτυγμζνθσ και μθ 
ολοκλθρωμζνθσ κοινότθτασ»41, κακϊσ θ διεκνισ κοινωνία δεν διακζτει νομοκετικό, 
εκτελεςτικό και δικαςτικό ςϊμα. Αντίκετα, απουςιάηουν οι βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ 
αποτελεςματικοφ νομικοφ ςυςτιματοσ: υποχρεωτικι δικαιοδοςία (compulsory 
jurisdiction), ιεραρχία των δικαςτικϊν αποφάςεων, και ςυνζπεια των προθγοφμενων με τισ 
επόμενεσ αποφάςεισ – δθλαδι ςυνζπεια με το δεδικαςμζνο (stare decisis). Επιπλζον, ςτα 
πλαίςια των διεκνϊν ςχζςεων, φαινόμενα όπωσ ο πόλεμοσ δεν είναι νομικισ φφςθσ, και 
άρα δεν μποροφν να ερμθνευκοφν με νομικοφσ όρουσ42. Οι διεκνείσ παράγοντεσ εν μζρει 
ςτεροφνται νομικισ ςυνείδθςθσ – δθλ. δεν κατανοοφν πλιρωσ ότι θ ςυμπεριφορά τουσ ζχει 
νομικζσ διαςτάςεισ – ενϊ οι ίδιοι οι κανόνεσ διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ είναι ςυνικωσ 
αόριςτοι και πολλοί από αυτοφσ απλά αναγνωρίηουν μια περιςταςιακι διευκζτθςθ ιςχφοσ. 
Δεν υπάρχει καμιά βεβαιότθτα ότι κα ερμθνευκοφν και κα εφαρμοςτοφν ομοιόμορφα και 
από όλουσ. 

                                                                                                                                                                                     
War, 1943), Edward Hallett Carr (The Twenty Years’ Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of 
International Relations, 1964), Hans Morgenthau (Politics Among Nations, 1962), Aron Raymond (Peace and 
War, 1966), Henry Kissinger (A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problem of Peace, 1812-
1822, 1957). Οι αξιωματικζσ κζςεισ του κλαςικοφ ρεαλιςμοφ ζχουν να κάνουν με τθν πρωτοκακεδρία (ι και 
αποκλειςτικότθτα) των κρατϊν ωσ παράγοντεσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, πράγμα που βαςίηεται ςτθν 
παραδοςιακι αντίλθψθ για τθν αναρχία του διεκνοφσ ςυςτιματοσ. Θ ζννοια του δικαίου καλλιεργείται από 
τουσ ρεαλιςτζσ μόνο ωσ προσ τα ςυμφζροντα των ιςχυρότερων κρατϊν, εφόςον μόνο αυτά ζχουν και τθν 
ικανότθτα να τα επιδιϊξουν. Εφόςον το διεκνζσ δίκαιο δεν παίηει κάποιο ρόλο, οφτε και οι διεκνείσ 
οργανιςμοί, ωσ παράγωγά του, μποροφν να αλλοιϊςουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν, κακϊσ εξυπθρετοφν 
τα ςυμφζροντα των ιςχυρότερων, και υφίςτανται μόνο όςο διαρκοφν οι ςχζςεισ ςυμφζροντοσ που τουσ 
δθμιουργοφν. Με λίγα λόγια, για τουσ ρεαλιςτζσ, ο κόςμοσ αποτελεί μια ηοφγκλα, ςτθν οποία κυριαρχεί ο 
νόμοσ του ιςχυρότερου.  
39

 Henkin, How Nations Behave: Law and Foreign Policy, 1968, ςελ. 265 
40

 Thatcher, Statescraft: Strategies for a Changing World, 2003, ς.ς. 262-267 
41

 Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 1978, ςελ. 285 
42

 Herz, The Pure Theory of Law Revisited: Hans Kelsen’s Doctrine of International Law in the Nuclear Age, 
1964, ς.ς. 108-113 
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Θ άποψθ αυτι για το διεκνζσ δίκαιο κυριάρχθςε για πολλά χρόνια, και όχι άδικα, μια και το 
διεκνζσ δίκαιο και θ διεκνισ οργάνωςθ ταυτίςτθκαν για πολφ καιρό με τον Οργανιςμό 
Θνωμζνων Εκνϊν. Ρράγματι, εν μζςω Ψυχροφ Ρολζμου, ο ΟΘΕ ζμοιαηε αναποτελεςματικό 
εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ και τθ ρφκμιςθ των ςχζςεων τθσ 
διεκνοφσ κοινωνίασ. Θ αλικεια είναι ότι υπό τθν θγεςία του Γ.Γ. Dag Hammerskjold (1953-
1961) ο ΟΘΕ επζδειξε ζντονθ δραςτθριοποίθςθ, αλλά θ απϊλεια τθσ ηωισ του οδιγθςε 
ςτθν κατάρρευςθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ του οργανιςμοφ ςτο Κονγκό. Μζςα ςτα επόμενα 
χρόνια, θ ΕΣΣΔ αρνικθκε να πλθρϊςει μζροσ των οικονομικϊν υποχρεϊςεϊν τθσ, οι ΘΡΑ 
επενζβθςαν ςτο Βιετνάμ χωρίσ ουςιαςτικι παρεμβολι από τον ΟΘΕ, τα ειρθνευτικά 
ςτρατεφματα του οργανιςμοφ αποχϊρθςαν από το Σουζη, και τα ψθφίςματα κατά του 
Λςραιλ επθρζαςαν αρνθτικά τθ ςτιριξθ των ΘΡΑ. Ο ΟΘΕ ουςιαςτικά απείχε από τα μεγάλα 
ηθτιματα των διεκνϊν ςχζςεων, και θ ςθμαςία τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ κρίνονταν 
αναποτελεςματικι, ι, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, δευτερεφουςασ ςθμαςίασ. 
 
Πμωσ, μια ςειρά οικονομικϊν εξελίξεων από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του `60 άρχιςε να 
αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ διεκνοφσ πολιτικισ οικονομίασ43 για τθ διεκνι ςυνεργαςία: θ 
Ευρωπαϊκι οικονομία, όπωσ και εκείνθ τθσ Λαπωνίασ, άρχιςαν να εμφανίηουν τα ςθμάδια 
τθσ αναγζννθςισ τουσ, οι ΘΡΑ βίωςαν ζντονεσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, θ ςυμφωνία του 
Bretton Woods εγκαταλείφκθκε το 1971, και πολφ ςφντομα οι παγκόςμιεσ αγορζσ 
επθρεάςτθκαν από τθν πετρελαϊκι κρίςθ. Θ δεκαετία του `80 ζφερε τθ δθμιουργία τθσ 
Ενιαίασ Αγοράσ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, διαπραγματεφςεισ και ςυμφωνίεσ των μεγάλων 
δυνάμεων ςε κζματα εξοπλιςμϊν, και το ίδιο το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου. Θ εφαρμογι 
του διεκνοφσ δικαίου και οι μθχανιςμοί τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ ζπαψαν να αποτελοφν 
χϊρο ανταγωνιςμοφ, αλλά ζγιναν χϊροι ςυνεργαςίασ ςε μια πλειάδα από τομείσ – 
οικονομία, τεχνολογία, υγεία, κ.α. Θ δθμιουργία και τιρθςθ κανόνων ζπαψε να ςχετίηεται 
– τουλάχιςτον άμεςα – με τθν επίδειξθ κρατικισ ιςχφοσ, και ςυναρτικθκε με τθν ειρινθ και 
τθ ςυλλογικι ευθμερία. 
 
Σιμερα, ζχουν αυξθκεί με ταχείσ ρυκμοφσ οι τομείσ ςτουσ οποίουσ οι διεκνείσ κανόνεσ 
ρυκμίηουν ι παίηουν κάποιο ρόλο ςτθ διεκνι διάδραςθ, και, μάλιςτα, παρατθρείται ο 
εμπλουτιςμόσ και θ καλλιζργεια ενόσ ολοκλθρωμζνου διεκνοφσ νομικοφ ςυςτιματοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και δικαςτθρίων, ςε όλο και περιςςότερα πεδία. Μποροφμε, ίςωσ, 
να ποφμε ότι ςχεδόν όλα τα κράτθ, ςχεδόν ςυνζχεια, και ςχεδόν ςε όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ, προςπακοφν να τθριςουν το διεκνζσ δίκαιο. Ακόμα και όταν δεν το κάνουν, 
αφιερϊνουν ςθμαντικοφσ πόρουσ ςτο να εξθγιςουν γιατί, ι για να πείςουν ότι ακόμα και 
αν μια πράξθ τουσ μοιάηει μθ ςυμβατι με το διεκνζσ δίκαιο, αυτι μπορεί τελικά να είναι44. 
Θ επίδραςθ αυτισ τθσ μεταβολισ είναι εμφανισ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ, που προςομοιάηει 
όλο και περιςςότερο τθ ςυμπεριφορά των ατόμων ςτα πλαίςια τθσ ανκρϊπινθσ 
κοινωνίασ45.  
 

                                                           
43 Ενδεικτικά ζργα για τθ διεκνι πολιτικι οικονομία είναι των Knorr, The Power of Nations: the Political 

Economy of International Relations, 1975; Gilpin, The Political Economy of International Relations, 1987; 
Strange, International Economic Relations of the Western World: 1959-1971, 1976 και The Retreat of the 
State: the Diffusion of Power in World Economy, 1996; Baran, The Political Economy of Growth, 1957 
44

 Henkin, How Nations Behave: Law and Foreign Policy, 1968, ςελ. 42 
45

 Βλ. Benvenisti & Hirsh, The Impact of International Law on International Cooperation: Theoretical 
Perspectives, 2005, ςελ. 4 
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Άλλοτε ωσ αποτζλεςμα, κι άλλοτε ωσ παράγοντασ τθσ αυξθμζνθσ διακρατικισ διάδραςθσ 
του ςφγχρονου κόςμου, το διεκνζσ δίκαιο νομιμοποιεί διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ διεκνοφσ 
ςυνεργαςίασ, δθμιουργϊντασ το εκάςτοτε νομικό πλαίςιο δζςμευςθσ ςε αυτζσ. Θ ποιότθτα 
τθσ δζςμευςθσ ςε ζνα νομικό κακεςτϊσ ποικίλει, ανάλογα με τουσ λόγουσ που ζχουν 
οδθγιςει ςτθ ςυνεργαςία46. Πταν οι νομικζσ δεςμεφςεισ προκφπτουν από τθν πρόκεςθ 
ςυμμετοχισ ςε ζνα κακεςτϊσ ι οργανιςμό με ςτόχο τθν επιδίωξθ ςυμφερόντων (κλαςικό 
μοντζλο - classical paradigm), τότε ςυνικωσ τθροφνται, ι και υιοκετοφνται κυρϊςεισ για τθ 
ςυμμόρφωςθ με αυτζσ. Κάποιεσ μορφζσ οργάνωςθσ προςομοιάηουν δίκτυα (μοντζλο 
δικτφωςθσ – Networking Paradigm), και θ ιςχφσ κατανζμεται και ςε κρατικοφσ και μθ 
κρατικοφσ παράγοντεσ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ, με μθ ιεραρχικό τρόπο. Τότε, θ 
δεςμευτικότθτα και θ εφαρμογι των διεκνϊν κανονιςμϊν γίνεται μια δυναμικι διαδικαςία 
που διαφοροποιείται ανάλογα με τουσ ςυμμετζχοντεσ και τθ μορφι τθσ ςυμφωνίασ. Τζλοσ, 
υπάρχουν και οι ςυμφωνίεσ όπου ξεχωρίηει ο ρόλοσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 
(ατομικιςτικό μοντζλο – Individualist Paradigm) και ωσ εκ τοφτου θ ζμφαςθ για τθν τιρθςθ 
των δεςμεφςεων επικεντρϊνεται ςτθν επιμόρφωςθ και κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ προσ 
αυτι τθν κατεφκυνςθ.  
 
Ζνα πλαίςιο διεκνοφσ ςυνεργαςίασ κακορίηει τόςο τθν οργάνωςθ των ςχζςεων, όςο και το 
βακμό δεςμευτικότθτασ των κανόνων που τισ διζπουν. Πςο πιο πολφπλοκθ είναι θ μορφι 
τθσ διάδραςθσ, τόςο πιο πολφπλοκο είναι το ςφςτθμα αξιϊν και αρχϊν που τθ διζπει. Για 
παράδειγμα, ζνα ομαδικό παιχνίδι απαιτεί πιο πολφπλοκεσ δομζσ και κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ ςε ςχζςθ με μια ςυηιτθςθ μεταξφ δφο ανκρϊπων. Ρροκειμζνου το παιχνίδι 
να ζχει νόθμα για όλεσ τισ πλευρζσ, πρζπει οι κανόνεσ και τθροφνται από όλουσ. Το δίκαιο 
είναι ζνα ςφνολο κανόνων και αρχϊν που ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ςε ςχζςθ 
με κάκε διάδραςθ. Θ αποδοχι, θ ιεράρχθςθ, το περιεχόμενο και θ αποτελεςματικότθτα 
των νομικϊν κανόνων μεταβάλλονται ςε βάκοσ χρόνου μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ. Οι 
διαςτάςεισ αυτζσ ςυνικωσ αποτυπϊνονται ι ενςωματϊνονται νομικά μζςα από τρία 
βαςικά μονοπάτια-διαδικαςίεσ47:  
 

1. Συνκικεσ-Ρλαίςιο (Framework Convention Pathway): Οι ςυνκικεσ-πλαίςιο 
κακοδθγοφν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ προσ μια νομικά δεςμευτικι ςυμφωνία 
ευρείασ ςυμμετοχισ, αλλά με περιοριςμζνεσ ουςιαςτικζσ δεςμεφςεισ ςτα πρϊτα 
βιματα τθσ ςυνκικθσ, με τθν προοπτικι να υπάρξει εμβάκυνςθ ςτθ ςυνζχεια48. 
 

                                                           
46

 Ρεριςςότερα για τα μοντζλα τιρθςθσ δεςμεφςεων ι ςυμμόρφωςθσ βλ. Brown Weiss, Rethinking 
Compliance with International Law, 2005 
47

 Βλ. για περιςςότερα ςε Abbott & Snidal, Pathways to International Cooperation, 2005. Ρρζπει να τονίςουμε 
ότι τα τρία αυτά μονοπάτια κεςμοποίθςθσ των διεκνϊν ςχζςεων δεν είναι ταυτιςμζνα αποκλειςτικά με 
κάποια από τισ κεωριςεισ και προςεγγίςεισ των διεκνϊν ςχζςεων, οφτε αντανακλοφν μια ςυγκεκριμζνθ 
αντίλθψθ των διεκνϊν ςχζςεων. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ τα κράτθ επιλζγουν μια από αυτζσ τισ κεςμικζσ 
μορφζσ ςυνεργαςίασ προκφπτουν από τθ φφςθ του προβλιματοσ και τθν αβεβαιότθτα ςυμπεριφοράσ που 
προκαλεί, τθ ςχετικι ιςχφ των εμπλεκόμενων παραγόντων (πχ κυβερνιςεισ ι μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ), 
αλλά και το γενικότερο κεςμικό πλαίςιο ςτο οποίο εξελίςςεται μια προςπάκεια διεκνοφσ ςυνεργαςίασ. Πμωσ, 
ακόμα κι όταν οι παράγοντεσ δεςμεφονται νομικά ςε μια ςχζςθ ςυνεργαςίασ, παρατθροφνται διαφορετικζσ 
ςυμπεριφορζσ ωσ προσ τθν τιρθςθ και εφαρμογι των ςυμφωνθκζντων, ςε διαφορετικά επίπεδα και 
κεματικζσ ενότθτεσ του διεκνοφσ δικαίου. 
48

 Θ μεκόδευςθ αυτι είναι αρκετά γνωςτι από το χϊρο του περιβάλλοντοσ, με παραδείγματα τθ Σφμβαςθ για 
τθν Ρροςταςία τθσ Ηϊνθσ του Πηοντοσ το 1985 ι τθ Σφμβαςθ για τθν Αλλαγι των Κλιματικϊν Συνκθκϊν του 
1992 
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2. Ρολφπλευρθ Συνεργαςία (Plurilateral Pathway): Θ πολφπλευρθ ςυνεργαςία 
επικεντρϊνεται ςτθ κεςμοποίθςθ κακεςτϊτων ςυνεργαςίασ, ςτα οποία ςταδιακά 
ειςζρχονται νζα μζλθ. Ο μθχανιςμόσ που ακολουκείται είναι θ δθμιουργία μιασ 
νομικά δεςμευτικισ ςυμφωνίασ, με ουςιαςτικζσ και ςε βάκοσ δεςμεφςεισ, που 
γίνεται αποδεκτι από περιοριςμζνο αρικμό μελϊν, ο οποίοσ διευρφνεται ςε βάκοσ 
χρόνου. Θ προχπόκεςθ τθσ διεφρυνςθσ είναι ότι θ ζνταξθ και ςυμμετοχι ςτο 
κακεςτϊσ ςυνεργαςίασ κρίνεται προσ όφελοσ των νζων/υποψιφιων μελϊν. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, θ ίδια θ φπαρξθ του κακεςτϊτοσ αποτελεί το κίνθτρο για τθν 
ζνταξθ των νζων μελϊν. Στθν κατθγορία αυτι εμπίπτει και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

3. Άγουρο Δίκαιο (Soft Law Pathway): Το άγουρο δίκαιο επικεντρϊνεται ςτθ ςταδιακι 
νομικι ενδυνάμωςθ ενόσ ιδθ υπάρχοντοσ κακεςτϊτοσ ςυνεργαςίασ, κυρίωσ μζςα 
από τθν ενίςχυςθ των υποχρεϊςεων και των δεςμευτικϊν χαρακτθριςτικϊν του. Θ 
ςυμμετοχι ςε ζνα τζτοιο κακεςτϊσ είναι διευρυμζνθ, και κάκε ςυμμετζχων 
αναλαμβάνει ςθμαντικζσ δεςμεφςεισ που δεν προςδιορίηονται με αυςτθρά νομικό 
τρόπο, αλλά ςταδιακά ο νομικόσ τουσ χαρακτιρασ αυξάνεται49. 

 
Θ διεκνισ οργάνωςθ νομιμοποιείται και μορφοποιείται μζςα από αυτά τα κανάλια 
ςυνεργαςίασ, ωσ ςυνειδθτι επιλογι για τθ δθμιουργία πλθροφόρθςθσ, ιδεϊν, κανόνων 
ςυμπεριφοράσ και προςδοκιϊν, για τθ διεξαγωγι και ενκάρρυνςθ ςυγκεκριμζνων 
δράςεων, για τθ νομιμοποίθςθ ι από-νομιμοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ιδεϊν και 
πρακτικϊν50. Θ ςυμμετοχι ςε ςχιματα διεκνοφσ οργάνωςθσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν 
εφαρμογι του νόμου, είτε μζςα από τθν επιβολι του, είτε μζςα από τθν εκοφςια 
υιοκζτθςθ των αρχϊν του51. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ 
ςτο πλαίςιο ενόσ νομικά κεςμοποιθμζνου μθχανιςμοφ, κακεςτϊτοσ, ι οργανιςμοφ, τα 
«εργαλεία» για τθν τιρθςθ των νομικϊν δεςμεφςεων μποροφν να ενταχκοφν ςτα πλαίςια 
τριϊν βαςικϊν ςτρατθγικϊν: α) διαφάνεια (υποβολι αναφορϊν, επιτόπια ζρευνα, κ.α.), β) 
κετικά κίνθτρα (διάκεςθ πόρων, τεχνικι βοικεια, κλπ), και γ) μζτρα επιβολισ (κυρϊςεισ, 
πρόςτιμα, κλπ)52.  
 

 

                                                           
49

 Σε αυτιν τθν κατθγορία μποροφμε να εντάξουμε το νομικό κακεςτϊσ που διζπει τθν προςταςία των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κακϊσ εξελίςςεται ςυνεχϊσ από τθν Ραγκόςμια Διακιρυξθ του 1948 
50

 Abbott & Snidal, Why States Act Through Formal International Organizations, 1998, ςελ. 8 
51

 Εδϊ προκφπτει το κζμα τθσ κυριαρχίασ (βλ. Chayes & Chayes, The New Sovereignty: Compliance with 
International Regulatory Agreements, 1995) και θ πρόκλθςθ τθσ εφαρμογισ ι τιρθςθσ των ςυμφωνθκζντων 
(για περιςςότερα βλ. Downs, Rocke& Barsoom, Is the Good News about Compliance Good News about 
Cooperation?, 1996.  Μια διάςταςθ τθσ τιρθςθσ των ςυμφωνιϊν αφορά τθ δθμιουργία κφρουσ και καλισ 
εικόνασ του κράτουσ, προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί και ςε άλλεσ ςυμφωνίεσ - αποκτϊντασ, ζτςι, επιπλζον 
πρόςβαςθ ςε επιπλζον δομζσ). 
52

 Γενικότερα για τισ προκλιςεισ τιρθςθσ των δεςμεφςεων ςτα πλαίςια διεκνϊν ςυμφωνιϊν, βλ. και Benedict, 
The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law, 1998. Μεταξφ 
άλλων, ο ςυγγραφζασ αναφζρει ότι ζνασ από τουσ παράγοντεσ που κακορίηει τθν υλοποίθςθ των 
ανειλθμμζνων διεκνϊν υποχρεϊςεων είναι θ αντίλθψθ και οι υποκζςεισ των μελϊν του νομικοφ κακεςτϊτοσ 
για το ποιοι είναι οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ και ποιεσ είναι οι κινθτιριεσ δυνάμεισ των διαδικαςιϊν των 
διεκνϊν ςχζςεων. Δθλαδι, δεν μποροφμε να προςεγγίςουμε το κζμα τθσ διεκνοφσ πεικαρχίασ μόνο ςτα 
πλαίςια των κανόνων του διεκνοφσ δικαίου, ι να το αντιμετωπίςουμε ωσ κζμα προςαρμογισ τθσ 
ςυμπεριφοράσ των κρατϊν μζςα από κανόνεσ (ς.ς. 369-372). 
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1.3. Δίκαιο, αρχζσ και κανόνεσ ςυμπεριφοράσ (norms53) 
 
Ανεξάρτθτα από το βακμό κεςμοποίθςισ τουσ, οι μθχανιςμοί τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ 
διαμορφϊνουν πλαίςια ςυμπεριφοράσ και άτυπουσ αλλά αποδεκτοφσ νομικοφσ κανόνεσ, οι 
οποίοι μποροφν να εξελιχκοφν είτε ςε εκιμικό δίκαιο, είτε ςε άγουρο δίκαιο. Πμωσ, το 
πότε, πϊσ και γιατί ζνασ τζτοιοσ κανονιςμόσ κα μεταμορφωκεί ςε νομικό κανόνα αποτελεί 
πολιτικι απόφαςθ54, χωρίσ να υπάρχει κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ, αποκλειςτικόσ ι 
δεςμευτικόσ τρόποσ για τθν μεταμόρφωςθ του άγουρου δικαίου ςε επίςθμο και 
κανονιςτικό δίκαιο55.  
 
Συχνά παρατθροφμε ότι επιλζγονται ςυνειδθτά πιο άγουρεσ μορφζσ νομιμοποίθςθσ και 
κεςμοποίθςθσ των ςχζςεων διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, ωσ περιςςότερο αποτελεςματικζσ 
διευκετιςεισ για τουσ ςκοποφσ που καλοφνται να εξυπθρετιςουν. Το άγουρο δίκαιο 
ςυνεπάγεται και μια μορφι άγουρθσ νομιμοποίθςθσ, θ οποία προκφπτει από ζνα νομικό 
διακανονιςμό που μπορεί να υςτερεί είτε ςτο επίπεδο τθσ υποχρζωςθσ, είτε τθσ ακρίβειασ, 
είτε τθσ ανάκεςθσ ευκυνϊν56. Ρολλζσ φορζσ, μια τζτοια επιλογι είναι προτιμότερθ, κακϊσ 
προςφζρει κάποια από τα πλεονεκτιματα του κεςμοκετθμζνου δικαίου, αλλά χωρίσ το 
ςχετικό κόςτοσ. Άλλοι παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθ ςφναψθ μιασ άτυπθσ ςυμφωνίασ 
αφοροφν τθν αβεβαιότθτα για τθ δζςμευςθ όλων των ςυμμετεχόντων, αλλά και διαφορζσ 
ιςχφοσ μεταξφ τουσ 57. Σε κάκε περίπτωςθ, θ αποτελεςματικότθτα του υψθλότερου ι 
χαμθλότερου βακμοφ κεςμοποίθςθσ ενόσ οργανιςμοφ ι κακεςτϊτοσ, και θ 
αποτελεςματικότθτα του άγουρου δίκαιου ςε ςχζςθ με τουσ  κεςμοποιθμζνουσ κανόνεσ, 
αποτελεί ζνα από τα αντικείμενα ζντονθσ ςυηιτθςθσ για τουσ πολιτικοφσ και νομικοφσ 
επιςτιμονεσ58.  
 
Το διεκνζσ δίκαιο δεν μπορεί να υπάρχει ανεξάρτθτα από το περιβάλλον ςτο οποίο 
παράγεται και εφαρμόηεται. Ππωσ κάκε νομικό ςφςτθμα λειτουργεί ςτα πλαίςια ενόσ 

                                                           
53

 Οφείλουμε να διευκρινίςουμε εξ’ αρχισ ότι θ κάκε επιςτιμθ (νομικι, κοινωνιολογία, πολιτικι, κ.α.) 
χρθςιμοποιεί τον όρο «νόρμα» προκειμζνου να αποδϊςει μια παρεμφερι, αλλά όχι ταυτόςθμθ ζννοια. Για 
παράδειγμα, οι πολιτικοί επιςτιμονεσ (αναφερόμαςτε ςτο ρεφμα του κονςτρουκτιβιςμοφ) μιλοφν για νόρμεσ, 
και οι κοινωνιολόγοι για κεςμοφσ, προκειμζνου να αναφερκοφν ςτουσ ίδιουσ κανόνεσ και αρχζσ 
ςυμπεριφοράσ. Ζνασ κεςμόσ είναι «μια ςχετικά ςτακερι ςυλλογι πρακτικϊν και κανονιςμϊν που 
προςδιορίηουν τθν αποδεκτι ςυμπεριφορά για μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα παραγόντων, υπό ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ». March & Olsen, The Institutional Dynamics of International Political Orders, 1998 
54

 Θ νομιμοποίθςθ ι κεςμοποίθςθ των κακεςτϊτων και των κανόνων αφορά το βακμό ςτον οποίο οι κανόνεσ 
είναι υποχρεωτικοί και αποδίδουν κάποιεσ λειτουργίεσ για τον ζλεγχο, τθν παρακολοφκθςθ και τθν 
εφαρμογι των ςυμφωνθκζντων ςε κάποιον τρίτο παράγοντα. Για τα κζματα κεςμοποίθςθσ γενικότερα βλ. 
τθν ειδικι ζκδοςθ του περιοδικοφ International Organization, Legalization and World Politics, 2000, vol. 54 
55

 Βλ. Abbott & Snidal, Pathways to International Cooperation, 2005; Why States Act Through Formal 
International Organizations, 1998; Strengthening International Regulation Through Transnational New 
Governance: Overcoming the Orchestration Deficit, 2009 
56

 Βλ. Abbott & Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, 2000, ς.ς. 420-423 
57

 Βλ. Lipson, Why Are Some Agreements Informal?, 2001 
58

 Βλ. Roht-Arriaza, “Soft Law” in a “Hybrid Organization”: The International Organization for Standardization, 
2000; Abbott & Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, 2000; Schachter, The Existence of Non-
Binding International Agreements, 1977. Για τθν άποψθ ότι το άγουρο δίκαιο μπορεί να δθμιουργιςει 
αςτάκεια ςτο διεκνζσ ςφςτθμα, ι ότι δεν αποτελεί καν δίκαιο, βλ. Weil, Towards Relative Normativity in 
International Law?, 1983. Ζχοντασ ξεπεράςει το ερϊτθμα «τι από τα δφο;», θ ςυηιτθςθ ςιμερα αφορά 
περιςςότερο τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κάκε προςζγγιςθσ ςε κάκε ειδικι 
περίπτωςθ. 
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ςυγκεκριμζνου κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, ζτςι και το διεκνζσ δίκαιο είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνο με τισ ςυνκικεσ, το περιβάλλον και τα κίνθτρα τθσ εξζλιξισ του. Αντανακλά το 
χαρακτιρα τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ και τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ παράγοντζσ τθσ, 
αποτελεί το κανονιςτικό πλαίςιο διεξαγωγισ τουσ, ενϊ παράλλθλα παράγει τισ αρχζσ που 
επθρεάηουν και διαμορφϊνουν τισ διεκνείσ ςυμπεριφορζσ. Ζτςι, για παράδειγμα, μια 
κοινωνία που βαςίηεται ςτθν ιςορροπία ιςχφοσ κα καλλιεργιςει νομικοφσ κανόνεσ που 
επικεντρϊνονται ςτον περιοριςμό τθσ χριςθσ βίασ και τθ δθμιουργία μιασ ςτακερότθτασ 
ςτθν κατανομι ιςχφοσ ∙ μια κοινωνία με χαρακτθριςτικό τθν κοινότθτα τθσ γνϊςθσ κα 
παράγει κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και διεκνείσ κεςμοφσ που κα διευκολφνουν τθ ροι τθσ 
πλθροφόρθςθσ και τθν προϊκθςθ μζτρων οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ ∙ και μια κοινωνία 
που βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχικότθτα και τθν κοινωνία των πολιτϊν κα επικεντρωκεί ςτθ 
δζςμευςθ των μελϊν τθσ για τθ δθμιουργία δθμοκρατικϊν κεςμϊν ςτο εςωτερικό των 
κρατϊν που τθν αποτελοφν. 
 
Το διεκνζσ δίκαιο, λοιπόν, χαρακτθρίηεται από τθν ανάγκθ κατανόθςθσ και προςαρμογισ 
ςτισ εκάςτοτε επιταγζσ του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ. Θ φφςθ των διεκνϊν αλλαγϊν 
βρίςκεται ςτθ ρίηα τθσ εξζλιξθσ του διεκνοφσ δικαίου, και δεν μπορεί να είναι ανεξάρτθτο 
από τα κίνθτρα πίςω από τισ δομζσ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ και τισ ςυμπεριφορζσ των 
παραγόντων τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ. Ζτςι, μζςα από τθ μελζτθ των διεκνϊν εξελίξεων 
μποροφμε να ανακαλφψουμε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ μια νομικι ζννοια ι αρχι 
γεννικθκε ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και γιατί άλλεσ ζννοιεσ δεν ζλαβαν 
αρκετι προςοχι ∙ να βελτιϊςουμε τθν ερμθνεία και εφαρμογι τουσ ∙ να εντοπίςουμε 
εκείνουσ τουσ διεκνείσ κανόνεσ που δεν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ διεκνοφσ 
κοινωνίασ, ι να προβλζψουμε τθν κατεφκυνςθ τθσ εξζλιξθσ του διεκνοφσ δικαίου.  
 
Το διεκνζσ δίκαιο αποτελεί μθχανιςμό αλλαγισ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ, εφόςον θ μορφι 
τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ δεν είναι ςτακερι, και οι δομζσ τθσ ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 
αλλαγϊν ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των παραγόντων τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ59 (κράτθ, άτομα, 
διεκνείσ οργανιςμοί, μθ κυβερνθτικοί οργανιςμοί, επιχειριςεισ). Μζςα από νομικοφσ 
κανόνεσ, οι διεκνείσ οργανιςμοί – ςε όλεσ τισ μορφζσ τουσ - χρθςιμοποιοφνται για να 
διαφοροποιιςουν τισ ανεπικφμθτεσ ςυμπεριφορζσ, δθλ. αυτζσ που κεωροφνται ανικικεσ, 
αναποτελεςματικζσ ι αςφμβατεσ ςε ςχζςθ με το αποδεκτό πλαίςιο ςυμπεριφοράσ60. 
Επθρεάηουν τισ διεκνείσ ςυμπεριφορζσ προσ ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ, αλλά, όπωσ όλοι 
οι κοινωνικοί μθχανιςμοί και κεςμοί, ζχουν όρια και δεν μποροφν πάντα να παράγουν 
αλλαγζσ. 
 
Στθν ανκρϊπινθ κοινωνία, μια βαςικι αρχι του δικαίου είναι θ ζννοια τθσ κοινά αποδεκτισ 
ςυμπεριφοράσ. Αυτζσ οι κοινά αποδεκτζσ αρχζσ ςυμπεριφοράσ, ι νόρμεσ, είναι ουςιαςτικά 
ειςθγιςεισ ότι κάτι κα ζπρεπε να ςυμβεί υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Ζχουν χαρακτιρα 
υπόδειξθσ ςυμπεριφοράσ, αλλά μποροφν ταυτόχρονα να παρζχουν εξουςία, να επιτρζπουν 
ςυμπεριφορζσ ι και να τισ κρίνουν61. Αυτό που διακρίνει τισ νομικζσ από τισ άλλεσ νόρμεσ - 
για παράδειγμα τισ θκικζσ - είναι θ εξαναγκαςτικι τουσ φφςθ. Τόςο οι νομικζσ όςο και οι 
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ςυμπεριφορζσ και μεταβολζσ του νομικοφ πλαιςίου που τισ αφορά. 
61
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θκικζσ νόρμεσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ «κοινωνικζσ τεχνικζσ»62 για τθ ρφκμιςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, και αποτελοφν παράλλθλα ενδογενι χαρακτθριςτικά τθσ 
ανκρϊπινθσ κοινωνίασ63. Μόνο, όμωσ, οι νομικοί κανόνεσ αφοροφν τον εξαναγκαςμό μζςα 
από τθν επίςθμθ απειλι κάποιασ τιμωρίασ, και επιπλζον εφαρμόηονται μζςα ςτο δικό τουσ 
ξεχωριςτό και αυτόνομο ςφςτθμα, που διακρίνεται για τουσ δικοφσ του κεςμοφσ, 
διαδικαςίεσ και εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ.  
 
Κάκε κοινωνικι διάδραςθ – και θ διεκνισ - κυβερνάται από κανονιςμοφσ64. Απαιτεί γενικζσ 
αρχζσ ςυμπεριφοράσ, και κανόνεσ, δθλαδι ςυγκεκριμζνεσ υποδείξεισ ςωςτισ 
ςυμπεριφοράσ υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ65. Στο διεκνζσ επίπεδο υπάρχουν κανόνεσ 
ςυνφπαρξθσ και κανόνεσ ςυνεργαςίασ. Μποροφμε να ποφμε ότι οι πρϊτοι κανόνεσ είναι 
πιο ςθμαντικοί, γιατί είναι κανόνεσ που αφοροφν τον περιοριςμό τθσ βίασ, τθν επίτευξθ και 
τιρθςθ ςυμφωνιϊν, αλλά και κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν κρατικι κυριαρχία και τθν 
ανεξαρτθςία66. Ππωσ δθλϊνει και ο όροσ «ςυνφπαρξθ», ο ςκοπόσ του διεκνοφσ δικαίου δεν 
είναι να δεςμεφει τα κράτθ ςε μια ενιαία πολιτικι κοινότθτα, όπωσ μια παγκόςμια 
κυβζρνθςθ, αλλά να τα διευκολφνει να επιδιϊκουν τα ξεχωριςτά τουσ ςυμφζροντα με 
τρόπουσ που δεν διακυβεφουν τθν κυριαρχία τουσ67. Οι κανόνεσ ςυνεργαςίασ αφοροφν 
τουσ ςυνεχϊσ πολλαπλαςιαηόμενουσ και διευρυνόμενουσ τομείσ λειτουργικισ ςυνεργαςίασ 
όπου υφίςτανται διεκνι κακεςτϊτα68.  
 
Ππωσ τα μζλθ μιασ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ προβαίνουν ςε νομικζσ πράξεισ μεταξφ τουσ, 
ζτςι πράττουν και τα κράτθ69. Αυτό το δικαίωμα των κρατϊν ςτθν «αυτοβοικεια» (self 
help) ι τθν αυτόνομθ δράςθ αποτελεί λειτουργικό ιςότιμο των ποινικϊν κυρϊςεων που 
ζχουμε ςτο εςωτερικό τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. Θ αυτοβοικεια είναι θκικά αποδεκτι 
ςυμπεριφορά μόνο με τθν ζννοια τθσ ανταπόδοςθσ, ενϊ θ χριςθ βίασ είναι νομικά 
αποδεκτι μόνο όταν αποτελεί αντίδραςθ τθσ διεκνοφσ νομικισ κοινότθτασ70. Με τον τρόπο 
αυτό προκφπτει θ «νομικότθτα» (legality) των διεκνϊν κανόνων, με προτεραιότθτα ςτισ 
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 Kelsen, The Law of the United Nations, 1964, ςελ. xiii 
63

 Kelsen, General Theory of Norms, 1991, ςελ. 23, 52, 93 
64
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 Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 1977, ςελ. 135 
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 Armstrong, Farrell & Lambert, International Law and International Relations, 2007, ςελ. 25 
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κεμελιϊδεισ αρχζσ του - αυτζσ δθλ. που αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ 
ευρφτερου ςυνόλου νομικϊν κανόνων71. 
 
Υπάρχει και μια πιο περιοριςμζνθ αντίλθψθ τθσ νομικότθτασ του διεκνοφσ δικαίου, που 
κεωρεί ότι μόνο οι αρχζσ και οι κανόνεσ ςτουσ οποίουσ τα κράτθ ζχουν ρθτά ςυμφωνιςει  
μποροφν να ζχουν τθν ιςχφ νόμων72. Υπάρχουν, πράγματι, γενικότερα προβλιματα ςτα 
κζματα ςυναίνεςθσ (consent) για τθν ιςχφ των αρχϊν και κανόνων του διεκνοφσ δικαίου: 
πϊσ μποροφν να δεςμευτοφν ι να κεωρθκοφν δεςμευμζνα κράτθ που δεν ζχουν 
ςυμφωνιςει ρθτά ςε κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου, όπωσ για παράδειγμα το δίκαιο τθσ 
κάλαςςασ73; Ακόμα και θ αρχι που για τουσ περιςςότερουσ νομικοφσ αποτελεί κεμζλιο του 
διεκνοφσ νομικοφ ςυςτιματοσ, ότι δθλαδι οι ςυνκικεσ τθροφνται (pacta sunt servanta), 
υφίςταται μόνο ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν αρχι ότι αυτό ςυμβαίνει εφόςον οι ςυνκικεσ 
παραμζνουν οι ίδιεσ όπωσ κατά τθ ςφναψι τουσ (rebus sic stantibus). Αυτι θ αρχι 
επιτρζπει ςτα κράτθ να αποςφρονται από ςυνκικεσ, ερμθνεφοντασ με τουσ δικοφσ τουσ 
όρουσ το πότε οι αυτζσ μεταβάλλονται ι παραμζνουν ίδιεσ74. 
 
Είναι χαρακτθριςτικι θ ζννοια του «υποχρεωτικοφ δικαίου» (jus cogens / compelling law) 
ςτο άρκρο 53 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βιζννθσ του 1969 για το Δίκαιο των Διεκνϊν Συνκθκϊν, 
που ουςιαςτικά κακιςτά άκυρθ όποια ςυμφωνία ςυγκροφεται με μια δογματικι 
(peremptory) αρχι του διεκνοφσ δικαίου. Ωσ δογματικι ορίηεται θ αρχι που είναι 
αποδεκτι και αναγνωρίςιμθ από το ςφνολο τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ. Οι αρχζσ αυτζσ ζχουν 
αρχίςει να εκτείνονται και πζρα από τουσ τομείσ που ζχουν προφανι ιςχφ: για παράδειγμα, 
εκτόσ από τισ γενοκτονίεσ και τουσ πολζμουσ, παρατθροφμε πωσ όλο κι περιςςότερεσ αρχζσ 
κεωροφνται δογματικζσ ςτο χϊρο τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντοσ ι τθσ ιςότθτασ των φφλων75. 
 
Σε διεκνζσ επίπεδο, οι κοινά αποδεκτζσ αρχζσ δεν αφοροφν μόνο τθ δόμθςθ ενόσ 
ςυςτιματοσ διεκνοφσ οργάνωςθσ, αλλά και τθν παραγωγι του διεκνοφσ δικαίου, εφόςον 
παρζχουν προδιαγραφζσ βάςει των οποίων ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ είναι αποδεκτζσ 
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ι όχι ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ76. Είναι ςυλλογικζσ αντιλιψεισ του τι αποτελεί 
κατάλλθλθ ςυμπεριφορά77. Πςο πιο ιςχυρζσ είναι αυτζσ οι αντιλιψεισ, τόςο περιςςότερο 
επθρεάηουν τισ μεμονωμζνεσ και τισ ςυλλογικζσ πρακτικζσ, ενϊ θ αποτελεςματικότθτά 
τουσ ςυνδζεται με τθ κεςμοποίθςι τουσ78.  
 
Οι αρχζσ διακρίνονται ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ: α) οι ρυκμιςτικζσ (regulative norms), 
που κζτουν τάξθ και περιοριςμοφσ των ςυμπεριφορϊν, β) οι δθμιουργικζσ (constitutive 
norms) που δθμιουργοφν νζουσ παράγοντεσ, ςυμφζροντα και κατθγορίεσ δράςθσ, και γ) οι 
«κακοδθγθτικζσ» (evaluative or prescriptive norms)79, οι οποίεσ καλλιεργοφν τθν ποιότθτα 
τθσ ευκφνθσ, τθσ αίςκθςθσ του «κα ζπρεπε»: το ςθμείο αυτό αποτελεί και το 
διαφοροποιθτικό ςτοιχείο ανάμεςα ςτισ αρχζσ («κα ζπρεπε») και τουσ κανονιςμοφσ 
(«πρζπει»). Οι αρχζσ αυτζσ αφοροφν τισ προδιαγραφζσ για το ποια ςυμπεριφορά 
κεωρείται κατάλλθλθ υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Ζτςι, άλλεσ ςυμπεριφορζσ 
ςτιγματίηονται, και άλλεσ κρίνονται ςυμβατζσ80, δθμιουργϊντασ μια κοινι θκικι εκτίμθςθ 
που ςυνδζεται με τθν τιρθςθ ι μθ τιρθςι των κανόνων που πθγάηουν από τισ νόρμεσ. 
Ακόμα και εντόσ του ίδιου ςυνόλου, οι αρχζσ μπορεί να ζχουν διαφορετικι ιςχφ και 
διζπουν διαφορετικά επίπεδα μιασ ςυμφωνίασ, αλλά αποτελοφν ςυνεκτικζσ και όχι 
φυγόκεντρεσ δυνάμεισ81. 
 
Υπάρχουν τρία βαςικά χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν τθν επιτυχι υιοκζτθςθ μιασ 
νζασ αρχισ ςυμπεριφοράσ ςτθ διεκνι κοινωνία: θ ακρίβειά τθσ, θ διάρκειά τθσ και θ 
αποδοχι τθσ ιδζασ που εκφράηει (specificity, durability, concordance)82. Θ ακρίβεια 
αναφζρεται ςτθν κατανόθςθ τθσ απλότθτασ και τθσ ευκρίνειασ τθσ απαγόρευςθσ χριςθσ 
βίασ. Θ διάρκεια αφορά το χρονικό διάςτθμα που βρίςκουν εφαρμογι οι κανόνεσ, και πϊσ 
αντιμετωπίηονται οι προκλιςεισ προσ τισ απαγορεφςεισ που αυτοί κζτουν. Θ αποδοχι ζχει 
να κάνει με το εφροσ τιρθςθσ των κανόνων ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ διάδραςθσ. 
 
Μια και βαςικό υποκείμενο του διεκνοφσ δικαίου είναι τα κράτθ, οι διεκνείσ ι 
περιφερειακζσ αρχζσ καλλιεργοφν – κατά βάςθ - τισ αποδεκτζσ προδιαγραφζσ διακρατικισ 

                                                           
76

 Hechter, Principles of Group Solidarity, 1987, ςελ. 62 
77

 Legro, Which Norms Matter? Revisiting the “Failure” of Internationalism, 1997, ςελ. 33 
78

 Βλ. Keohane, International Institutions and State Power, 1989, ς.ς. 4-5 και Kratochwil, Rules, Norms and 
Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, 
1989, ςελ. 62 
79

 Ριο αναλυτικά για τισ νόρμεσ και το πϊσ διαμορφϊνουν τθσ κοινωνικι πραγματικότθτα βλ. ςε Searle, The 
Construction of Social Reality, 1995 και ειδικότερα για το ρόλο τουσ ςτθ διεκνι πολιτικι ςε Katzenstein (ed), 
The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, 1996 
80

 Πταν ο βακμόσ ενςωμάτωςισ τουσ είναι τόςο υψθλόσ που κεωρείται δεδομζνθ ςυμπεριφορά, τότε δεν 
υπάρχει κάποια αντίδραςθ από τθν τιρθςι τουσ. Βλ. περιςςότερα ςε Elster, The Cement of Society: A Study 
of Social Order, 1989 
81

 Legro, Which Norms Matter? Revisiting the "Failure" of Internationalism, 1997, ςελ. 33. Επειδι οι νόρμεσ εξ 
οριςμοφ ενςωματϊνουν μια ποιότθτα «δεοντολογίασ» και μια κοινι θκικι εκτίμθςθ, προκαλοφν τθν 
αιτιολόγθςθ δράςεων και αφινουν ίχνθ επικοινωνίασ που μποροφμε να μελετιςουμε. Επίςθσ, διαχωρίηουμε 
τθν φπαρξθ μιασ νόρμασ ι τθν ιςχφ από τθ ςυγκεκριμζνθ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ κράτουσ: για 
παράδειγμα, το γεγονόσ ότι οι ΘΡΑ ςυνεχϊσ εξθγοφν το γιατί νιϊκουν υποχρεωμζνεσ να χρθςιμοποιοφν 
νάρκεσ ςτθ Ν. Κορζα αποκαλφπτει τθν αναγνϊριςθ τθσ νόρμασ για τθ μθ χριςθ τουσ. Αν δεν υπιρχε αυτι θ 
νόρμα, δεν κα χρειαηόταν οφτε καν να αναφερκεί κάτι τζτοιο, πόςο μάλλον να δικαιολογθκεί και να εξθγθκεί. 
82

 Legro, Which Norms Matter? Revisiting the “Failure” of Internationalism, 1997, ς.ς. 34-45 
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ςυμπεριφοράσ83. Ρολλζσ διεκνείσ αρχζσ ξεκίνθςαν από μεμονωμζνα κράτθ, και ζγιναν 
διεκνείσ χάρθ ςε θγετικζσ προςωπικότθτεσ – όπωσ για παράδειγμα θ αρχι τθσ 
αυτοδιάκεςθσ των λαϊν, χάρθ ςτον Αμερικανό Ρρόεδρο Wilson. Οι διεκνείσ αρχζσ 
εφαρμόηονται μζςα από τισ εςωτερικζσ κρατικζσ δομζσ, που επιδροφν ςτο βακμό τιρθςθσ 
και ερμθνείασ τουσ από το κοινωνικό ςφνολο84.  
 
Μποροφμε να εντοπίςουμε πολλζσ ομοιότθτεσ ςτον τρόπο με τον οποίο οι αρχζσ 
ςυμπεριφοράσ και το δίκαιο εφαρμόηονται ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Μπορεί θ 
δυνατότθτα που ζχουν τα κράτθ για να επιβάλλουν νόμουσ ςτο εςωτερικό τουσ μζςω 
εξαναγκαςμοφ να κάνει τθν εςωτερικι τάξθ πολφ διαφορετικι από τθ διεκνι, αλλά, ακόμα 
και ζτςι, επιτυχθμζνοι είναι οι κανόνεσ οι οποίοι αφομοιϊνονται και υιοκετοφνται χωρίσ τθ 
χριςθ εξαναγκαςτικϊν μζςων. Οι διεκνείσ κανόνεσ υφίςτανται - κυρίωσ - χωρίσ τθν φπαρξθ 
τζτοιων μζςων, και θ διεκνισ διάδραςθ βαςίηεται ςτο ςεβαςμό αρχϊν που περιορίηουν 
εκοφςια τισ επιλογζσ και τισ δράςεισ των κρατϊν, μζςα από μια διαδικαςία 
«κοινωνικοποίθςθσ»85.  
 
Θ εξζλιξθ των διεκνϊν αρχϊν γίνεται μζςα από τρία ςτάδια.  Το πρϊτο είναι θ γζνεςθ, το 
δεφτερο θ ευρεία αποδοχι και το τρίτο θ εςωτερίκευςθ. Τα δυο πρϊτα ςτάδια τθσ 
διαδικαςίασ διακρίνονται από ζνα ςθμείο καμπισ, ςτο οποίο μια κριτικι μάηα τθσ 
κοινωνίασ υιοκετεί τθν αρχι. Πταν θ διαδικαςία τθσ αποδοχισ ολοκλθρωκεί, ςυμβαίνει θ 
εςωτερίκευςθ, που κακιςτά τθν αρχι δεδομζνθ, χωρίσ να τίκεται ςε δθμόςιο διάλογο ι 
διαπραγμάτευςθ. Αυτόσ ο «κφκλοσ ηωισ» δεν ολοκλθρϊνεται πάντα επιτυχϊσ, κακϊσ 
πολλζσ αρχζσ που γεννιοφνται δεν καταφζρουν να φτάςουν το ςθμείο καμπισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83

 Για διάφορεσ αναλφςεισ του τρόπου με τον οποίο οι νόρμεσ επθρεάηουν τθν εςωτερικι πολιτικι βλ. Kier, 
Imagining War: French and British Military Doctrine between the Wars, 1997 και Katzenstein, The Culture of 
National Security: Norms and Identity in World Politics, 1996 
84

 Βλ. και Risse-Kappen, Bringing Transnational Relations Back In, 1995 
85

 Ο Waltz αναφζρεται ςτουσ μθχανιςμοφσ κοινωνικοποίθςθσ των κρατϊν, λζγοντασ ότι οι νόρμεσ 
ενκαρρφνουν τθν υπακοι και ότι θ «κοινωνικοποίθςθ μειϊνει τθ διαφορετικότθτα» (Theory of International 
Politics, 1979, ςελ. 76). Αντίςτοιχο ςχολιαςμό κάνει και ο Katzenstein, The Culture of National Security: Norms 
and Identity in World Politics, 1996, ςελ. 3. Από μια κονςτρουκτιβιςτικι άποψθ, θ διεκνισ δομι κακορίηεται 
από τθ διεκνι κατανομι ιδεϊν (βλ. Wendt, Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of 
Power Politics, 1992). Οι κοινζσ ιδζεσ, προςδοκίεσ και πεποικιςεισ για τθ δζουςα ςυμπεριφορά είναι αυτζσ 
που παρζχουν τθ δομι, τθν τάξθ και τθ ςτακερότθτα του κόςμου. Το πρόβλθμα για τουσ κονςτρουκτιβιςτζσ 
γίνεται το ίδιο με αυτό των ρεαλιςτϊν – δθλαδι θ ερμθνεία τθσ αλλαγισ. Σε μια διεκνι δομι των ιδεϊν, οι 
μεταβολζσ των ιδεϊν και των αρχϊν είναι και κεντρικά οχιματα για τθ μεταβολι του ςυςτιματοσ. Οι 
μεταβολζσ των αρχϊν ςυμπεριφοράσ είναι για τουσ κεωρθτικοφσ των ιδεϊν ό,τι και οι μεταβολζσ τθσ 
ιςορροπίασ των δυνάμεων για τουσ ρεαλιςτζσ. 
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Ρίνακασ 1: Τα ςτάδια εξζλιξθσ των κοινά αποδεκτϊν αρχϊν διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ 
 

 ΣΤΑΔΛΟ Α 
Γζνεςθ  

ΣΤΑΔΛΟ Β 
Αποδοχι  

ΣΤΑΔΛΟ  Γ 
Εςωτερίκευςθ  

Ραράγοντεσ Θγζτεσ αρχϊν με 
οργανωτικζσ 
πλατφόρμεσ 

Κράτθ, διεκνείσ 
οργανιςμοί, δίκτυα 

Νόμοι, 
επαγγελματίεσ, 
γραφειοκρατίεσ 

Κίνθτρα Αλτρουιςμόσ, 
εμπάκεια, ιδεολογικι 
δζςμευςθ 

Νομιμότθτα, φιμθ, 
κφροσ  

Τιρθςθ/υπακοι 

Κυρίαρχοι  
μθχανιςμοί 

Ρεικϊ  Κοινωνικοποίθςθ, 
κεςμοποίθςθ, 
επίδειξθ 

Συνικεια, 
κεςμοποίθςθ 

 
Ρθγι: Finnemore & Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, 1998, ςελ. 898 

 
Διαφορετικζσ οργανωτικζσ πλατφόρμεσ παρζχουν και διαφορετικά εργαλεία ςτουσ 
«θγζτεσ» που προωκοφν νζεσ αρχζσ ςυμπεριφοράσ (norm entrepreneurs). Ο «θγζτθσ» δρα 
καταλυτικά για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, διακζτει ιςχυρζσ αντιλιψεισ για το τι αποτελεί 
δζουςα ι αρμόηουςα ςυμπεριφορά ςτθν κοινότθτά του, και χτίηει ενεργθτικά μία ι 
περιςςότερεσ αρχζσ ςτθ βάςθ αυτϊν των αντιλιψεων. Κα μποροφςαμε να το κεωριςουμε 
ωσ ζναν «θκικό προςθλυτιςμό»86 των κοινωνιϊν. Από τθ ςκοπιά τθσ νομικισ επιςτιμθσ, ο 
ρόλοσ των θγετϊν είναι να διαχειριςτοφν τισ ζννοιεσ και να δθμιουργιςουν τθν 
αρχιτεκτονικι τουσ μζςα από βαςικζσ αρχζσ ςυμπεριφοράσ87. Γενικότερα, οι θγζτεσ αρχϊν 
είτε προκαλοφν τθν προςοχι τθσ κοινωνίασ ι των κρατϊν ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, ι 
δθμιουργοφν ζνα πλαίςιο «που λειτουργεί προκειμζνου να οργανϊςει τθν εμπειρία και να 
κακοδθγιςει τθ δράςθ, είτε ατομικά είτε ςυλλογικά»88. Οι διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να 
επιτελζςουν αρκετά αποτελεςματικά αυτόν το ρόλο, εφόςον ιδθ διακζτουν πόρουσ για 
τθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων ςυμπεριφορϊν και πεποικιςεων. Πποια κι αν είναι θ 
πλατφόρμα τουσ, όμωσ, οι θγζτεσ και οι οργανιςμοί τουσ οποίουσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν, 
χρειάηονται και τθ ςτιριξθ κρατικϊν παραγόντων.  
 
Ρροκειμζνου μια προωκοφμενθ αρχι να φτάςει ςτο ςθμείο καμπισ και να περάςει ςτο 
δεφτερο ςτάδιο τθσ ευρείασ αποδοχισ, πρζπει να λάβει κάποια κεςμικι μορφι89. Το 

                                                           
86

 Μιλϊντασ για τθ διαδικαςία νομιμοποίθςθσ τθσ χριςθσ μαριχουάνασ ι άλλων ναρκωτικϊν, ο Ethan 
Nadelmann χρθςιμοποιεί αυτόν τον όρο (Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in International 
Society, 1990) 
87

 Βλ. για περιςςότερα ωσ προσ τθ δθμιουργία κοινωνικϊν εννοιϊν ςε Lessig, The Regulation of Social 
Meaning, 1995 
88

 Θ δθμιουργία γνωςτικϊν πλαιςίων αποτελεί ςτρατθγικι των θγετϊν, κακϊσ είναι ςυμβατά με τισ 
γενικότερεσ κοινωνικζσ αντιλιψεισ και υιοκετοφνται ωσ νζοι τρόπου για τθ ςυηιτθςθ και κατανόθςθ των 
κεμάτων. Οι νζεσ νόρμεσ δεν μπαίνουν ποτζ ςε ζνα «κενό», αλλά αντίκετα γεννιοφνται ςε ζναν πολφ 
ανταγωνιςτικό χϊρο, όπου πρζπει να ανταγωνιςτοφν άλλεσ νόρμεσ και αντιλιψεισ του ςυμφζροντοσ (Snow, 
Worden, Rochford & Benford, Frame Alignment Processes, Micro-mobilization, and Movement Participation, 
1986, ςελ. 464) 
89

 Από το 1948 και μετά, οι νόρμεσ κεςμοκετοφνται όλο και περιςςότερο μζςα από το διεκνζσ δίκαιο, μζςα 
από κανόνεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν και μζςα από διμερείσ ςυνκικεσ και ςχζςεισ. Αυτι θ κεςμοποίθςθ 
ςυμβάλλει ςτθ διεφρυνςθ τθσ αποδοχισ τουσ, διευκρινίηοντασ το τι είναι και τι δεν είναι μια νόρμα – και άρα 
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ςθμείο καμπισ προκφπτει τθ ςτιγμι που ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ διεκνϊν παραγόντων 
πείκεται για να υιοκετιςει τισ νζεσ αρχζσ και να ςυμμετάςχει ςτθν προςπάκεια 
προϊκθςισ τουσ. Μζχρι τότε, ςθμειϊνονται περιοριςμζνεσ μεταβολζσ ςτο περιεχόμενο 
των προωκοφμενων αρχϊν. Το ςθμείο καμπισ ςυνεπάγεται τθν απαρχι μιασ διαφορετικισ 
δυναμικισ, με όλο και περιςςότερα κράτθ να υιοκετοφν νζεσ αρχζσ, πιο γριγορα, και χωρίσ 
τθ χριςθ εξαναγκαςμοφ. Το γιατί υπάρχει αυτό το ςθμείο ι τα κριτιρια για τον εκ των 
προτζρων προςδιοριςμό του ποφ, πότε και πϊσ μποροφμε να το περιμζνουμε δεν ζχει 
προςδιοριςτεί ακόμα κεωρθτικά90. 
 
Ρροφανϊσ, οι νόρμεσ που είναι ξεκάκαρεσ και ςυγκεκριμζνεσ είναι πιο εφκολο να 
εξαπλωκοφν ςε ςχζςθ με εκείνεσ που είναι αόριςτεσ και πολφπλοκεσ. Αυτζσ που ζχουν 
αποδείξει τθ βιωςιμότθτά τουσ ςτο πζραςμα του χρόνου είναι επίςθσ κι εκείνεσ που είναι 
πιο αποτελεςματικζσ. Οι αρχζσ που ζχουν παγκόςμιεσ αναφορζσ και είναι αρκετά γενικζσ, 
ϊςτε να αφοροφν όλουσ τουσ λαοφσ ςε όλα τα μζρθ του κόςμου, ζχουν περιςςότερεσ 
προοπτικζσ διεφρυνςθσ ςε ςχζςθ με εκείνεσ που είναι εντονότερα επικεντρωμζνεσ 
γεωγραφικά. 
 
Ο όροσ «διάχυςθ» ίςωσ αποτελεί μια μάλλον πακθτικι μεταφορά για τθν περιγραφι τθσ 
διαδικαςίασ εξζλιξθσ των διεκνϊν αρχϊν: ο βαςικόσ μθχανιςμόσ για τθν προϊκθςι τουσ 
είναι μια ενεργθτικι διαδικαςία διεκνοφσ «κοινωνικοποίθςθσ» που αποςκοπεί ςτο να 
μετατρζψει τουσ «παραβάτεσ» των υπαρχουςϊν αρχϊν ςε «οπαδοφσ» των νζων. Θ 
κοινωνικοποίθςθ αφορά τθν εξοικείωςθ των νζων μελϊν μιασ κοινωνίασ με τουσ τρόπουσ 
ςυμπεριφοράσ που προτιμϊνται από αυτιν, και, ςε διεκνζσ επίπεδο, μποροφμε να τθ 
κεωριςουμε ωσ ζνα μθχανιςμό μζςα από τον οποίο άτομα, κοινωνικά ςφνολα και κράτθ 
προκαλοφνται να αλλάξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ, υιοκετϊντασ ςυγκεκριμζνεσ κοινά 
αποδεκτζσ αρχζσ91.  
 
Κάποιοι από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ςυμβαίνει θ ανκρϊπινθ κοινωνικοποίθςθ είναι 
θ μίμθςθ (των επιτυχθμζνων), ο ζπαινοσ για τθ ςυμπεριφορά που ςυμφωνεί με τισ 
ςυλλογικζσ αρχζσ, ι θ γελοιοποίθςθ για τθ ςυμπεριφορά που αντίκειται ςε αυτζσ92. Σε 
διεκνζσ επίπεδο, θ κοινωνικοποίθςθ περιλαμβάνει διπλωματικοφσ επαίνουσ ι επιπλιξεισ 

                                                                                                                                                                                     
πότε παραβιάηεται – και ξεκακαρίηοντασ τισ ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ οι θγζτεσ 
ςυντονίηουν τθν επίκριςθ και τισ ποινζσ για τθν παραβίαςθ των κοινά αποδεκτϊν αρχϊν. Ρολλζσ φορζσ θ 
κεςμοποίθςθ μπορεί να ακολουκιςει και όχι να προθγθκεί τθσ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν αποδοχισ μιασ 
νόρμασ. Βλ. Goldstein & Keohane, Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and Political Change, 1993 
90

 Αν και δεν είναι δυνατό να προβλζψουμε ακριβϊσ πόςα κράτθ πρζπει να αποδεχτοφν τισ αρχζσ για να 
υπάρξει αυτό το ςθμείο ςτθ διαδικαςία, εφόςον τα κράτθ δεν ζχουν τθν ίδια βαρφτθτα ςε ό,τι αφορά το 
βάροσ για τθν επιβολι μιασ αρχισ, οι εμπειρικζσ μελζτεσ μασ λζνε ότι το ςθμείο αυτό βρίςκεται ςυνικωσ ςτο 
1/3 των ςυνολικϊν κρατϊν του ςυςτιματοσ. Το διεκνζσ δίκαιο χρειάςτθκε να χειριςτεί το ηιτθμα αυτό 
επανειλθμμζνωσ, αφοφ πολλζσ από τισ ςφγχρονεσ αρχζσ χρειάςτθκε να ενςωματωκοφν ςε ςυνκικεσ. Οι 
ςυνκικεσ διακριτικά αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ φπαρξθσ τθσ κριτικισ μάηασ αποδοχισ, διευκρινίηοντασ ότι 
ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κρατϊν πρζπει να επικυρϊςει τθ ςυνκικθ προκειμζνου αυτι να τεκεί ςε ιςχφ. 
Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν ςυνκικεσ, θ ενεργοποίθςι τουσ μπορεί να αποτελεί ζνα ενδεικτικό κριτιριο 
για το μζγεκοσ τθσ απαραίτθτθσ μάηασ αποδοχισ για τθν φπαρξθ μιασ αρχισ. 
91

 Για τον οριςμό τθσ κοινωνικοποίθςθσ των κρατϊν ςτθ διεκνι κοινωνία βλ. και Barnes, Tripp & Skidmore, 
The World of Politics: A Concise Introduction, 1980, ςελ. 35 και γενικότερα για το πϊσ οι διεκνείσ νόρμεσ – 
ειδικά ςτο χϊρο των ανκρωπίνων δικαιωμάτων – επθρεάηουν και αςκοφν πιζςεισ ςτισ εςωτερικζσ νόρμεσ, βλ.  
ςε Risse, Ropp & Sikkink, The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, 1999 
92

 Waltz, Theory of International Politics, 1979, ς.ς. 75-76 
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(διμερείσ ι διεκνείσ), που ενιςχφονται από υλικζσ κυρϊςεισ και κίνθτρα. Θ 
κοινωνικοποίθςθ αποτελεί, ζτςι, τον κυρίαρχο μθχανιςμό εξάπλωςθσ των διεκνϊν αρχϊν, 
μζςα από τον οποίο οι θγζτεσ αρχϊν πείκουν και άλλουσ να ακολουκιςουν. Καταλυτικό 
ρόλο για τθν επιτυχία τθσ διαδικαςίασ αυτισ παίηει ο τρόποσ με τον οποίο οι αρχζσ 
αναγνωρίηονται ωσ ςυμβατζσ με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ταυτοτιτων93 που 
υιοκετοφν τα κράτθ, ωσ τα πλζον οργανωμζνα ςφνολα τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ. Στο βακμό 
που οι κοινά αποδεκτζσ αρχζσ τθροφνται από τα κράτθ για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν 
ταυτότθτά τουσ ωσ μζλθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ, θ κρατικι ταυτότθτα διαμορφϊνει 
ουςιαςτικά και τθ διεκνι ςυμπεριφορά τουσ94.  
 
Θ αποδοχι και τιρθςθ των διεκνϊν αρχϊν εκφράηουν παράλλθλα και τθ δζςμευςθ 
προςαρμογισ ςτο διεκνζσ περιβάλλον: «αποδεχόμενοι τισ πράξεισ αυτϊν γφρω μασ, 
επιτυγχάνουμε μια ψυχολογικι ανάγκθ να ανικουμε ςε μια ομάδα»95. Θ ανάγκθ αυτι 
αφορά τόςο τισ κοινωνίεσ και τα κράτθ, όςο και τισ θγετικζσ προςωπικότθτζσ τουσ. Στο 
επίπεδο που μια αρχι αφομοιϊνεται από μια κοινωνία, θ ςυμπεριφορά των μονάδων τθσ 
μεταβάλλεται όταν αντιλαμβάνονται ότι θ ςυμπεριφορά τουσ δθμιουργεί ςυνζπειεσ που 
δεν μποροφν να διορκωκοφν εφκολα. Θ μθ τιρθςθ των αρχϊν οδθγεί ςε απομόνωςθ και 
πλιττει τόςο το προςωπικό κφροσ των θγετϊν, όςο και των κρατϊν που εκπροςωποφν.  
 
Θ διαδικαςία τθσ διεκνοφσ κοινωνικοποίθςθσ οδθγεί ςτθν ενςωμάτων των διεκνϊν αρχϊν 
ςυμπεριφοράσ ςτισ μεμονωμζνεσ ταυτότθτεσ μζςα από τθν επανάλθψθ και τθ ςυνικεια, 
που δθμιουργοφν προβλεψιμότθτα, ςτακερότθτα και εμπιςτοςφνθ. Πταν θ εμπιςτοςφνθ 
γίνεται ςυνικεια, εςωτερικεφεται ωσ αρχι ςυμπεριφοράσ και αποκτά μια ιδιαίτερθ ιςχφ, 
κακϊσ κεωρείται δεδομζνθ και είναι δφςκολα αμφιςβθτιςιμθ. Δθμιουργεί νζεσ 
ςυμπεριφορζσ και ταυτότθτεσ, αλλά και νζεσ πολιτικζσ διαδικαςίεσ που οδθγοφν ςε μθ 
αναςτρζψιμθ ςφγκλιςθ αρχϊν, ιδεωδϊν και πολιτϊν96.  
 
Στο ςθμείο αυτό πρζπει να διευκρινίςουμε τθ διαφορά των κεςμοποιθμζνων και μθ 
κεςμοποιθμζνων αρχϊν. Οι κεςμοποιθμζνεσ αρχζσ, αυτζσ που ζχουν επιβεβαιωκεί και 
αποτυπωκεί νομικά, αποτελοφν κανόνεσ και νόμουσ, θ παραβίαςθ των οποίων μπορεί να 
επιφζρει κυρϊςεισ. Οι μθ κεςμοποιθμζνεσ αφοροφν άτυπουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, θ 
επανάλθψθ των οποίων μπορεί να γεννιςει εκιμικό ι άγουρο δίκαιο. Τα κυρίαρχα ςτοιχεία 
τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι θ μάκθςθ, θ παρατιρθςθ, θ ςυμμετοχι και ο προςδιοριςμόσ 
κάποιων θκικϊν αρχϊν ςυμπεριφοράσ, κάποιων άγραφων κανόνων που αφοροφν τθ 
βακφτερθ πίςτθ ςε αρχζσ, αξίεσ και προςδοκίεσ για το μζλλον, το αίςκθμα δικαίου και το 
αίςκθμα τθσ ευκφνθσ, τθσ υποχρζωςθσ και του δικαιϊματοσ97.  
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 Θ ταυτότθτα βαςίηεται ςε εκείνα τα ςτοιχεία που κάνουν τα άτομα περιφανα και από τα οποία αποκτοφν 
κφροσ. Fearon, Signaling Foreign Policy Interests: Tying Hands versus Sinking Costs, 1997, ςελ. 23 
94

 Βλ. περιςςότερα για το ρόλο τθσ ταυτότθτασ ςτον τόμο που επιμελικθκε ο Katzenstein, The Culture of 
National Security: Norms and Identity in World Politics, 1996 
95

 Βλ. Axelrod, An Evolutionary Approach to Norms, 1986, ςελ. 1105 
96

 Βλ. και Rosenau, Before Cooperation: Hegemons, Regimes, and Habit-Driven Actors in World Politics, 1986 
97

 Για περιςςότερα βλ. Finnemore, Norms, Culture, and World Politics: Insights from Sociology’s 
Institutionalism, 1996 
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1.4. Κεςμοί και διεκνισ οργάνωςθ 
 
Είναι ςθμαντικό να διευκρινίςουμε ότι ςτθν επιςτιμθ τθσ κοινωνιολογίασ ο όροσ «κεςμόσ» 
χρθςιμοποιείται με διαφορετικοφσ τρόπουσ από ότι ςτθν πολιτικι, τθν νομικι ι τθν 
επιςτιμθ τθσ ιςτορίασ98. Οι κοινωνιολόγοι δίνουν ζμφαςθ ςτα κοινωνικά και γνωςτικά ι 
εκμακθςιακά χαρακτθριςτικά των κεςμϊν ςε ςχζςθ με τισ κοινωνίεσ που τουσ παράγουν, 
παρά ςτα δομικά χαρακτθριςτικά τουσ και τουσ περιοριςμοφσ που επιφζρουν ςτθ 
ςυμπεριφορά των μελϊν τθσ κοινωνίασ που αφοροφν. Σε αυτό το πλαίςιο ςκζψθσ, ωσ 
κεςμόσ κεωρείται μια ςχετικά ςτακερι ςυλλογι αρχϊν, πρακτικϊν και κανόνων που 
προςδιορίηουν τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά για ειδικζσ ομάδεσ, ςε ειδικζσ ςυνκικεσ. 
Αυτζσ οι πρακτικζσ και οι κανόνεσ ενςωματϊνονται ςε δομζσ εννοιϊν και ςχιματα 
ερμθνειϊν που εξθγοφν και νομιμοποιοφν ςυγκεκριμζνεσ ταυτότθτεσ, και τισ πρακτικζσ και 
τουσ κανόνεσ που ςυνδζονται με αυτζσ. Οι πρακτικζσ και οι κανόνεσ κακιςτοφν εφικτό για 
μια κοινότθτα να μπορεί να κοινωνικοποιεί τα μζλθ τθσ και να κζτει κυρϊςεισ ςε εκείνα 
που απομακρφνονται από τθ ςωςτι ςυμπεριφορά99. 
 
Ζνασ κεςμόσ εκφράηει μια ςχετικά ςτακερι δομι χαρακτθριςτικϊν αξιϊν. Αυτζσ οι δομζσ 
ςυχνά κωδικοποιοφνται ςε επίςθμουσ κανόνεσ, ωσ προϊόντα γνϊςθσ. Δεν υφίςτανται 
ανεξάρτθτα από τισ αντιλιψεισ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόςμοσ, αλλά 
αποτελοφν κοινωνικζσ εκφράςεισ των ιδεϊν αυτϊν100. Οι κεςμοί εκφράηουν πεποικιςεισ 
που ξεπερνοφν τα πρόςωπα που τουσ εκπροςωποφν ςτιγμιαία, και είναι ςυνάρτθςθ τθσ 
ςυλλογικισ γνϊςθσ. Οι ταυτότθτεσ και θ ςυλλογικι γνϊςθ δεν υπάρχουν ανεξάρτθτα 
μεταξφ τουσ, αλλά είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ και παρζχουν περιεχόμενο θ μία ςτθν 
άλλθ101. 
 
Με αυτι τθν ζννοια, θ κεςμοποίθςθ είναι μια διαδικαςία εςωτερίκευςθσ νζων ταυτοτιτων 
και αξιϊν, και προχωρά ζνα βιμα πζρα από τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ που 
περιγράψαμε παραπάνω: θ κοινωνικοποίθςθ είναι μια μάλλον γνωςτικι διαδικαςία, ενϊ θ 
κεςμοποίθςθ είναι ςυμπεριφοριολογικι102. 
 
Στθ κεωρία των διεκνϊν ςχζςεων δεν υπάρχει ζνασ ςαφισ και ευρζωσ αποδεκτόσ οριςμόσ 
των κεςμϊν103, αν και ςυχνά ο όροσ «πολυμερισ» (multilateral) ταυτίηεται με τθν ζννοια 
των διεκνϊν κεςμϊν104. Γενικά, μποροφμε να ποφμε ότι οι κεςμοί αποτελοφν ζνα ςφνολο 
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 Για μια ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ του τρόπου με τον οποίο θ κοινωνιολογία προςεγγίηει τθν ζννοια των 
κεςμϊν, βλ. Jepperson, Institutions, Institutional Effects and Institutionalism, 1991. Για τθ ςφγκριςθ τθσ 
κοινωνιολογικισ κεςμοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία κεςμοποίθςθσ ςτισ άλλεσ επιςτιμεσ, βλ. DiMaggio 
& Powell, The New Institutionalism in Organizational Analysis, 1991, και Hall & Taylor, Political Science and the 
Four New Institutionalisms, 1994.  
99

 March & Olsen, The Institutional Dynamics of International Political Orders, 1998, ςελ. 948 
100

 Ρεριςςότερα για το ρόλο τθσ εξζλιξθσ τθσ γνϊςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των ςυμπεριφορϊν, ςυμφερόντων και 
ταυτοτιτων των κρατϊν βλ. ςε Adler & Crawford, Progress in International Relations, 19991, ς.ς. 43-88 
101

 Czempiel & Rosenau, Global Changes and Theoretical Challenges, 1989, ς.ς. 51-74 
102

 Wendt, Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, 1992, ςελ. 399 
103

 Τα κακεςτϊτα και οι κεςμοί ςυχνά χρθςιμοποιοφνται ωσ ταυτόςθμοι όροι. Βλ. για παράδειγμα Keohane, 
International Institutions: Two Approaches, 1988, ςελ. 384 και International Institutions and State Power: 
Essays in International Relations Theory, 1989, ς.ς. 3-4 
104

 Θ λζξθ πολυμερισ είναι ζνα επίκετο που αναφζρεται ςτο ουςιαςτικό κεςμόσ. Ζτςι, «θ πολυμζρεια 
(multilateralism) αποτυπϊνει μια γενικι κεςμικι μορφι των διεκνϊν ςχζςεων… που ςυντονίηει ςχζςεισ 
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κανόνων που ορίηουν τουσ τρόπουσ βάςει των οποίων τα κράτθ κα ζπρεπε να 
ςυνεργάηονται ι να ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ. 
Υποδεικνφουν τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν, που διαπραγματεφονται μεταξφ 
τουσ για τον κακοριςμό τουσ, και περιλαμβάνουν τθν αμοιβαία αποδοχι δικαιωμάτων και 
υποχρεϊςεων105. Οι κανόνεσ επιςθμοποιοφνται μζςα από διεκνείσ ςυμφωνίεσ, που 
παράγουν ι ενςωματϊνονται ςε οργανιςμοφσ, με τουσ δικοφσ τουσ προχπολογιςμοφσ και 
προςωπικό106. Αν και οι κανονιςμοί ςυνικωσ ενςωματϊνονται ςε ζναν επίςθμο διεκνι 
οργανιςμό, δεν είναι ο οργανιςμόσ που υποχρεϊνει τα κράτθ να ακολουκοφν τουσ 
κανόνεσ. Κάτι τζτοιο δεν ςυνεπάγεται αυτόματα και διεκνι διακυβζρνθςθ, εφόςον τα 
κράτθ πρζπει να αποφαςίςουν από μόνα τουσ τθν τιρθςθ των κανονιςμϊν που ζχουν 
δθμιουργιςει. Με άλλα λόγια, οι κεςμοί προκαλοφν τθν «αποκεντρωμζνθ ςυνεργαςία των 
μεμονωμζνων κυρίαρχων κρατϊν, χωρίσ να διακζτουν αποτελεςματικό μθχανιςμό 
εντολϊν»107. 
 
Κεωρθτικά, οι κεςμοί αντιμετωπίηονται ωσ ζνασ ιςχυρόσ παράγοντασ ςτακερότθτασ - όπου 
ςτακερότθτα ερμθνεφεται θ απουςία πολζμων και ςθμαντικϊν εντάςεων. «Θ αποφυγι τθσ 
ςτρατιωτικισ ςφγκρουςθσ ςτθν Ευρϊπθ μετά τον Ψυχρό Ρόλεμο εξαρτάται κατά πολφ από 
το αν θ επόμενθ δεκαετία κα χαρακτθριςτεί από τθ ςυνεχόμενθ κεςμοποιθμζνθ 
ςυνεργαςία»108 ζγραψε ο Robert Keohane το 1993. Κατά τον John Gerard Ruggie 
«υπάρχουν λίγεσ μάλλον αμφιβολίεσ ότι οι διεκνείσ αρχζσ και κεςμοί ζχουν ςυμβάλει ςτθ 
ςτακεροποίθςθ των διεκνϊν ςυνεπειϊν» τθσ κατάρρευςθσ τθσ ΕΣΣΔ και το τζλοσ του 
Ψυχροφ Ρολζμου, αφοφ «μοιάηουν να παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαχείριςθ ενόσ ευρζοσ 
φάςματοσ περιφερειακϊν και παγκόςμιων αλλαγϊν ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα ςιμερα»109. 
 
Οι κεςμοί και τα ςφνολα κανόνων που εκφράηουν ζχουν το ρόλο ςτακερϊν μθχανιςμϊν για 
τθ δθμιουργία κοινϊν προςδοκιϊν ςυμπεριφοράσ, που διακζτουν κάποια μορφι επίςθμθσ 
αναγνϊριςθσ110. Ανικουν ςτθ ςφαίρα τθσ πλουραλιςτικισ κεϊρθςθσ των διεκνϊν ςχζςεων, 
και είναι ςθμαντικό να υπογραμμίςουμε ότι θ κεωρθτικι διαφωνία των πλουραλιςτϊν με 
τουσ ρεαλιςτζσ δεν αφορά τθν ίδια τθν φπαρξθ των κεςμϊν, αλλά το αν αποτελοφν απλά 
εργαλεία κρατικισ πολιτικισ ι ζχουν ζναν ανεξάρτθτο λόγο και μια δικι τουσ ηωι111. Οι 
πρϊτοι κεωροφν ότι θ δθμιουργία ενόσ κεςμοφ μπορεί να βελτιϊςει τθ ςυνεργαςία, ενϊ οι 
ρεαλιςτζσ κρίνουν ότι αυτό μπορεί να είναι μια μερικι μόνο «γιατρειά» (remedy), διότι τα 

                                                                                                                                                                                     
μεταξφ τριϊν ι περιςςοτζρων κρατϊν ςτθ βάςθ κάποιων γενικευμζνων αρχϊν ςυμπεριφοράσ» (Ruggie, 
Multilateralism: The Anatomy of an Institution, 1992, ς.ς. 570-571) 
105

 Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, 1994-1995, ςελ. 8 
106

 Οι διεκνείσ οργανιςμοί κα μποροφςαν να περιγραφοφν ωσ «δθμόςιεσ υπθρεςίεσ» που ιδρφονται μζςα από 
τισ προςπάκειεσ ςυνεργαςίασ δφο ι περιςςοτζρων κρατϊν. Αυτζσ οι διοικθτικζσ δομζσ ζχουν το δικό τουσ 
προχπολογιςμό, προςωπικό, και κεφάλαιο. Αποτελοφν «διακριτζσ οντότθτεσ, με κεντρικά γραφεία και ειδικά 
επιςτολόχαρτα, εκλογικζσ διαδικαςίεσ και μάλλον γενναιόδωρα ςυνταξιοδοτικά προγράμματα» (Ruggie, 
Multilateralism: The Anatomy of an Institution, 1992, ςελ. 573). Για περιςςότερα ωσ προσ τουσ διεκνείσ 
κεςμοφσ και τθν κρατικι εξουςία βλ. Keohane, International Institutions and State Power: Essays in 
International Relations Theory, 1989 
107

 Lipson, Is the Future of Collective Security Like the Past?, 1994, ςελ. 114 
108

 Keohane, The Diplomacy of Structural Change: Multilateral Institutions and State Strategies, 1993, ςελ. 53 
109

 Ruggie, Multilateralism: The Anatomy of an Institution, 1992, ςελ. 561 
110

 Για ζναν αντίςτοιχο οριςμό βλ. επίςθσ Knight, Institutions and Social Conflict, 1992, ς.ς. 2-4 ι North, 
Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990, ς.ς. 4-5 
111

 Αυτι είναι και θ ερϊτθςθ που τίκεται από τουσ Keohane & Martin ςτο Institutional Theory, Endogeneity 
and Delegation, 1999. Βλ. ακόμα και Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, 1994/95. 
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κράτθ κα δθμιουργιςουν ζναν κεςμό μόνο εάν επιδιϊκουν ςτόχουσ που ο κεςμόσ κα τουσ 
βοθκιςει να επιτφχουν. Ραραμζνει, όμωσ, γεγονόσ ότι θ από κοινοφ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ 
οργανιςμοφσ είναι αρνθτικά ςυνδεδεμζνθ με τθ ςφγκρουςθ112. Στισ περιπτϊςεισ που 
μποροφμε να προβλζψουμε ότι κάποια ςυγκεκριμζνα ςφνολα κανόνων κα παράγουν 
ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία, τότε είναι πικανό να δθμιουργθκοφν και οι αντίςτοιχεσ κεςμικζσ 
διευκετιςεισ113.  
 
Κάκε ςφνολο κανόνων επιδρά διαφορετικά ςτισ διεκνείσ ςυμπεριφορζσ και τον τρόπο που 
εκφράηονται. Κάποιεσ φορζσ οι κεςμοί τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ εκφράηονται μζςα από 
διεκνείσ οργανιςμοφσ, ενϊ κάποιεσ άλλεσ με τθ μορφι διεκνϊν ςυνκθκϊν ι και με 
εκιμικοφσ κανόνεσ. Με περιςςότερο ι λιγότερο ζντονα νομικά χαρακτθριςτικά, μποροφμε 
να προςδιορίςουμε τισ λειτουργίεσ των διεκνϊν κεςμϊν με τρείσ τρόπουσ: α) ωσ βαςικά 
εργαλεία διακρατικισ ςυνεργαςίασ, β) ωσ καινοτόμα εργαλεία διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, και 
γ) ωσ αιτίεσ μεταβολισ των διεκνϊν ςυμπεριφορϊν. 
 
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, που οι διεκνείσ κεςμοί λειτουργοφν ωσ βαςικά εργαλεία 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ114, ζχουμε να κάνουμε με μορφζσ κεςμϊν που δθμιουργοφνται 
για τθ διευκόλυνςθ, ςτιριξθ, ι εξυπθρζτθςθ λειτουργικϊν ςκοπϊν ι ςυγκεκριμζνων 
ςτόχων – όπωσ για παράδειγμα οι ςυμμαχίεσ ι οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ, που αυξάνουν το 
κόςτοσ τθσ μθ ςυνεργαςίασ ςτο μζλλον. Οι κεςμοί δθμιουργοφνται επειδι τα κράτθ 
αναγνωρίηουν κάποιεσ δυνατότθτεσ δζςμευςθσ ςε αυτοφσ, και παράγουν τθν πεποίκθςθ 
ότι όλοι όςοι μετζχουν ςε αυτοφσ κα ςεβαςτοφν τθ δζςμευςθ που προκφπτει από τθ 
ςυμμετοχι ςτο ςφνολο που διζπουν115. Θ ςθμαςία τθσ μελλοντικισ δζςμευςθσ για τα κράτθ 
είναι μεγάλθ, όπωσ φαίνεται και από τθν εμπειρία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ116 και 
γενικότερα από τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν ςε κζματα οικονομικισ ςυνεργαςίασ και 
ςυνδιαλλαγισ117. Ακόμα, όμωσ, και ςτισ περιπτϊςεισ που οι ωφζλειεσ που παράγουν είναι 
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 Βλ.  αναλυτικότερα για το κζμα αυτό ςε Russett, Oneal & Davis, The Third Leg of the Kantian Tripod for 
Peace: International Organizations and Militarized Disputes 1950-1985, 1998. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ 
ςυμμετοχι ςτουσ διεκνείσ κεςμοφσ και τθν επιλογι τθσ ςυνεργαςίασ εξελίςςεται παράλλθλα με τθν ενίςχυςθ 
των κεςμϊν τθσ εςωτερικισ πολιτικισ των κρατϊν, και ζχει ενιςχφςει τθν μελζτθ τθσ ςυγκριτικισ πολιτικισ 
(βλ. ενδεικτικά Hall & Taylor, Political Science and the Three New Institutionalisms, 1996; Katznelson, The 
doleful Dance of Politics and Policy: Can Historical Institutionalism Make a Difference?, 1998) 
113

 Βλ. Keohane & Martin, Institutional Theory, Endogeneity and Delegation, 1999. Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι 
θ κζςθ αυτι είναι επίςθσ ςυμβατι με τα λειτουργικά κακεςτϊτα (functional theory regimes) ςτα οποία 
αναφζρεται ο Keohane ςτο βιβλίο του After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 
Economy, 1984 (ειδικότερα ςτο κεφάλαιο 6) 
114

 Οι κεςμοί αυτισ τθσ κατθγορίασ αναφζρονται και ωσ δεςμευτικοί και αυτό-δεςμευτικοί (binding and self 
binding) 
115

 Jervis, Realism, Neoliberalism and Cooperation: Understanding the Debate, 1999, ςελ. 57 
116

 Βλ. Grieco, State Interest and Institutional Trajectories: A Neorealist Interpretation of the Maastricht Treaty 
and European Economic and Monetary Union, 1993 και του Moravcsik, The Choice for Europe: Social purpose 
and State Power from Messina to Maastricht, 1998. Για τθ ςθμαςία τθσ δζςμευςθσ βλ. Abbott & Snidal, Why 
States Act Through Formal Organizations, 1998 
117

 Βλ. Ikenberry, Institutions, Strategic Restraint and the Persistence of American Postwar Order, 1998-99, ς.ς. 
44-45, ενϊ για τθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ που προχποκζτει και καλλιεργεί θ δζςμευςθ των κρατϊν βλ. 
Dasgupta, Trust as a Commodity, 1988, ς.ς. 54-55. Ζνα πολφ χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ εκοφςιασ και 
ςυνειδθτισ επιλογισ των κρατϊν είναι θ δζςμευςθ τθσ Γερμανίασ ςτθ ςτιριξθ των κεςμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, ϊςτε να «δεςμευκεί ςτα πλαίςια μιασ δομισ που κα τθν αναγκάηει πρακτικά να λαμβάνει υπόψθ τα 
ςυμφζροντα των γειτόνων τθσ…. και να παρζχει τθ βεβαίωςθ ςτουσ γείτονζσ τθσ ότι δεν πρόκειται να κάνει 
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τόςο προφανείσ οι κανόνεσ δεν μποροφν να είναι πλιρωσ δεςμευτικοί, οφτε παντοτινοί: 
ακόμα και ολοκλθρωμζνα κράτθ, όπωσ θ Γιουγκοςλαβία και θ ΕΣΣΔ, που μοιράηονταν 
κοινοφσ διοικθτικοφσ, πολιτικοφσ και οικονομικοφσ κεςμοφσ, διαλφκθκαν όταν 
εμφανίςτθκαν ζντονεσ ςυγκροφςεισ. Πμωσ, ακόμα κι αν οι κεςμοί διατελοφν ςυγκεκριμζνο 
ρόλο και είναι αυτόνομοι, ι παρζχουν εξουςίεσ ςε παράγοντεσ όπωσ ο Γ.Γ. των Θνωμζνων 
Εκνϊν, δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να υπεριςχφςουν ι να διαμορφϊςουν τισ προτιμιςεισ 
αυτϊν που τουσ δθμιοφργθςαν.  
 
Μια δεφτερθ κατθγορία κεςμϊν είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελοφν καινοτόμα εργαλεία 
ςυνεργαςίασ, και προκφπτουν από τθν ευρθματικότθτα των πολιτικϊν θγετϊν118. Οι κεςμοί 
αυτοί μπορεί να ζχουν περιοριςμζνα νομικά χαρακτθριςτικά και δεν αφοροφν οντότθτεεσ 
με ειδικζσ λειτουργικζσ αρμοδιότθτεσ. Οι κανόνεσ που αποτυπϊνουν, όμωσ, αφοροφν ζνα 
χϊρο κοινϊν ςυμφερόντων που δεν ζχουν ακόμα επιτευχκεί, και ρόλοσ τουσ είναι να 
βελτιϊςουν τθ ροι επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ για το ςκοπό αυτό119.  Στθ μορφι 
αυτι, οι κεςμοί ςυμβάλλουν ςτθν ζνταςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μειϊνουν τισ ανθςυχίεσ μθ 
ςυνεργαςίασ120 και διαμορφϊνουν ζνα παραγωγικό περιβάλλον ηυμϊςεων και 
διαβουλεφςεων, οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ, μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, και καλλιζργειασ 
εμπιςτοςφνθσ. 
 
Θ τρίτθ κατθγορία κεςμϊν αφορά εκείνουσ που ςυμβάλλουν ςτθν αλλαγι των διεκνϊν 
ςυμπεριφορϊν, και ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που εμπλζκονται ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα. 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ φπαρξθ ενόσ πλαιςίου από κανόνεσ και αρχζσ ςυμπεριφοράσ 
αμβλφνει τθν πικανότθτα των ςυγκροφςεων, παρζχει πλθροφόρθςθ, και μπορεί να 
επιδράςει αρνθτικά τθν επικυμία για τθν πρόκλθςι τουσ. Ουςιαςτικά, τθρϊντασ τουσ 
διεκνείσ κεςμοφσ και μετζχοντασ ςτισ διαδικαςίεσ που προβλζπουν, οι διεκνείσ παράγοντεσ 
δεςμεφονται ςε ςθμαντικό βακμό για τισ μελλοντικζσ ςυμπεριφορζσ, προτιμιςεισ ι 
επιλογζσ τουσ121. Ο ςθμαντικότεροσ ίςωσ τρόποσ με τον οποίο οι διεκνείσ κεςμοί 
μεταβάλλουν τισ προτιμιςεισ των κρατϊν (κυρίωσ) είναι μζςα από τθ μεταβολι των 
εκνικϊν κεςμϊν. Οι διεκνείσ διευκετιςεισ μποροφν να μεταβάλλουν τθν ιςχφ, τισ 
πεποικιςεισ και τουσ ςτόχουσ κοινωνικϊν ομάδων  με τρόπουσ που κα επθρεαςτοφν οι 

                                                                                                                                                                                     
κάτι που οφτωσ ι άλλωσ δεν ςκοπεφει να κάνει» - βλ. Perlez, Blunt Reasoning for Enlarging NATO: Curbs on 
Germany, 1997, ςελ. 18 
118

 Ο Jervis (Realism, Neoliberalism and cooperation: Understanding the Debate, 1999, ςελ. 58) αναφζρει ωσ 
τζτοιο παράδειγμα δθμιουργικότθτασ τθν επίλυςθ τθσ ςυνοριακισ διαφοράσ ανάμεςα ςτο Ρεροφ και το 
Εκουαδόρ με τθ δθμιουργία «πάρκων ειρινθσ», ςυμπεριλαμβανομζνου και ενόσ χϊρου όπου ιταν καμμζνοι 
δϊδεκα ςτρατιϊτεσ από το Εκουαδόρ. Αν και αυτι θ ζκταςθ υπάγεται κυριαρχικά ςτο Ρεροφ και κα 
παραμείνει υπό τθν κυριαρχία του, τζκθκε υπό τον ζλεγχο του Εκουαδόρ. 
119

 Για περιςςότερα ςχετικά με το ρόλο των κεςμϊν και τθ διάχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ γνϊςθσ, βλ. Haas, 
When Knowledge is Power, 1990 και Knowledge, Power and International Policy Coordination, 1992 του ιδίου 
120

 Τθν άποψθ αυτι εντοπίηουμε και ςε κεωρθτικοφσ του ρεαλιςμοφ, και ειδικότερα ςε ό,τι αφορά τον ζλεγχο 
των εξοπλιςμϊν για τθ μείωςθ του φόβου μιασ ξαφνικισ επίκεςθσ. Βλ. περιςςότερα ςε Jervis, Arms Control, 
Instability and Causes of War, 1993 
121

 Για παράδειγμα, οι ςθμερινοί θγζτεσ τθσ Γερμανίασ μπορεί να επικυμοφν να διαςφαλίςουν ότι οι Γερμανοί 
του μζλλοντοσ δεν κα ςκεφτοφν καν τθν ανάλθψθ ανεξάρτθτθσ ςτρατιωτικισ δράςθσ ι τθν επιδίωξθ 
ςτρατθγικϊν αςφάλειασ που κα ζκεταν ςε κίνδυνο άλλεσ χϊρεσ. Αν οι διεκνείσ κεςμοί μποροφν να 
εξυπθρετιςουν αυτζσ τισ λειτουργίεσ, μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του μζλλοντοσ ςτθ βάςθ 
του οραματιςμοφ των ςθμερινϊν λθπτϊν αποφάςεων. Για τθ «λογικι των τρελλϊν» ςτθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων, και ειδικά με βάςθ τθν προοπτικι του μζλλοντοσ, βλ. Sen, Rational Fools: A Critique of the 
Behavioral Foundations of Economic Theory, 1977 
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εξωτερικζσ ςχζςεισ των κρατϊν. Για παράδειγμα, με τον τρόπο αυτό, οι ςυμφωνίεσ για τον 
ζλεγχο των εξοπλιςμϊν ενιςχφουν το ρεφμα των ειρθνιςτϊν, οι χαμθλότεροι εμπορικοί 
δαςμοί εκτοπίηουν από τισ αγορζσ τουσ λιγότερο αποτελεςματικοφσ παραγωγοφσ122, ι θ 
ζνταξθ ςε μια ςυμμαχία όπωσ το ΝΑΤΟ μπορεί να επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ 
εκδθμοκρατιςμοφ ςτο εςωτερικό μιασ χϊρασ123.  
 
Βζβαια, οι κεςμοί προςαρμόηονται, εξελίςςονται ι και παφουν να υφίςτανται, ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ που καλοφνται να εξυπθρετιςουν. Πποιο κι αν είναι το βάκοσ 
τθσ κεςμοποίθςθσ και τθσ δζςμευςθσ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα, 
μποροφν πάντα να υπάρχουν απροςδόκθτεσ ι απρόβλεπτεσ αλλαγζσ ςτο μζλλον. Αυτό 
ςυμβαίνει για παράδειγμα όταν τίκεται ςε κίνθςθ θ διαδικαςία τθσ διάχυςθσ: οι λιπτεσ 
αποφάςεων αναηθτοφν περιοριςμζνθ κεςμικι ςυνεργαςία, αλλά υιοκετοφν επιλογζσ που 
προκαλοφν αλλαγζσ ςε νόμουσ, κίνθτρα, κανόνεσ και πρακτικζσ, που ςταδιακά οδθγοφν 
ςτθν ζνταςθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ124. Πταν οι Ευρωπαίοι θγζτεσ ςυμφϊνθςαν για 
τθ δθμιουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Άνκρακα και Χάλυβα, δεν είχαν ςτο μυαλό τουσ 
το ςταδιακό περιοριςμό τθσ εκνικισ κυριαρχίασ, τθν ανάκεςθ ςθμαντικϊν εξουςιϊν ςε 
υπερεκνικά ςϊματα, ι τθν ταφτιςθ των λαϊν ςε ζνα ςθμαντικό ποςοςτό με τθν Ευρϊπθ 
και όχι αποκλειςτικά με τα μεμονωμζνα ζκνθ-κράτθ. Πλα αυτά αποτελοφν ςε ζνα μεγάλο 
ποςοςτό προϊόν των κεςμϊν που δθμιουργικθκαν ςτθν πορεία, οι οποίοι απζκτθςαν μια 
δικι τουσ δυναμικι για τθ δζςμευςθ των κρατϊν, αλλά και για τθ μεταβολι των 
πεποικιςεων ςχετικά με το τι είναι πικανό ι επικυμθτό από τα Ευρωπαϊκό κράτθ125. 
 
Υπάρχουν κεςμικζσ διευκετιςεισ οι οποίεσ αναπτφχκθκαν για ςυγκεκριμζνο λόγο, αλλά 
μποροφν να τεκοφν ςε λειτουργία και για διαφορετικοφσ ςκοποφσ126. Λόγου χάρθ, αν και οι 
Ευρωπαϊκοί κεςμοί αναπτφχκθκαν προκειμζνου να διευκολφνουν τθν οικονομικι 
ολοκλιρωςθ τθσ Ευρϊπθσ, δεν είχε ςκεφτεί κανείσ ότι κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθ 
διαςφάλιςθ ςτρατθγικϊν ςυμφερόντων ενόσ κράτουσ-μζλουσ ζναντι τρίτων. Θ αντίλθψθ 
τθσ χρθςιμότθτασ αυτισ ενίςχυςε τθν πίςτθ των μελϊν ςε αυτά. Κα μποροφςαμε να 
παρομοιάςουμε τθν προςαρμοςτικότθτα των κεςμϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξισ τουσ 
με τθ βιολογικι εξζλιξθ των δυνατοτιτων των φυτϊν ι των ηϊων: όπωσ τα φτερά των 
πουλιϊν, τα χαρακτθριςτικά των κεςμϊν δεν μποροφν οφτε να εμφανιςτοφν όλα μαηί, οφτε 
ςτθν τελικι μορφι τουσ. Εάν πρόκειται να εξελιχκοφν, πρζπει να εξυπθρετιςουν 
ενδιάμεςεσ λειτουργίεσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ πορείασ τουσ. Με τον ίδιο τρόπο οι κεςμοί, 
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 Βλ. Milner, Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade, 1988 
123

 Skaelnes, From the Inside Out: NATO Expansion and International Relations Theory, 1998, ς.ς. 44-87 
124

 Χαρακτθριςτικά ζργα για τθν περιφερειακι ολοκλιρωςθ είναι των Deutsch, Political Community at the 
International Level,  1954; Haas, The Uniting of Europe, 1958 και The Obsolescence of Regional Integration 
Theory, 1975; Lindberg & Scheingold, Regional Integration, 1970; Sandholtz, High-Tech Europe: The Politics of 
International Cooperation, 1992. Αντίλογοσ για τθ διαδικαςία τθσ ολοκλιρωςθσ εκφράηεται από τουσ 
Hoffmann, Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe, 1966; 
Milward, The European Rescue of the Nation State, 1992. Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ολοκλιρωςθσ, βλ. Moravcsik, The Choice for Europe: Social Purpose and the State Power from Messina to 
Maastricht, 1998 
125

 Για περιςςότερα ςχετικά με τθ δυναμικι των κεςμϊν βλ. March & Olsen, The Institutional Dynamics of 
International Political Orders, 1998, ς.ς. 960-964 
126

 Για παράδειγμα, θ Μεγάλθ Βρετανία κατάφερε να κινθτοποιιςει τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα ςε 
κυρϊςεισ ζναντι τθσ Αργεντινισ κατά τθ διάρκεια του πολζμου των Falklands, χρθςιμοποιϊντασ τουσ 
μθχανιςμοφσ ςυντονιςμοφ και το φόρουμ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Βλ. περιςςότερα ςε Martin, 
Institutions and Cooperation: Sanctions During the Falkland Islands Conflict, 1992.  



  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 62 

όπωσ και θ διαδικαςία τθσ βιολογικισ εξζλιξθσ, μποροφν να «κλειδϊςουν» διευκετιςεισ οι 
οποίεσ αποδεικνφονται ςε βάροσ κάποιου μζλουσ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ και προσ όφελοσ 
κάποιων άλλων127. Σε αυτό το επίπεδο μποροφμε να ποφμε ότι επιπτϊςεισ των κεςμϊν που 
παρουςιάηουν το μεγαλφτερο ενδιαφζρον είναι οι μθ επιδιωκόμενεσ, κακϊσ είναι και οι 
πιο ιςχυρζσ.  
 

 
1.5. Διεκνείσ οργανιςμοί 
 
Οι διεκνείσ κεςμοί και οι διεκνείσ οργανιςμοί διαδραματίηουν ςτο διεκνζσ ςφςτθμα τον 
ίδιο ρόλο που διαδραματίηουν οι κοινωνικοί κεςμοί - εκπαιδευτικό, λειτουργικό, 
εκτελεςτικό, πολιτικό, κ.λπ. Πςο πιο ϊριμθ είναι μια κοινωνία, τόςο πιο ϊριμα 
καλλιεργοφνται και αποτυπϊνονται οι αρχζσ και οι κανονιςμοί τθσ. Θ παγκόςμια κοινωνία 
βρζκθκε ςτο «ψυγείο» του Ψυχροφ Ρολζμου για 50 περίπου χρόνια. Ρολλζσ από τισ νόρμεσ 
τθσ, και ειδικά εκείνεσ που αφοροφν τθν εφαρμογι και τιρθςθ των διεκνϊν κανονιςμϊν, 
διαμορφϊνονται ακόμα, προκαλϊντασ ςυχνά ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτα εκνικά και τα 
ςυλλογικά ςυμφζροντα. Είναι, όμωσ, πραγματικά εντυπωςιακό το πόςο γριγορα 
αναπτφςςεται και ωριμάηει μια παγκόςμια κοινωνία που ςτακερά υποχρεϊνει τα κράτθ να 
ταυτίςουν τα ςυμφζροντά τουσ με εκείνα των πολιτϊν τθσ, κζτοντασ τθ ςυνεργαςία ωσ 
προτεραιότθτα και ςτρατθγικι. Οι προκλιςεισ του ςφγχρονου κόςμου και θ κοινωνία των 
πολιτϊν καλοφν τα κράτθ να δθμιουργιςουν νζεσ αρχζσ ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ, 
ανεξάρτθτα από το βακμό κεςμοποίθςισ τουσ, κα μπορζςουν να αντιμετωπίςουν 
αποτελεςματικά τισ υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ. 
 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί αποτελοφν κοινότθτεσ που παράγουν και διζπονται από 
κεςμοποιθμζνουσ κανόνεσ ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά των μελϊν τουσ μεταξφ τουσ και 
ζναντι τρίτων. Φζρουν ςυγκεκριμζνα νομικά χαρακτθριςτικά για τθ λειτουργία τουσ και τθ 
διαχείριςθ των αρμοδιοτιτων που τουσ αποδίδονται. Οι διεκνείσ οργανιςμοί κάνουν πολλά 
περιςςότερα από το να διευκολφνουν τθ διεκνι ςυνεργαςία, βοθκϊντασ να ξεπεραςτοφν 
αδυναμίεσ των αγορϊν, διλιμματα ςυλλογικισ δράςθσ και προβλιματα που ςχετίηονται με 
τισ αλλθλεξαρτθμζνεσ κοινωνικζσ επιλογζσ. Ρολλζσ από τισ λειτουργίεσ που τελοφν οι 
διεκνείσ οργανιςμοί τελοφνται και από άλλουσ κεςμοφσ, όπωσ τα κακεςτϊτα, ι οι μθ 
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Αυτζσ οι λειτουργίεσ εκτείνονται ςε ζνα ευρφ φάςμα, από οιονεί 
υπερεκνικζσ δυνατότθτεσ για τθν επιβολι κανόνων μζςα από ςτρατιωτικζσ δράςεισ, μζχρι 
τθ διευκόλυνςθ τθσ επιδίωξθσ μεμονωμζνων ςυμφερόντων (με τρόπουσ που να 
εξυπθρετοφνται και τα ςυλλογικά ςυμφζροντα), ι τθ «διδαςκαλία» αρχϊν ςυμπεριφοράσ 
που μπορεί να μεταβάλλουν τισ προτιμιςεισ των παραγόντων και τθν αντίλθψθ του 
ςυμφζροντόσ τουσ128. 
 
Ππωσ και μζςα από τουσ διεκνείσ κεςμοφσ και όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ και τισ δομζσ θσ 
διεκνοφσ κοινωνίασ, οι διεκνείσ οργανιςμοί προωκοφν ςχζςεισ διαφάνειασ και αξιοπιςτίασ 
μεταξφ των μελϊν τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ. Πταν κυριαρχεί αβεβαιότθτα και ζλλειψθ 
γνϊςθσ, θ κζλθςθ για ςυνεργαςία είναι μικρότερθ. Θ αβεβαιότθτα μειϊνεται μζςα από τθν 
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Βλ. Gould, Not Yet a Wing, 1985 
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 Βλ. για παράδειγμα Finnemore, International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization and Science Policy, 1993 
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αφξθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των παραγόντων/μελϊν τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ ςτα πλαίςια 
των μθχανιςμϊν τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ και τθσ εφαρμογισ των διεκνϊν κανόνων. Με 
άλλα λόγια, οι διεκνείσ οργανιςμοί: 129 

 προωκοφν διαπραγματεφςεισ που ενκαρρφνουν τθ διαφάνεια ςτισ ςχζςεισ των 
μελϊν τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ,  

 διαχειρίηονται διαφορετικά κζματα ςε βάκοσ χρόνου και μζςα ςε ζνα ςτακερό 
πλαίςιο κανόνων, με αποτζλεςμα να ενκαρρφνουν τθ νομικά ςυνεπι ςυμπεριφορά 
τουσ  

 παρακολουκοφν ςυςτθματικά τθν τιρθςθ των δεςμεφςεων όλων. 
 
Στο ςφγχρονο κόςμο, θ διεκνισ οργάνωςθ ςυχνά προςφζρει περιςςότερα και διαφορετικά 
ςτοιχεία από αυτά που τα μζλθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ αρχικά αναηθτοφν από αυτιν: 
ςυμμετζχουν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν, κριτθρίων 
και διαδικαςιϊν ζνταξθσ, που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ, εφόςον αναγκάηονται να 
εςωτερικεφςουν (πλιρωσ ι μερικϊσ) διεκνείσ αξίεσ, αρχζσ και κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτισ 
μεταξφ τουσ ςχζςεισ, αλλά και ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ πολίτεσ. Αυτζσ οι παράμετροι είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικζσ, εφόςον οι διεκνείσ οργανιςμοί δεν γεννιοφνται εξ’ αρχισ 
διευρυμζνοι: ξεκινοφν με λίγα μζλθ, αλλά ζντονεσ τάςεισ εμβάκυνςθσ, και διευρφνονται ςε 
βάκοσ χρόνου, εντάςςοντασ νζα μζλθ με κριτιριο τθν αφομοίωςθ των ιδθ υπαρχόντων 
επιπζδων ςυνεργαςίασ. Ζχουμε εμβάκυνςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ ςε κάκε βιμα τουσ 
(ςε αντίκεςθ με εκείνουσ τουσ οργανιςμοφσ που ξεκινοφν με μια ευρεία ςυμμετοχι 
μελϊν)130, πράγμα που εντείνει τισ απαιτιςεισ τθσ εξελικτικισ διεφρυνςισ τουσ. Το μοντζλο 
τθσ εξελικτικισ διεφρυνςθσ ενόσ οργανιςμοφ χαρακτθρίηει τουσ περιςςότερουσ 
επιτυχθμζνουσ οργανιςμοφσ, και ζχει μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ ςε ςχζςθ τθ 
δθμιουργία ενόσ οργανιςμοφ με τθ ςυμμετοχι όλων των πικανϊν μελϊν εξ αρχισ131.   

 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί ωσ δομζσ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ, και κυρίωσ κατά τθ διάρκεια 
του Ψυχροφ Ρολζμου, αντιμετωπίςτθκαν ωσ ζνα ακόμα εργαλείο των εκνικϊν 
κυβερνιςεων για τθν επιδίωξθ του εκνικοφ τουσ ςυμφζροντοσ132, εφόςον οι εκνικζσ 
ςυμπεριφορζσ κακόριηαν τουσ κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου και τισ δράςεισ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν133. Θ αλλθλεπίδραςθ είναι αμφίδρομθ, μια και οι διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν 
να επθρεάςουν τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν ςτο εςωτερικό τουσ, ςυνδζοντασ τθν 
εςωτερικι πολιτικι με τισ δομζσ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ134. Οι δομζσ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν διαμορφϊνουν και προωκοφν τισ δράςεισ των κρατϊν, αλλά δεν τισ ορίηουν.  

                                                           
129

 Θ «πατρότθτα» των κζςεων αυτϊν αποτελεί τριβι ανάμεςα ςτουσ νομικοφσ και πολιτικοφσ επιςτιμονεσ, 
εφόςον θ νομικι κοινότθτα κεωρεί ότι ςτθν επιςτιμθ των διεκνϊν ςχζςεων χρθςιμοποιοφνται απλά άλλοι 
όροι για να ςυηθτθκεί το διεκνζσ δίκαιο, ενϊ οι πολιτικοί επιςτιμονεσ μιλοφν για διεκνείσ κανόνεσ και νόρμεσ 
που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν, αντιμετωπίηοντασ το διεκνζσ δίκαιο ωσ μια απαγορευμζνθ 
λζξθ - “the L-word”, όπωσ αναφζρει και ο Robert Keohane (International Institutions: Can Interdependence 
Work?, 1998, ςελ. 87),  
130

 Υπάρχει ευρεία βιβλιογραφία για τισ πικανϊσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ διεφρυνςθσ των μελϊν ςτθν 
εμβάκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ. Βλ. για παράδειγμα Kahler, Multilateralism with Small and Large Number, 1992; 
Lawrence, Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration, 1996 ι και Pahre, Wider and Deeper: The 
Links Between Expansion and Integration in the European Union, 1995 
131

 Downs, Rocke & Barsoom, Managing the Evolution of Multilateralism, 1998, ςελ. 413 
132

 Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, 1996, ς.ς. 192-193 
133

 Keohane & Martin, The Promise of Institutionalist Theory, 1995, ςελ. 46 
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 Martin & Simmons, Theories and Empirical Studies of International Institutions, 1998, ςελ. 732 
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Θ δθμιουργία του ΟΘΕ αποτζλεςε ςαφϊσ ζνα ςθμείο καμπισ για τθ διεκνι κοινωνία και τισ 
δομζσ τθσ. Ζπειτα από τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, θ μελζτθ του φαινομζνου τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ αφοροφςε το ςχεδιαςμό, τθ ςτόχευςθ και τθν αποτελεςματικότθτά των 
διεκνϊν κεςμϊν. Θ μελζτθ των διεκνϊν οργανιςμϊν επικεντρϊκθκε ςχεδόν αποκλειςτικά -
και για μακρφ χρονικό διάςτθμα - ςτον ΟΘΕ και το ςφςτθμα των ειδικευμζνων οργανιςμϊν 
υπό τθν αιγίδα του. Θ δυνατότθτα του ΟΕΘ να αντιμετωπίηει διεκνείσ εντάςεισ παρζλυε για 
πολλά χρόνια εξαιτίασ των ςυγκρουόμενων ςυμφερόντων των υπερδυνάμεων. Τα κράτθ 
αντιμετϊπιηαν τον οργανιςμό ωσ ςκακιζρα και όχι ωσ εργαλείο ςυνεργαςίασ και επίλυςθσ 
προβλθμάτων, με αποτζλεςμα κατά τθ διάρκεια του Ψυχροφ Ρολζμου να αποτελεί πεδίο 
αντιπαράκεςθσ μεταξφ των υπερδυνάμεων ι μεταξφ Βορρά-Νότου135.  
 
Αν και με πολφ αργοφσ ρυκμοφσ, κάποιοι οργανιςμοί που προζκυψαν μετά το Β’ Ραγκόςμιο 
Ρόλεμο προϊκθςαν τθ διακρατικι ςυνεργαςία, και, ειδικά ςτθν Ευρϊπθ, και κυρίωσ ςε 
κάποιουσ τομείσ όπωσ οι τθλεπικοινωνίεσ ι οι μεταφορζσ, κατάφεραν να εμβακφνουν τισ 
ςχζςεισ οικονομικισ αλλθλεξάρτθςθσ - και ακόμα και να εκτοπίςουν μερικϊσ το κράτοσ136. 
Οι ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ δθμιοφργθςαν ζναν κόςμο εξαιρετικά πολφπλοκων και 
αλλθλζνδετων δομϊν, όπου οι μθ κρατικοί παράγοντεσ και οι γραφειοκρατίεσ 
λειτουργοφςαν μζςα από διεκνι δίκτυα και διεκνείσ κεςμοφσ137. Τόςο για τα κράτθ, όςο 
και για τισ κοινωνίεσ τουσ, οι διεκνείσ οργανιςμοί άρχιςαν να εκφράηουν μια διεκνι θκικι 
(global scrutiny), τθν οποία και αντιπαρζβαλαν ςτθ realpolitik υπερδυνάμεων. 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί, ςυνικωσ, δεν διακζτουν ανεξάρτθτα μζςα εξαναγκαςμοφ για να 
επιβάλλουν τουσ κανονιςμοφσ και τισ αποφάςεισ τουσ138. Αν και χωρίσ αυτά, ςυχνά 
καλοφνται να διαδραματίςουν πολλοφσ από τουσ ρόλουσ αντίςτοιχουσ των εκνικϊν 
κυβερνιςεων, αφοφ λειτουργοφν ςε ζνα διεκνζσ περιβάλλον όπου απουςιάηει μια κεντρικι 
αρχι λιψθσ αποφάςεων139: ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία, και βελτιϊνουν τισ υποδομζσ 
διεξαγωγισ των διαβουλεφςεων, του ςυντονιςμοφ, τθσ δθμιουργίασ αρχϊν, και τθν 
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τα μζλθ, προκειμζνου δθμιουργθκοφν και να επιβλθκοφν 
διευκετιςεισ ςυνεργαςίασ ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ140.  
 
Οι λειτουργίεσ που εκτελοφν οι διεκνείσ οργανιςμοί μπορεί να είναι επικεντρωμζνεσ, 
δθλαδι να αφοροφν μόνο ζναν τομζα, ι διευρυμζνεσ. Μζςα από αυτζσ, αποςκοποφν ςτθ 
διατιρθςθ τθσ ειρινθσ, ςτθ βάςθ των ακόλουκων – κυρίωσ - πρακτικϊν: 
 

1. Εξαναγκαςμόσ όςων παραβαίνουν τισ κοινά αποδεκτζσ αρχζσ, προκειμζνου να 
ςυμμορφωκοφν με αυτζσ.  
 

2. Διαμεςολάβθςθ μεταξφ ςυγκρουόμενων πλευρϊν. Επιλφοντασ διαφορζσ, οι 
οργανιςμοί μειϊνουν το κόςτοσ επίτευξθσ ςυμφωνίασ και ενκαρρφνουν το 
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 Ρεριςςότερα ςχετικά με τον ΟΘΕ και τουσ διεκνείσ κεςμοφσ από τον πρϊθν πρζςβθ των ΘΡΑ ςτον ΟΘΕ, 
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διάλογο141. Ενςωματϊνουν επίςθσ ζνα επίπεδο οικειοκελοφσ ι εκελοντικισ 
ςυμμετοχισ και δζςμευςθσ, και ζτςι ςπάνια ζχουμε τθν επιβολι μιασ ςυμφωνίασ με 
τθ χριςθ ι τθν απειλι χριςθσ ςτρατιωτικισ βίασ. Κάποιοι άλλοι οργανιςμοί και 
κεςμοί, ειδικοί για τθ διαμεςολάβθςθ και τθν παροχι «καλϊν υπθρεςιϊν», 
ςυμμετζχουν ςτθν επίλυςθ διαφορϊν, χωρίσ, όμωσ, τθ δυνατότθτα να επιβάλλουν 
λφςεισ142. Τα κακεςτϊτα και οι διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να λειτουργιςουν ωσ 
ενδιάμεςοι ανάμεςα ςτα ςυμφζροντα των κρατϊν και των πολιτικϊν 
αποτελεςμάτων των πράξεϊν τουσ, μεταβάλλοντασ τθ δομι και ςυςχζτιςθ ανάμεςα 
ςτισ υπάρχουςεσ ευκαιρίεσ και περιοριςμοφσ, μζςα από τον ζλεγχο που διακζτουν 
ςτθ ροι τθσ πλθροφόρθςθσ.  

 
3. Μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ μζςα από τθ μεταφορά πλθροφόρθςθσ και τθ 

διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ. Κάκε οργανιςμόσ αποτελεί «μια ςφνκεςθ καναλιϊν 
για τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν, τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθ διάχυςθ 
ικανοτιτων»143, με ςτόχο να μειϊςει το κόςτοσ ςυναλλαγισ μεταξφ των κρατϊν. Οι 
οργανιςμοί που μποροφν να παρζχουν πλθροφορίεσ βοθκοφν τισ κυβερνιςεισ να 
επιδιϊξουν τα ςυμφζροντά τουσ μζςα από τθ ςυνεργαςία, μειϊνοντασ τθν 
αβεβαιότθτα144.  

 
4. Διεφρυνςθ τθσ αντίλθψθσ του εκνικοφ ςυμφζροντοσ, ϊςτε να διευρυνκεί ςε 

μακροπρόκεςμθ βάςθ ςυνεργαςίασ: «οι διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να παρζχουν 
το χϊρο όπου οι παράγοντεσ μακαίνουν να μεταβάλλουν τισ αντιλιψεισ των 
ςυμφερόντων και τισ πεποικιςεισ τουσ»145. Ζτςι, ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 
προςδοκιϊν για ωφζλειεσ και κοινά ςυμφζροντα που δεν υπιρχαν πριν, και τα 
οποία εντοπίηονται μζςα από τθ διαδικαςία τθσ διάχυςθσ146. Ρροκαλείται 
αμοιβαιότθτα ςε κζματα διαςυνδζςεων και ανταλλαγζσ ςε δευτερεφοντα επίπεδα, 
τα οποία διευκολφνουν τισ ςυμφωνίεσ. 

 
5. Κοινωνικοποίθςθ και διαμόρφωςθ αρχϊν: Οι διεκνείσ αρχζσ και κανόνεσ 

διευκολφνουν τον ζλεγχο τθσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν και κακιςτοφν τθ χριςθ 
βίασ μθ νόμιμθ. Οι κοινζσ αξίεσ δθμιουργοφν κοινά ςυμφζροντα, και ζτςι προωκοφν 
τθ ςυνεργαςία147. «Το διακρατικό ςφςτθμα δεν είναι απλά ζνα φόρουμ, αλλά και 
μια ςκακιζρα, και οι παράγοντεσ διαβουλεφονται, μαλϊνουν, δικαιολογοφν και 
ενθμερϊνουν για τισ κινιςεισ τουσ»148. Θ επαναλαμβανόμενθ διάδραςθ μεταξφ των 
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 Για τθν εμπειρία τθσ Ευρϊπθσ με τουσ μθχανιςμοφσ αυτοφσ βλ. Stone Sweet & Brunnel, Constructing A 
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κρατϊν παρζχει νομιμοποίθςθ ςτισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ, και ζτςι προωκείται θ 
τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων.  

 
6. Κεμελίωςθ κοινισ ταυτότθτασ: Θ αίςκθςθ τθσ κοινισ ταυτότθτασ των λαϊν 

ςυνεπάγεται ότι όλοι μετζχουν ςτθ βαςικι ομάδα αναφοράσ των κρατϊν, και, με τθ 
λογικι αυτι, τα ςυμφζροντα δεν είναι απλϊσ κοινά, αλλά ταυτίηονται μεταξφ τουσ. 
Βζβαια, θ δθμιουργία μιασ ςφνκεςθσ υπερεκνικϊν κεςμϊν με τθ δυνατότθτα να 
εξαναγκάηουν τα κράτθ να ςυμμορφϊνονται με το κατ’ όνομα κοινό ςυμφζρον δεν 
είναι πάντα αποτελεςματικι. Αντίκετα, θ αλλθλεπίδραςθ των κρατϊν ςε ζνα 
κεςμικό περιβάλλον μπορεί να ενιςχφςει τθν αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ και τθσ κοινισ 
ταυτότθτασ149. Πταν ζχουμε να κάνουμε με δθμοκρατίεσ, ο διαφανισ χαρακτιρασ 
τουσ είναι «πικανό να αναπτφξει μια ςυλλογικι ταυτότθτα, που διευκολφνει τθ 
δθμιουργία κεςμϊν ςυνεργαςίασ για ειδικοφσ ςκοποφσ… Τα δθμοκρατικά 
χαρακτθριςτικά των φιλελεφκερων δθμοκρατιϊν παρζχουν δυνατότθτασ κατά 
πρϊτο λόγο τθν κοινότθτα, αλλά θ κεςμοποίθςθ τθσ κοινότθτασ ζχει και 
ανεξάρτθτεσ επιδράςεισ ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ… Οι δθμοκρατικζσ εςωτερικζσ 
δομζσ και οι διεκνείσ κεςμοί μασ παρζχουν μια ςυνδυαςμζνθ εξιγθςθ (για τθ 
δθμιουργία κοινισ ταυτότθτασ)»150.  

 
Αναλογιηόμενοι τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ωσ εργαλεία για τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ 
βίαιων ςυγκροφςεων, πρζπει να ςκεφτοφμε όχι μόνο τισ άμεςεσ επιδράςεισ ςτθ 
ςυμπεριφορά των κρατϊν, αλλά και τισ ζμμεςεσ, κακϊσ ςτθρίηουν και τθν οικονομικι 
αλλθλεξάρτθςθ και τθ δθμοκρατία151. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επιμζνει ςτθ δθμοκρατικι 
διακυβζρνθςθ ωσ προχπόκεςθ τθσ ζνταξθσ ςτουσ κόλπουσ τθσ, πράγμα που απζτρεψε 
αυταρχικά ολιςκιματα ςτισ πρϊθν κομμουνιςτικζσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ, ενϊ πολλζσ υπθρεςίεσ του ΟΘΕ ςυνζβαλαν ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ 
πολλϊν πρϊθν αποικιϊν. Ρολλοί από τουσ μθχανιςμοφσ του ΟΘΕ, όπωσ και διάφοροι 
περιφερειακοί οργανιςμοί, ζχουν εμπλακεί ςε εκτεταμζνεσ προςπάκειεσ μεταπολεμικισ 
αναςυγκρότθςθσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, δθμιουργϊντασ προχποκζςεισ για τθ διεξαγωγι 
ελεφκερων εκλογϊν και τθ δθμιουργία νζων νομικϊν και διοικθτικϊν ςυςτθμάτων - άλλοτε 
με επιτυχία και άλλοτε όχι152. Οι ςτόχοι τουσ είναι επικεντρωμζνοι ςτθν ανάπτυξθ, τθν 
χρθματοοικονομικι ςτακερότθτα και τθν ελεφκερθ ροι αγακϊν, υπθρεςιϊν και 
κεφαλαίων. Αυτοί οι οργανιςμοί ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία μιασ ςειράσ από αρχζσ και 
κανόνεσ για τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ, με ζμφαςθ ςτθν καλι διακυβζρνθςθ και τθ διαφάνεια 
(που είναι και ςυνϊνυμα με τθ δθμοκρατία) και τθν οικονομία τθσ αγοράσ. Ραρζχουν 
πόρουσ για τθν αναςυγκρότθςθ, τθν τεχνογνωςία για τθ δθμιουργία κεςμϊν, και 
«διδάςκουν» τισ ςχετικζσ ςυμπεριφορζσ μζςα από τισ διαδικαςίεσ και τισ πρωτοβουλίεσ 
τουσ. 
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Γενικά, υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των διεκνϊν οργανιςμϊν 
και τουσ εκδθμοκρατιςμοφ, και των διεκνϊν οργανιςμϊν και των ςχζςεων 
αλλθλεξάρτθςθσ. Θ κεςμοποιθμζνθ ςυνεργαςία παρατθρείται ανάμεςα ςε κράτθ που 
ζχουν ιδθ ςθμαντικά κοινά ςυμφζροντα. Οι διεκνείσ κεςμοί και οργανιςμοί «ζχουν ζνα 
αποτζλεςμα κετικισ αλλθλεπίδραςθσ… ανάλογα με τθ φφςθ τθσ ιςχφοσ και των 
ςυμφερόντων» των κρατϊν153. Αυτά τα ςυμφζροντα μποροφν να εκφραςτοφν με τουσ 
δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ, τθν οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ154 ι τισ ςτρατιωτικζσ ςυμμαχίεσ.  
 
 

1.6. Ρροσ μια παγκόςμια κοινωνία 
 
Ο 20οσ αιϊνασ ζδωςε ςκυτάλθ ςτον 21ο μζςα από γριγορεσ αλλαγζσ ςυνόρων, τθν 
αποςφνκεςθ κάποιων κρατϊν και τθν ζνωςθ (ι επανζνωςθ) κάποιων άλλων. Κυρίωσ κατά 
τθ δεκαετία του `90, ο κόςμοσ βίωςε εντονότερα τθ διάςπαςθ, όταν μια ςειρά κρατϊν ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο απϊλεςαν ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ κρατικισ τουσ ιδιότθτασ, με τθν 
κατάρρευςθ των κεντρικϊν κυβερνιςεϊν τουσ155. Το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου ζκεςε ςε 
κίνθςθ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διαδικαςίεσ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ οργάνωςθσ των 
κοινωνικϊν ςυνόλων, διαδικαςίεσ που ςυχνά λειτοφργθςαν αποςτακεροποιθτικά ωσ προσ 
τισ προχπάρχουςεσ εκνικζσ δομζσ, κάνοντασ πολλά κράτθ να χάςουν το προθγοφμενο 
κζντρο τουσ, ι να αποκτιςουν πολλά κζντρα. Ραράλλθλα, κοινωνικζσ ομάδεσ και ςφνολα 
ανζπτυξαν μεταξφ τουσ εκνικζσ, κρθςκευτικζσ, πολιτιςμικζσ και ταξικζσ ταυτότθτεσ, 
δθμιουργϊντασ ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ που δεν ταυτίηονταν με τα προθγοφμενα κρατικά 
όρια. 
  
Οι ςχζςεισ αυτζσ προκάλεςαν μια ςθμαντικι αφξθςθ ςτισ μορφζσ και τθν ποιότθτα των 
διακρατικϊν δεςμϊν, όπωσ και ςτουσ διεκνείσ κεςμοφσ, που με τθ ςειρά τουσ ζκεςαν (και 
κζτουν) προκλιςεισ για τθ βαςικι δομι τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ, δθλαδι τα μονοκεντρικά, 
ιεραρχικά και ενιαία κράτθ. Θ κρατικι αυτονομία και κυριαρχία ζχουν πλζον ςυμβιβαςτεί 
ςε βαςικοφσ τομείσ, όπωσ θ αςφάλεια, θ ρφκμιςθ των ροϊν κεφαλαίων, θ μετανάςτευςθ, 
το περιβάλλον, ι θ υγεία. Αυτι θ διαδικαςία ζχει διευκολφνει τισ διαςυνοριακζσ 
ςυναλλαγζσ, παράγοντασ μια πλθκϊρα από οικονομικά, πολιτιςμικά, τεχνολογικά και 
πνευματικά δίκτυα που ενϊνουν άμεςα τουσ ανκρϊπουσ και τισ κοινωνίεσ, 
υπερκεράηοντασ εκνικά ςφνορα και ςε ευκεία ςυνάρτθςθ με τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν 
ςτθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ, των ςυναλλαγϊν και τθσ μετακίνθςθσ των ανκρϊπων. 
Μοιάηουν, δθλαδι, να αναπτφςςονται κάποια καίρια ςτοιχεία μιασ διεκνοφσ πολιτείασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και κεςμικϊν οργάνων για τθν εφαρμογι κανόνων, τθν υιοκζτθςθ 
και υλοποίθςθ πολιτικϊν, και - εμμζςωσ - τθν αλλαγι του ςκοποφ και του χαρακτιρα των 
αρμοδιοτιτων των κρατϊν156. Αυτοί οι κεςμοί ςυνδζουν τα κράτθ – και τουσ εςωτερικοφσ 
μθχανιςμοφσ τουσ – ςε δομζσ που διζπονται από κοινζσ προςδοκίεσ και κοινοφσ (ζςτω και 
άτυπουσ) κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, που επθρεάηουν τθν αυτονομία των κρατϊν και κάνουν 
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δφςκολθ τθ διατιρθςθ αυςτθρϊν διακρίςεων ανάμεςα ςτθν εξωτερικι και τθν εςωτερικι 
πολιτικι τουσ. 
 
Οφείλουμε να υπογραμμίςουμε δφο ςθμαντικζσ μεταβολζσ που προκφπτουν παγκοςμίωσ 
από τθν εξάπλωςθ τζτοιων δικτφων διαςφνδεςθσ: 

 Ρρϊτον, παράγουν μια ςθμαντικι αφξθςθ ςτον αρικμό και τθ ςθμαςία των διεκνϊν 
κεςμϊν, κακεςτϊτων, νόμων, οργανιςμϊν και δικτφων157.  

 Δεφτερον, διαβρϊνουν ςταδιακά τθν αρχι τθσ μθ παρζμβαςθσ ςτα εςωτερικά των 
κρατϊν, που είχε προκφψει από τθ Συνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ, μζςα από 
νομιμοποιθμζνεσ επεμβάςεισ ι παρεμβάςεισ προσ όφελοσ τθσ επίλυςθσ διαφορϊν, 
τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ, ι τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

  
Αυτζσ οι μεταβολζσ ζχουν μεταμορφϊςει τισ ευκφνεσ των κρατϊν ζναντι των πολιτϊν τουσ 
και των κοινωνιϊν που εκπροςωποφν, και ζχουν επαναπροςδιορίςει το περιεχόμενο τθσ 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια των διεκνϊν οργανιςμϊν. Δίδεται νζα ζμφαςθ ςτα 
ατομικά δικαιϊματα, που διευρφνονται ςυνεχϊσ158. Θ κοινωνικι πραγματικότθτα 
επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά των ατόμων, και, ακόμα περιςςότερο, τθν κοινωνικι 
οργάνωςθ, όπωσ εκφράηεται από τα κράτθ: θ λογικι τθσ βαςίηεται ςτθ δικαιοςφνθ, που 
γίνεται ταυτόςθμθ με τθν ιςότθτα, και τθν πρόοδο, που προςδιορίηεται ωσ ςυςςϊρευςθ 
πλοφτου. Το ερϊτθμα που παραμζνει είναι το αν παρατθροφμε μικρζσ μεταμορφϊςεισ 
μιασ διεκνοφσ τάξθσ που βαςίηεται ςε κυρίαρχα κράτθ, ι αν πρόκειται για μια βαςικι 
μεταμόρφωςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν και πρακτικϊν τθσ διεκνοφσ ηωισ, και τθν απαρχι 
μιασ νζασ μορφισ διακυβζρνθςθσ159 μζςα από τθ διευρυμζνθ αποδοχι διεκνϊν αρχϊν και 
τθν αυςτθρότερθ εφαρμογι διεκνϊν κανόνων. 
 
Υπό το πρίςμα τθσ διευρυμζνθσ λειτουργίασ των διεκνϊν κανόνων, ςτο ςφγχρονο διεκνζσ 
περιβάλλον δεν ζχουμε να κάνουμε με μια διακρατικι κοινωνία, αλλά με μια παγκόςμια 
κοινωνία, ςτθν οποία δεν μετζχουν απλά κράτθ, αλλά και άλλοι διεκνείσ παράγοντεσ, όπωσ 
άτομα, κοινωνικά ςφνολα, ομάδεσ ςυμφερόντων, επιχειριςεισ, κοκ. Θ δράςθ τουσ δεν 
κακοδθγείται αποκλειςτικά από ςυμφζροντα, αλλά και από θκικζσ αξίεσ, κανόνεσ και αρχζσ 
ςυμπεριφοράσ που αναγνωρίηονται ωσ κοινά αποδεκτζσ, και νομιμοποιοφνται μζςα από τισ 
διαδικαςίεσ του διεκνοφσ δικαίου. Τα χαρακτθριςτικά τθσ εντοπίηονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

- Οι κανόνεσ και οι αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου που διζπουν τθν παγκόςμια κοινωνία 
δεν διαμορφϊνονται μόνο από τα κράτθ, αλλά και από άλλουσ παράγοντεσ. 
Υπάρχουν παγκόςμια δίκτυα που αποτελοφνται από τεχνοκράτεσ του δθμόςιου και 
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του ιδιωτικοφ τομζα, επικεντρϊνονται ςε ζναν λειτουργικό τομζα, και λειτουργοφν 
ωσ δίκτυα πλθροφόρθςθσ, υλοποίθςθσ και εναρμονιςμοφ160.  

 
- Ο χαρακτιρασ και θ ςυμπεριφορά των παραγόντων τθσ παγκόςμιασ κοινωνίασ 

ςυνεχϊσ εξελίςςεται161: πριν από δφο μόλισ δεκαετίεσ οι μεγάλεσ δυνάμεισ ιταν 
ετοιμοπόλεμεσ, και οι κοινωνίεσ τουσ ζτοιμεσ να τισ ακολουκιςουν ςε ςυγκροφςεισ 
για τθ διαφφλαξθ τθσ εκνικισ αςφάλειασ. Σιμερα, βαςικότερεσ κρατικζσ ευκφνεσ 
είναι θ ευθμερία – ςυλλογικι και ατομικι – και θ ςτακερότθτα τθσ ανάπτυξθσ, κάτι 
που προκαλεί τα κράτθ να παρατθροφν το ζνα το άλλο, προκειμζνου να αντλιςουν 
γνϊςεισ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τουσ. Ζτςι, προκαλείται μια διαδικαςία 
διακρατικισ «κοινωνικοποίθςθσ», θ οποία οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ βζλτιςτων 
διεκνϊν πρακτικϊν. Αυτι θ ςυνεχισ διαδικαςία ζχει οδθγιςει ςτον 
επαναπροςδιοριςμό των ςυλλογικϊν αντιλιψεων ωσ προσ το ποιο κράτοσ και ποιεσ 
κρατικζσ ςυμπεριφορζσ είναι νόμιμεσ. Ραλαιότερα, θ νομιμότθτα ςτθ διεκνι 
κοινωνία απαιτοφςε τθν ικανότθτα άςκθςθσ ελζγχου ςε μια ςυγκεκριμζνθ 
γεωγραφικι περιοχι. Σιμερα, αγγίηει και κζματα που παλαιότερα κεωροφνταν 
κακαρά εςωτερικζσ υποκζςεισ των κρατϊν – κζματα «καλισ διακυβζρνθςθσ», όπωσ 
θ δθμοκρατία, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, το κράτοσ δικαίου και θ ελευκερία των 
αγορϊν162. 

 
- Οι διάφορεσ επαγγελματικζσ κουλτοφρεσ (πχ λογιςτϊν, οικονομολόγων, νομικϊν, 

κ.α.) ι κουλτοφρεσ μεγάλων οργανιςμϊν (κυβερνθτικϊν ι μθ κυβερνθτικϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων μεγάλων πολυεκνικϊν επιχειριςεων) ςυμβάλλουν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ διεκνοφσ ζννομθσ τάξθσ163. Για παράδειγμα, τα μζλθ τθσ νομικισ 
κοινότθτασ δρουν ςε διαφορετικά επίπεδα: ωσ ςφμβουλοι, ωσ δικαςτζσ, ωσ 
ςχεδιαςτζσ διεκνϊν ςυνκθκϊν, κλπ. Στισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ δεν επθρεάηονται 
μόνο από τθ διαφφλαξθ των ςυμφερόντων των κρατϊν που εκπροςωποφν, αλλά και 
από τθν ιδιαίτερθ επαγγελματικι τουσ κουλτοφρα164. Ζχουμε, δθλαδι, μια 
«επαγγελματικι αλλθλεγγφθ» των νομικϊν επιςτθμόνων ςε διεκνζσ επίπεδο, που 
προάγει τθν υιοκζτθςθ κοινϊν νομικϊν κανόνων και αρχϊν. 
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 Βλ. Armstrong, Law, Justice and the Idea of a World Society, 1999, ς.ς. 547-561 
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- Οι διεκνείσ κανόνεσ επθρεάηονται από τισ διαδικαςίεσ επικοινωνίασ, 
εκλογίκευςθσ, και γλωςςικισ αποτφπωςισ τουσ. Θ επικοινωνιακι 
αλλθλεπίδραςθ165 αποτελεί τθ βάςθ των θκικϊν επιχειρθμάτων για τθ διεκνι 
πολυφωνία: τα επιχειριματα κάκε ςυμμετζχοντοσ ςε μια ςυηιτθςθ ι διαδικαςία 
διαλόγου οδθγοφν προσ τθν κοινι κατανόθςθ των γεγονότων (του εξωτερικοφ 
κόςμου), των αρχϊν ςυμπεριφοράσ (του κοινωνικοφ κόςμου) και των προςωπικϊν 
υποκειμενικϊν αντιδράςεϊν τουσ (του εςωτερικοφ κόςμου) 166. Κάκε επικοινωνία, 
λοιπόν, ενζχει ςτοιχεία των κοινά αποδεκτϊν αρχϊν και κανόνων ςυμπεριφοράσ. 
Στο διεκνζσ πεδίο, θ επίςθμθ γλϊςςα των πολιτικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν 
ςχζςεων είναι ςυχνά θ γλϊςςα του διεκνοφσ δικαίου, πράγμα που «κρζφει» τισ 
νομικζσ αρχζσ ςτο ευρφτερο διεκνζσ περιβάλλον167. Με τον τρόπο αυτό, τα νομικά 
επιχειριματα δεν αφοροφν απλά τθν επίςθμθ τιρθςθ κανόνων, αλλά γενικότερεσ 
ζννοιεσ όπωσ θ δικαιοςφνθ και θ νομιμότθτα168. 

 
Με βάςθ όλα αυτά, θ μάλλον μινιμαλιςτικι αντίλθψθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ ωσ ενόσ 
ακροίςματοσ μονάδων που ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τθ νομιμοποίθςθ και διατιρθςθ τθσ 
κρατικισ κυριαρχίασ και διεκνοφσ τάξθσ169, περιορίηει αςφυκτικά τισ λειτουργίεσ του 
διεκνοφσ δικαίου. Σιμερα πλζον, τα υποκείμενα του διεκνοφσ δικαίου, και το περιεχόμενο 
των κανόνων και των αρχϊν του ζχουν διευρυνκεί αρκετά ϊςτε να προςδιορίηονται ωσ 
διευρυμζνεσ νόρμεσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και το περιβάλλον, κακϊσ και 
ςυγκεκριμζνεσ «οδθγίεσ» ι «υποδείξεισ» γφρω από αυτά170. Ρολιτιςμικοί παράγοντεσ, 
όπωσ οι μεταβολζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ και θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ 
ζχουν επίςθσ παίξει το δικό τουσ ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ και τιρθςθ των κανόνων αυτϊν.  
 
 

Ρροςεγγίηοντασ το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ 
πρωτότυπο κεςμό ειςαγωγισ διεκνϊν αρχϊν και αξιϊν  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτελεί ζνα ιδιαίτερο νομικό μόρφωμα τθσ 
παγκόςμιασ κοινωνίασ, και ειδικότερα των Ευρω-Ατλαντικϊν κεςμϊν και μθχανιςμϊν 
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οργάνωςθσ. Με χαρακτθριςτικά οιωνεί διεκνοφσ οργανιςμοφ, αποτυπϊνει εν τθ γενζςει 
τουσ τισ ακόμα εξελιςςόμενεσ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου και διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ 
όπωσ αυτζσ άρχιςαν να μορφοποιοφνται ζπειτα από τθν κατάρρευςθ τθσ Σοβιετικισ 
Ζνωςθσ. Ορίηει τόςο το πλαίςιο όςο και τθν κατεφκυνςθ τθσ περαιτζρω εξζλιξθσ των 
περιφερειακϊν και διεκνϊν ςχζςεων τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ειςάγοντασ κανόνεσ και κεςμοφσ 
ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτθν περιοχι. 
 
Ωσ προσ τισ νζεσ αρχζσ και νόρμεσ που το Σφμφωνο Στακερότθτασ προςπάκθςε να ειςάγει 
(δθμοκρατία, ανοχι, ειρινθ, ςυνεργαςία, απελευκζρωςθ τθσ οικονομίασ, κράτοσ δικαίου, 
ςυμμετοχι ςτα κοινά κ.α.), αυτό ζγινε με τθ διευκόλυνςθ και ςτιριξθ τθσ απαραίτθτθσ 
ςυμφωνίασ για τθν υιοκζτθςι τουσ και τθν από κοινοφ κεςμοποίθςι τουσ. Υιοκζτθςε μια 
ταυτόχρονθ προςζγγιςθ από πάνω προσ τα κάτω (top-down), δθλ. παρακολουκϊντασ 
άμεςα κζματα λιψθσ αποφάςεων, αλλά και από τισ ρίηεσ προσ τα πάνω (bottom up), μζςα 
από τθν κινθτοποίθςθ των πολιτϊν και τθ ςτιριξθ μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων. Ζτςι, 
επιτεφχκθκε ταυτόχρονα το απαραίτθτο επίπεδο αποδοχισ των νζων αξιϊν (κριτικι μάηα) 
ςε διαφορετικά επίπεδα τθσ κοινωνίασ και τθσ πολιτείασ, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ 
δυνατι διάδοςθ και υιοκζτθςι τουσ από τισ κοινωνίεσ τθσ περιοχισ. 
 
Επίςθσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ ανζλαβε το ρόλο του θγζτθ ςτθν προϊκθςθ των νζων 
αρχϊν, παρακολουκϊντασ ολόκλθρθ τθ διαδικαςία αποδοχισ, ςυμφωνίασ και 
εςωτερίκευςισ τουσ. Ρροςπάκθςε να αντικαταςτιςει με ομαλό τρόπο πολιτικζσ, 
κοινωνικζσ και οικονομικζσ αρχζσ που κυριαρχοφςαν ςτο μεταπολεμικό και 
μετακομμουνιςτικό περιβάλλον τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ειςάγοντασ τισ κυρίαρχεσ δυτικζσ αξίεσ. 
Καλλιζργθςε το απαραίτθτο γνωςτικό πλαίςιο για αυτζσ, τονίηοντασ, παράλλθλα, τθν 
ανεπάρκεια των προθγοφμενων171, και λειτουργϊντασ ωσ οργανωτικι πλατφόρμα172 για τθν 
προϊκθςθ του Ευρωπαϊκοφ οράματοσ τθσ περιοχισ. Με άλλα λόγια, δθμιοφργθςε, 
επιβεβαίωςε και ενίςχυςε τθν αίςκθςθ του ανικειν ςτθν Ευρωπαϊκι οικογζνεια, 
παρζχοντασ το όραμα για το οποίο τα κράτθ και οι πολίτεσ κα ιταν περιφανοι, 
βελτιϊνοντασ τθν αυτοεκτίμθςι τουσ και μεταβάλλοντασ τθν ταυτότθτά τουσ, ςτθ βάςθ 
νζων αρχϊν και αξιϊν. Ραρείχε ζνα νομιμοποιθμζνο πλαίςιο για τθ διαδικαςία αυτι, το 
οποίο ιταν αποδεκτό από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και τουσ προςτάτευε τόςο από 
διεκνι «παραπτϊματα» που κα κόςτιηαν ςτθν αξιοπιςτία και το κφροσ τουσ, όςο και από 
εςωτερικζσ προκλιςεισ. 
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 Ρροκειμζνου να δείξουν τθν ανεπάρκεια τθσ προθγοφμενθσ λογικισ για το τι είναι κεμιτό και πρζπον, 
ςυχνά οι θγζτεσ αρχϊν προβαίνουν ςε μθ δζουςεσ πράξεισ – όπωσ για παράδειγμα οι οργανωμζνεσ 
διαδθλϊςεισ ανυπακοισ ςτο Βελιγράδι το φκινόπωρο του 2000 – οι οποίεσ κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ τισ 
προθγοφμενεσ υπάρχουςεσ αρχζσ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν το ζπραξε άμεςα, αλλά παρ’ όλ’ αυτά 
πολλοί από τουσ οργανιςμοφσ που μετείχαν ςτο δίκτυό του ενεπλάκθςαν ςε τζτοιου είδουσ 
«δραματοποιθμζνεσ» εκδθλϊςεισ. 
172

 Πλοι οι θγζτεσ αρχϊν αναπτφςςουν μια πλατφόρμα πάνω ςτθν οποία και μζςω τθσ οποίασ προωκοφν τισ 
νόρμεσ που πρεςβεφουν. Κάποιεσ φορζσ, οι πλατφόρμεσ αυτζσ καταςκευάηονται ειδικά για το ςκοπό τθσ 
προϊκθςθσ, όπωσ πολλζσ μεγάλεσ ΜΚΟ και τα ευρφτερα διακρατικά δίκτυα ςτα οποία ανικουν. Άλλεσ φορζσ, 
οι θγζτεσ εργάηονται μζςα από ιδθ υπάρχοντεσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που ζχουν κι άλλεσ προτεραιότθτεσ 
πλθν τθσ ςυγκεκριμζνθσ αρχισ. Το ςφνολο αυτϊν των προτεραιοτιτων μπορεί να επθρεάςει το περιεχόμενο 
μιασ νόρμασ. Για παράδειγμα, θ Ραγκόςμια Τράπεηα επθρεάηει τθν ανάπτυξθ ςφμφωνα με τισ νόρμεσ που τθ 
διζπουν κεςμικά: θ οργανωςιακι δομι τθσ, οι κατθγορίεσ επαγγελματιϊν που εργάηονται ςε αυτιν, θ ςχζςθ 
με τα κράτθ-μζλθ και θ ιδιωτικι χρθματοδότθςθ επθρεάηουν τισ νόρμεσ που πθγάηουν από αυτιν. 
Αντίςτοιχα, ο ΟΘΕ επθρεάηει τισ νόρμεσ που προωκεί ςε κζματα από-αποικιοποίθςθσ, κυριαρχίασ και 
ανκρωπιςτικισ βοικειασ. 
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Το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε ζνα μθχανιςμό αφομοίωςθσ των δυτικϊν αρχϊν – 
κυριαρχία, αγορά, ατομικότθτα – μζςα από τθν επανάλθψθ και τθ ςυνικεια, που 
δθμιουργοφν προβλεψιμότθτα, ςτακερότθτα και εμπιςτοςφνθ. Μζςα από τθν τακτικι 
επικοινωνία και διάδραςθ εντόσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεςμικοφ πλαιςίου, όπου θ 
ςυμπεριφορά υπαγορευόταν από ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
επεδίωξε να καλλιεργιςει τθ ςυνείδθςθ των κοινϊν αναγκϊν, τθν προβλεψιμότθτα και τθν 
εμπιςτοςφνθ, και ζδωςε προτεραιότθτα ςτθν ενςωμάτωςθ των δθμοκρατικϊν αρχϊν173, 
κακιςτϊντασ το περιεχόμενό τουσ όςο το δυνατόν πιο ευκρινζσ174.  
 
Αν και οι αρχζσ διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ και οι νομικοί κανόνεσ πάνω ςτουσ οποίουσ 
χτίςτθκε το Σφμφωνο Στακερότθτασ  είχαν ιδθ γίνει αποδεκτζσ ςτθν Ευρϊπθ ςτα πλαίςια 
τθσ Ρράξθσ του Ελςίνκι175 και τθσ ΔΑΣΕ/ΟΑΣΕ αρκετά χρόνια πριν, θ δθμιουργία ενόσ 
μθχανιςμοφ για τθν βζλτιςτθ ενςωμάτωςι τουσ υπιρξε χαρακτθριςτικό ςθμείο καμπισ: θ 
αποδοχι και δζςμευςθ ςτισ αξίεσ που είχαν ιδθ καλλιεργθκεί και ςθμάδεψαν τθ λιξθ του 
Ψυχροφ Ρολζμου ιταν – ζςτω και ςυμβολικά – το ςθμείο καμπισ για το μζλλον των 
κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Ρζρα από τθν πολιτικι δζςμευςθ ςτισ αρχζσ του, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςυγκζντρωςε τθν τεχνογνωςία μιασ ςειράσ παραγόντων – κράτθ, κοινωνία 
των πολιτϊν, διεκνείσ τεχνοκρατικοί, χρθματοπιςτωτικοί, αναπτυξιακοί οργανιςμοί, κα – 
για να προωκιςει τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ176. 
 
Με τθ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ και του Σαράγιεβο177, είχαμε τθ ρθτι ςυμφωνία και 
επικφρωςθ τθσ δζςμευςθσ ςτισ νζεσ αρχζσ από όλεσ τισ χϊρεσ - πλθν τθσ ΟΔΓ. Βζβαια, θ 
απουςία τθσ ΟΔΓ δεν επζτρεπε τθν ολοκλθρωμζνθ κινθτοποίθςθ των κοινωνικϊν, 
πολιτικϊν και οικονομικϊν δυνάμεων για τθ δθμιουργία ενόσ νζου περιβάλλοντοσ ςτθν 
περιοχι, αλλά θ ομοφωνία δεν είναι απαραίτθτθ για τθν υιοκζτθςθ ενόσ κανόνα 
ςυμπεριφοράσ. Στθν περίπτωςι μασ, όμωσ, θ ςυμμετοχι τθσ ΟΔΓ ςτο Σφμφωνο 
Στακερότθτασ το 2001 υπιρξε καταλυτικι για τθν επιτυχία τθσ εφαρμογισ των νζων 
κανόνων και τθν παραγωγι κετικϊν αποτελεςμάτων για το ςφνολο τθσ περιοχισ. Επιπλζον, 
μερικοφσ μινεσ μετά τθ δθμιουργία του, βρζκθκε ςε εγριγορςθ ζνασ πολφπλοκοσ 
μθχανιςμόσ για τουσ ςκοποφσ του μζςα από χρθματοδοτικά ςυνζδρια για τθν περιοχι, τθ 
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 Ζνα διεκνζσ ςφςτθμα που περιλαμβάνει μια βαςικι μάηα δθμοκρατικϊν κρατϊν κα μποροφςε πικανϊσ να 
ξεπεράςει τισ ρεαλιςτικζσ αρχζσ (αναρχία και το δίλθμμα αςφαλείασ των κρατϊν) που κυριαρχοφν ςε βάροσ 
του φιλελευκεριςμοφ και του ιδεαλιςμοφ από τον 17

ο
 αιϊνα. 

174
 Οι νόρμεσ που είναι ξεκάκαρεσ και ςυγκεκριμζνεσ είναι πιο εφκολο να εξαπλωκοφν ςε ςχζςθ με εκείνεσ 

που είναι αόριςτεσ και πολφπλοκεσ. Αυτζσ που ζχουν αποδείξει τθ βιωςιμότθτά τουσ ςτο πζραςμα του 
χρόνου είναι επίςθσ κι εκείνεσ που είναι πιο αποτελεςματικζσ. Οι νόρμεσ που ζχουν παγκόςμιεσ αναφορζσ 
και είναι αρκετά γενικζσ ϊςτε να αφοροφν όλουσ τουσ λαοφσ ςε όλα τα μζρθ του κόςμου ζχουν περιςςότερεσ 
προοπτικζσ διεφρυνςθσ, από ό,τι τα περιςςότερο γεωγραφικά επικεντρωμζνα πλαίςια. 
175

 Helsinki Act, 1975 
176

 Ζνα κανάλι μζςα από το οποίο οι διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να επθρεάςουν τισ πολιτικζσ των κρατϊν 
είναι μζςα από τισ «ςυμμαχίεσ» ανάμεςα ςτισ διεκνείσ γραφειοκρατίεσ και εςωτερικζσ ομάδεσ πίεςθσ ςτο 
εκνικό επίπεδο

 
(Cox & Jacobson, Anatomy of Influence, 1973, ςελ. 214). Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε 

επίπεδο εφαρμογισ και υλοποίθςθσ πολιτικισ, αν και είναι αβζβαιο το τι ςυμβαίνει ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ 
πολιτικισ. Είχαμε ζμφαςθ ςτο επίπεδο υλοποίθςθσ από το Σφμφωνο Στακερότθτασ. Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, 
οι πολιτικοί εκπρόςωποι, οι νομικοί κλπ αποτελοφν το «κερμόμετρο» τθσ διαδικαςίασ τθσ αλλαγισ. Οι 
μελζτεσ δεν κατζλθξαν ςτα ίδια ςυμπεράςματα, ίςωσ λόγω του δείγματοσ, ίςωσ λόγω του ότι οι 
ςυμπεριφορζσ από μόνεσ τουσ δεν διαμορφϊνουν αποτελζςματα, ίςωσ λόγω προκαταλιψεων των 
ερευνθτϊν.  
177

 Ραραρτιματα Α & Β 
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Σφνοδο του Ηάγκρεμπ το Νοζμβριο του 2000 για τθν προοπτικι ζνταξθσ των Βαλκανικϊν 
χωρϊν ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, μια ςειρά διμερϊν εμπορικϊν ςυμφωνιϊν από 
το 2001, διαπραγματεφςεισ για τθν αγορά ενζργειασ, και μια Ευρωπαϊκι Σφνοδοσ που 
επιβεβαίωςε το Ευρωπαϊκό μζλλον τθσ περιοχισ το 2003 ςτθ Κεςςαλονίκθ178.  
 
Τζλοσ, όςον αφορά το βακμό δεςμευτικότθτασ των κανόνων του Συμφϊνου Στακερότθτασ, 
το μεταπολεμικό περιβάλλον τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ δεν ιταν οφτε ϊριμο για να ςτθρίξει 
πολφπλοκεσ κεςμικζσ δομζσ, αλλά οφτε και τισ χρειαηόταν. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
απζφυγε να προςδιορίςει κάποιο αυςτθρό διαδικαςτικό πλαίςιο, μια και πικανϊσ κάτι 
τζτοιο κα λειτουργοφςε αποτρεπτικά ωσ προσ τουσ ςκοποφσ του, για δφο λόγουσ:  

 Ρρϊτον, μεγαλφτερθ τυπικότθτα κα μετζφερε τουσ περιφερειακοφσ ανταγωνιςμοφσ 
ςε κεςμικό επίπεδο, πράγμα που είχε παράγει προβλιματα και ανεπάρκειεσ ςε 
όλεσ τισ προθγοφμενεσ προςπάκειεσ περιφερειακισ οργάνωςθσ, με κόςτοσ 
δυςανάλογο ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα.  

 Δεφτερον, ζνα νομικά δεςμευτικό πλαίςιο κα ιταν αντιφατικό με το όραμα που το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ εξυπθρετοφςε, και μπορεί, μάλιςτα, να το υπζςκαπτε, 
δθμιουργϊντασ περαιτζρω προβλιματα για όλουσ τουσ μετόχουσ του Συμφϊνου - 
και ειδικά για τισ χϊρεσ τισ περιοχισ, που ζπρεπε να προςαρμοςτοφν και να 
γνωρίςουν τουσ ιδθ υπάρχοντεσ κεςμοφσ, και όχι να «παραςυρκοφν» ςε κάποιον 
νζο. Στόχοσ των δθμιουργϊν του δεν ιταν να δθμιουργιςουν ζνα νζο παράγοντα 
των περιφερειακϊν και Ευρωπαϊκϊν ςχζςεων, αλλά ζναν μθχανιςμό που δεν κα 
είχε τθ δυνατότθτα ι τθν  αρμοδιότθτα να υπερκεράςει πολιτικά ι διαδικαςτικά 
τουσ ιδθ υπάρχοντεσ διεκνείσ κεςμοφσ. Θ δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου με 
αυςτθρζσ και διαρκείσ δομζσ δεν κα ιταν ςυμβατό με τθν προοπτικι ζνταξθσ των 
κρατϊν τθσ περιοχισ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. Δθλαδι, δεν κα 
μποροφςε να δθμιουργθκεί ζνα περιφερειακόσ κεςμόσ με υψθλζσ απαιτιςεισ από 
τα μζλθ του, ωσ μια ξεχωριςτι οντότθτα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το ΝΑΤΟ ι τθν 
Ραγκόςμια Τράπεηα.  

 
Θ κφρια πρόκλθςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ είχε να κάνει με τθν υιοκζτθςθ 
των ιδθ αποδεκτϊν διεκνϊν αρχϊν ςυμπεριφοράσ από τα κράτθ που προζκυψαν ζπειτα 
από τθ διάςπαςθ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. Θ τιρθςθ αυτϊν των αρχϊν ιταν απαραίτθτθ 
για να τθ ςτακερότθτα ςτθν περιοχι, ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι του κακεςτϊτοσ 
ςυλλογικισ αςφάλειασ που εγκακιδρφκθκε ςτθν Ευρϊπθ με τθ γζνεςθ των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων. Κάτι τζτοιο προχπζκετε τθν εφαρμογι των κανόνων του διεκνοφσ δικαίου, 
πράγμα που μποροφςε να ςυμβεί γρθγορότερα και πιο αποτελεςματικά μζςα από τθ 
ςυμμετοχι ςε μθχανιςμοφσ διεκνοφσ οργάνωςθσ και ςυνεργαςίασ. 
 
Ζτςι, το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε ζνα δθμιουργικό μθχανιςμό διεκνοφσ 
οργάνωςθσ, που δρομολόγθςε τθν πολιτικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

                                                           
178 Τθν ίδια χρονιά ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ εντάχκθκε και θ Μολδαβία. Επίςθσ, ςυνδζκθκε και με τθν 

Ουκρανία, κυρίωσ λόγω τθσ ςθμαςίασ τθσ ςε κζματα ενζργειασ και ελζγχου των ςυνόρων. Χωρίσ να υπάρχει 
υπόςχεςθ ζνταξθσ για τθ Μολδαβία, κι ακόμα περιςςότερο για τθν Ουκρανία, θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ 
του Συμφϊνου αντανακλά τθν προοπτικι ςφνδεςισ τουσ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Πςον αφορά τθ 
Βουλγαρία και τθ ουμανία, θ ζνταξι τουσ ςτθν ΕΕ το 2007 δεν ςιμανε τθν αποχϊρθςι τουσ από το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ, οφτε τθ μθ δζςμευςι τουσ ςτο διάδοχο μθχανιςμό του, το Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ 
Συνεργαςίασ.  
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Ρροϊκθςε τθ ςυνεργαςία και τον εκδθμοκρατιςμό ωσ αρχζσ και κανόνεσ διεκνοφσ 
ςυμπεριφοράσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, δρϊντασ ωσ καταλφτθσ για τθν ζνταξθ των Βαλκανικϊν 
κρατϊν ςτθ διεκνι κοινωνία και τθν Ευρωπαϊκι οικογζνεια. Θ εμπειρία του Σφμφωνου 
Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτελεί ςθμαντικό κεφάλαιο τθσ διεκνοφσ 
«τεχνογνωςίασ» για τθ ςτακεροποίθςθ κρατϊν και κοινωνιϊν που είναι ευάλωτεσ ςε 
εςωτερικζσ εντάςεισ, και διςτάηουν να υιοκετιςουν διεκνείσ αρχζσ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ 
– τόςο προσ τουσ πολίτεσ τουσ, όςο και προσ τα άλλα κράτθ. 
 
Στο κεφάλαιο που ακολουκεί, κα εξετάςουμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφϊκθκε το 
νζο πλαίςιο αρχϊν και κανόνων διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν ςτθν Ευρϊπθ ζπειτα 
από το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου, και τον τρόπο που εξελίχκθκε θ κεςμοποίθςθ και 
νομιμοποίθςι του ςτο πλαίςιο τθσ Διάςκεψθσ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν 
Ευρϊπθ (ΔΑΣΕ). Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο 
με τισ διαδικαςίεσ, τισ αρχζσ και τουσ κεςμοφσ ςυνεργαςίασ και οργάνωςθσ που 
ςμιλεφτθκαν από τθ ΔΑΣΕ (και ςτθ ςυνζχεια τον ΟΑΣΕ), και το πνεφμα του δεν μπορεί να 
ερμθνευκεί ανεξάρτθτα από αυτζσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 
 
Το νζο πλαίςιο ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ μετά το 
τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου: αρχζσ, κανόνεσ και 
κεςμοποιθμζνεσ δομζσ 
 
 
  
Ο Ψυχρόσ Ρόλεμοσ δεν ιταν απλά μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ανάμεςα ςε ανϊνυμεσ 
μεγάλεσ δυνάμεισ, αλλά ζνασ πόλεμοσ «για τθν καρδιά και το μυαλό», που, κακϋ όλθ τθ 
διάρκειά του, ςτο επίκεντρο τθσ εξωτερικισ πολιτικισ των ΘΡΑ και τθσ ΕΣΣΔ βριςκόταν θ 
επιδίωξθ ιςχφοσ για «νομιμοποιθμζνουσ κοινωνικοφσ ςκοποφσ»1. Κατά τθ διάρκειά του 
αναπτφχκθκαν ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ και κανόνεσ διάδραςθσ των υπερδυνάμεων, 
μορφοποιϊντασ αντίςτοιχα και τθ δυναμικι του διεκνοφσ δικαίου. Πμωσ, θ λιξθ του 
Ψυχροφ Ρολζμου το 1991 ςυνοδεφτθκε από τθν εξάπλωςθ ενόσ νζου ςυνόλου αξιϊν: 
δθμιουργικθκαν άτυποι ι και κεςμοποιθμζνοι κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, που άγγιηαν όχι 
μόνο τα κράτθ, αλλά και τουσ πολίτεσ τουσ.  
 
Κακϊσ, ςε ιδεολογικό επίπεδο, ζνα από τα δφο ανταγωνιςτικά ςυςτιματα παγκόςμιασ 
τάξθσ ζχαςε τθ βάςθ νομιμοποίθςισ του, πολλζσ από τισ πρακτικζσ και αρχζσ του διεκνοφσ 
δικαίου που ζμειναν ςτάςιμεσ υπό τισ ςυνκικεσ του Ψυχροφ Ρολζμου άρχιςαν να 
αναβιϊνουν. Θ βαςικότερθ είχε να κάνει με τθν πολιτικι αυτονομία των κρατϊν και τθν 
επιβεβαίωςθ τθσ κυριαρχίασ τουσ, θ οποία άρχιςε να βαςίηεται ςτθ νομιμότθτα άςκθςθσ 
εξουςίασ. Θ δθμοκρατία αποτζλεςε τθν πολιτικι επιλογι των χωρϊν ςε μετάβαςθ, οι 
οποίεσ αναηιτθςαν τθν κακοδιγθςθ του δυτικοφ κόςμου ςτθν προςπάκεια τθσ μετάβαςισ 
τουσ. Θ διαδικαςία αυτι μετζφερε το κζντρο βάρουσ του ενδιαφζροντοσ του διεκνοφσ 
ςυςτιματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο, περιορίηοντασ τθ διακζςιμθ αναπτυξιακι βοικεια 
προσ τισ χϊρεσ του τρίτου Κόςμου και οξφνοντασ το χάςμα Βορρά-Νότου. 
 
Καταρρίπτοντασ κάκε υπόκεςθ για τθ δθμιουργία μιασ ιςορροπίασ δυνάμεων ςτθν Ευρϊπθ 
αντίςτοιχθ εκείνθσ του 19ου αιϊνα,  θ Γαλλία, θ Γερμανία, θ ΕΣΣΔ και οι ΘΡΑ επζλεξαν να 
δεςμευκοφν για τθν ενίςχυςθ των δομϊν διεκνοφσ και πολυμεροφσ (multilateral) 
ςυνεργαςίασ ωσ τθ νζα μορφι οργάνωςθσ των μεταξφ τουσ ςχζςεων2. Θ Σοβιετικι Ζνωςθ 
από τθν πλευρά τθσ – και αργότερα τα διάδοχα κράτθ – επικυμοφςαν να ενταχκοφν ςτθν 
«κοινότθτα των εκνϊν»3, θ οποία γινόταν αντιλθπτι από τθν θγεςία τθσ (κι αναφερόμαςτε 

                                                           
1
 Finnemore & Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, 1998, ςελ. 887 

2
 Βλ. Ruggie, Multilateralism Matters, 1993 

3
 Ο Γκορμπατςϊφ, ειδικότερα, αναφερόταν ςτο «κοινό Ευρωπαϊκό ςπίτι» (“common European home”). 

Ρεριςςότερα ςχετικά με τθν επικυμία τθσ ΕΣΣΔ να ςυμμετάςχει ςτουσ διεκνείσ κεςμοφσ, βλ. ςε Legvold, The 
Revolution in Foreign Soviet Policy”, 1988/89, ς.ς. 97-98 
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κυρίωσ τον Γκορμπατςϊφ) ωσ το ςφνολο των κρατϊν που ςυμμετείχαν ςε διεκνείσ κεςμοφσ 
τθσ μεταπολεμικισ εποχισ4. 
 
Αν και θ Σοβιετικι Ζνωςθ διαλφκθκε με ζναν μάλλον ειρθνικό τρόπο (ι τουλάχιςτον όχι 
ριηικά και ςυνολικά αποςτακεροποιθτικό), προζκυψαν αρκετζσ ςυγκροφςεισ μεταξφ 
εκνικϊν ομάδων ςτο εςωτερικό των «αποδεςμευμζνων» κρατϊν, αλλά όχι μεταξφ των 
νζων κρατικϊν οντοτιτων. Το κφριο χαρακτθριςτικό των ςυγκροφςεων αυτϊν ιταν ότι 
ζλαβαν – και λαμβάνουν – χϊρα ςε ςυνκικεσ όπου οι δομζσ τθσ κρατικισ εξουςίασ 
κατζρρευςαν ι είχαν ουςιαςτικι φκορά, ι όπου πλθκυςμιακζσ ομάδεσ βίωςαν απειλζσ ςε 
τοπικό επίπεδο, εντόσ των ςυνόρων του κράτουσ ςτο οποίο ηοφςαν. Ο Δυτικόσ κόςμοσ 
επεδίωξε να χειριςτεί τθν επίλυςθ τζτοιων ςυγκροφςεων – και ακόμα περιςςότερο τθ 
βιωςιμότθτα τθσ λφςθσ – προςεγγίηοντασ εκ νζου τθν αρχι τθσ μθ παρζμβαςθσ, αυτι τθ 
φορά μζςα από διεκνείσ κεςμικζσ δομζσ. Θ ςτόχευςθ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ αφοροφςε 
αφενόσ τθ ςτενότερθ παρακολοφκθςθ και πλθροφόρθςθ, και αφετζρου τον ζλεγχο και τθν 
αποτροπι ςυγκεκριμζνων ςυμπεριφορϊν5. 
 
Θ εμπειρία τθσ δεκαετίασ του `90 – αλλά και θ ιςτορικι εμπειρία γενικότερα – δείχνει ότι 
κάκε κρατικό ςφςτθμα που (προςπακεί να) ενςωματϊνει ομάδεσ διαφορετικϊν 
ταυτοτιτων, οι οποίεσ, όμωσ, δεν επικυμοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτιν τθ ςυλλογικι 
οντότθτα, υπόκειται ςε εκτεταμζνεσ πιζςεισ είτε απόςχιςθσ μερϊν τουσ, είτε ςυνολικισ 
αναδιοργάνωςθσ. Κάκε κρατικι διάςπαςθ άνοιγε το δρόμο ςτθν επόμενθ ομάδα που 
επεδίωκε τθν απόςχιςι τθσ από ζνα ευρφτερο ςφνολο6. Βζβαια, θ ζννοια τθσ απόςχιςθσ 
δεν παράγει πλζον «απόλυτα» αποτελζςματα, λόγω των ςχζςεων αλλθλεξάρτθςθσ που 
ζχουν αναπτυχκεί μεταξφ των κοινωνιϊν. Θ διαδικαςία για τθ διευκζτθςθ αυτι μπορεί να 
είναι μακροπρόκεςμθ – και ίςωσ βίαια κάποιεσ ςτιγμζσ – με διαφορετικά παράγωγα ςε 
κάκε περίπτωςθ: οι μικρότερεσ οντότθτεσ που δθμιουργικθκαν ανακαλφπτουν τθν 
αδυναμία τουσ να επιβιϊςουν από μόνεσ τουσ, και αναηθτοφν νζεσ ςυμμαχίεσ. Για τισ 
χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ, αλλά και για τισ πρϊθν Γιουγκοςλαβικζσ 
δθμοκρατίεσ, ο βαςικόσ πόλοσ ζλξθσ ζχει υπάρξει θ κοινότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ δεν αποτζλεςε μια αποςπαςματικι 
πρωτοβουλία, αλλά ςυνδζκθκε κεςμικά και πολιτικά με τθ νζα αυτι προςζγγιςθ και τισ 
αρχζσ όπου βαςίηονταν - οι οποίεσ, μάλιςτα, είχαν ιδθ ενςωματωκεί ςτισ τότε υπάρχουςεσ 
δομζσ αςφάλειασ ςτθν Ευρϊπθ, με κυριότερθ τθ Διαδικαςία για τθν Αςφάλεια και τθ 
Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ (ΔΑΣΕ). Στο κεφάλαιο αυτό κα διερευνιςουμε τισ διαδικαςίεσ 
που ακολοφκθςε θ Ευρϊπθ για τθ κεςμοκζτθςθ και νομιμοποίθςθ των νζων αξιϊν που 

                                                           
4
 Θ ςτάςθ αυτι φάνθκε ξεκάκαρα με τθ ςυμμετοχι τθσ ΕΣΣΔ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ τθσ 

επανζνωςθσ τθσ Γερμανίασ («ςυμφωνία των δφο και των τεςςάρων» – two plus four agreement - δθλ. θ 
Ανατολικι και θ Δυτικι Γερμανία, και οι τζςςερεισ δυνάμεισ που εγγυοφνταν τθν αςφάλειά τουσ μετά τον Β’ 
Ραγκόςμιο Ρόλεμο). Ρεριςςότερα ςχετικά βλ. Zelikow & Rice, Germany United and Europe Transformed: A 
Study in Statescraft, 1995 
5
 Για μια βακφτερθ ανάλυςθ βλ. de Mesquita, Morrow, Siverson & Smith, Policy Failure and Political Survival: 

The Contribution of Political Institutions, 1999 
6
 Το πρϊτο μιςό τθσ δεκαετίασ θ ανκρωπότθτα ζγινε μάρτυρασ μιασ ςειράσ βίαιων ςυγκροφςεων και 

ανκρωπιςτικϊν εγκλθμάτων. Κανείσ δεν μπορεί να ξεχάςει το δράμα των προςφφγων ςτθ ουάντα, αλλά 
οφτε και τθ βία ςτα Βαλκάνια. Ραρ’ όλο που θ Ευρϊπθ βίωςε τθν απειλι βακιϊν εντάςεων ςτθ Βαλτικι, αλλά 
και ςτα Βαλκάνια, οι ιδθ ιςχυρζσ πολιτικζσ δομζσ και θ ϊριμθ αντίλθψθ τθσ κοινότθτασ άμβλυναν τισ 
επιπτϊςεισ τθσ εςωτερικισ αναδιοργάνωςθσ ςτθν ιπειρο. 
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γζννθςε το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου, μζςα από τθ ΔΑΣΕ, και κα ςυνδζςουμε τθ 
φιλοςοφία του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ με το πλαίςιο αυτό. 
 
 

2.1. Επαναπροςδιοριςμόσ των αρχϊν τθσ κυριαρχίασ και τθσ μθ 
παρζμβαςθσ ςτο διεκνζσ δίκαιο 

 
Το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου οδιγθςε ςτθ μεταφορά του κζντρου βάρουσ των διεκνϊν 
ςχζςεων από τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ ανταγωνιςμοφ μεταξφ των κρατϊν προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ κοινισ τουσ φφςθσ. Κατά ςυνζπεια, θ διεκνισ διάδραςθ επικεντρϊκθκε ςε 
κζματα διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, τθν ποιότθτα τθσ ςχζςθσ κράτουσ-πολιτϊν, και τον 
επαναπροςδιοριςμό τθσ ζννοιασ τθσ αςφάλειασ. Οι διεκνείσ προκλιςεισ είναι πολλζσ και 
πολφμορφεσ, και απαιτοφν ςαφϊσ πιο εξεηθτθμζνεσ απαντιςεισ και νομικοφσ κανόνεσ ςε 
ςχζςθ με εκείνουσ που μποροφςαν να εφαρμοςτοφν ςτο πλαίςιο του προχπάρχοντοσ 
διπολικοφ ςυςτιματοσ. 
 
Ρράγματι, υπάρχει μια αδιαμφιςβιτθτθ διεφρυνςθ των διεκνϊν κεςμϊν, των κανόνων του 
διεκνοφσ δικαίου και των οργανιςμοφσ που ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ αυτϊν των 
κανόνων7. Αυτό ςυνζβθ επειδι οι διεκνείσ προκλιςεισ που προζκυψαν με τθ λιξθ του 
Ψυχροφ Ρολζμου απαιτοφν ςυςτθματικό πολιτικό ςυντονιςμό, και ο ςυντονιςμόσ με τθ 
ςειρά του απαιτεί τθν φπαρξθ κεςμϊν και τθν τιρθςθ κανόνων8: ακόμα και οι 
υπερδυνάμεισ – ι ίςωσ ειδικά αυτζσ – χρειάηονται γενικοφσ κανόνεσ, κακϊσ επιδιϊκουν να 
επθρεάηουν τα παγκόςμια γεγονότα. Μια υπερδφναμθ χωρίσ αντίπαλο, όπωσ οι ΘΡΑ μετά 
τον Ψυχρό Ρόλεμο, δεν κα μποροφςε να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ αποκλειςτικά μζςα από 
διμερείσ επαφζσ, κακϊσ το κόςτοσ μιασ μαηικισ προςπάκειασ εξαναγκαςμοφ κα ιταν πολφ 
υψθλό9.  
 
Στα πλαίςια των διεκνϊν κεςμϊν, οι μετζχοντεσ καλοφνται να αναλάβουν κάποιεσ 
δεςμεφςεισ που φζρουν, μεν, κόςτοσ ςτο παρόν, αλλά και μζςο- ι μακροπρόκεςμεσ 
ωφζλειεσ10. Τα ςχετικά νομικά κείμενα αντανακλοφν αυτό το ευρφτερο ςφςτθμα αρχϊν, 
αξιϊν και κανόνων ςυμπεριφοράσ, αποτυπϊνοντασ τθ διαδικαςία διεκνοφσ κεςμοποίθςθσ 
ωσ προσ το ςυμβιβαςμό ςυμφερόντων, εξουςιϊν και νομικϊν μθχανιςμϊν - όπωσ ακριβϊσ 
ςυμβαίνει και ςτο εςωτερικό των κρατϊν. Σε ό,τι ζχει να κάνει με τθν Ευρϊπθ ειδικότερα, θ 
διαχωριςτικι γραμμι ανάμεςα ςτα κζματα εςωτερικισ και εξωτερικισ πολιτικισ γίνεται 

                                                           
7
 Keohane, International Institutions: Can Interdependence Work?, 1998, ςελ. 82 

8
 Ακόμα και θ διοίκθςθ Reagan, που ανζλαβε αρνθτικά προδιατεκειμζνθ προσ τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ το 

1980, μζχρι το τζλοσ τθσ δεκαετίασ είχε αποδεχτεί τθν αξία τουσ για τθν επιδίωξθ των ςτόχων τθσ εξωτερικισ 
πολιτικισ των ΘΡΑ. Βλ. περιςςότερα για το κζμα αυτό ςε Nye & Keohane, Two Cheers for Multilateralism, 
1986 
9
 Ο αρικμόσ των διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν ιταν περίπου 30 το 1910, ζγινε 70 το 1940 και μζχρι το 1981 

είχε ξεπεράςει τουσ 1.000 (Keohane, International Institutions: Can Interdependence Work?, 1998, ςελ. 85) 
10

 Τα πιο ιςχυρά κράτθ βρίςκονται ςε κζςθ να μεταβάλλουν τισ αντιλιψεισ των λιγότερο ιςχυρϊν για τα 
ςυμφζροντά τουσ – ειδικά εφόςον θ οικονομικι και θ πολιτικι ιςχφσ ζχει απομυκοποιιςει τθν κυριαρχία τθσ 
ιδεολογίασ. (Βλ. για παράδειγμα Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of Power, 1991 και Ikenberry & 
Kupchan, Socialization and Hegemonic Power, 1990) 
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όλο και λιγότερο ευκρινισ, με αποτζλεςμα να αυξάνεται θ ςθμαςία των κοινωνικϊν και 
κοινωνιολογικϊν παραγόντων που επθρεάηουν τθ λιψθ αποφάςεων11.  
 
Αυτό το κφμα ςκζψθσ κυριάρχθςε και ςτο χϊρο του διεκνοφσ δικαίου, με επίκεντρο τθν 
θκικι αςυμμετρία ανάμεςα ςτα δθμοκρατικά και τα μθ δθμοκρατικά κράτθ. Σε επίπεδο 
αρχϊν, θ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου ζφερε το τζλοσ τθσ ανταγωνιςτικισ ςχζςθσ ανάμεςα 
ςτθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και τθσ ςτρατθγικισ ςτακερότθτασ, όπωσ 
προζκυπτε από τον κίνδυνο τθσ πυρθνικισ ςφγκρουςθσ τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Θ 
δθμοκρατία δεν ιταν απλά μια θκικι πρόταςθ ι πολιτικι ειςιγθςθ, αλλά ζγινε μια διεκνισ 
νομικι υποχρζωςθ, με ζμφαςθ ςτισ ελεφκερεσ εκλογζσ12. Κρίνοντασ ότι οι δθμοκρατίεσ 
είναι πιο πικανό να τθριςουν τισ ςυμφωνθκείςεσ υποχρεϊςεισ τουσ ςε ςχζςθ με τισ μθ 
δθμοκρατίεσ13, και ειδικότερα ςε κζματα που αφοροφν τα όπλα μαηικισ καταςτροφισ, θ 
νομικι ςκζψθ κεωρεί ότι οι δθμοκρατίεσ ζχουν τθν ευκφνθ να χρθςιμοποιιςουν ακόμθ και 
τθ βία, προκειμζνου να αποτρζψουν, για παράδειγμα, τθν απόκτθςθ όπλων μαηικισ 
καταςτροφισ από τθσ μθ δθμοκρατίεσ, ϊςτε να προςτατζψουν τθ διεκνι ειρινθ14.  
 
Θ νζα ζμφαςθ ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια αυτόματα ζκεςε – και εξακολουκεί να κζτει - 
υπό νζεσ οπτικζσ γωνίεσ και άλλεσ βαςικζσ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου, και πρωτίςτωσ τθν 
κρατικι κυριαρχία: θ κυριαρχία πρζπει να γίνεται ςεβαςτι μόνο όταν αςκείται ςωςτά. Το 
διεκνζσ δίκαιο οφείλει να προςτατεφει τα άτομα από τισ τυραννικζσ ςυμπεριφορζσ, και 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί βία για το ςκοπό αυτό. Θ κυριαρχία προκφπτει από τθν 
εςωτερικι νομιμότθτα, και εφόςον τα τυραννικά κακεςτϊτα ςτεροφνται αυτισ τθσ 
νομιμότθτασ, δεν διακζτουν και τα απαιτοφμενα κεμζλια τθσ κρατικισ κυριαρχίασ15.  
 
Ταυτόχρονα, θ ζννοια τθσ κυριαρχίασ βρζκθκε ςτο «ςτόχαςτρο» δφο παράλλθλων αλλά εκ 
διαμζτρου αντίκετων φαινομζνων: αφ’ ενόσ, τθν αναγζννθςθ αποςχιςτικϊν και 
εκνικιςτικϊν ενςτίκτων, κι αφ’ ετζρου τθ δφναμθ τθσ τεχνολογίασ και των αγορϊν να 
επιβάλλουν μια πολφ ςτενι διεκνι αλλθλεξάρτθςθ και ςφνδεςθ. Θ αρχι τθσ εκνικισ 
αυτοδιάκεςθσ ενςωματϊκθκε με επιτυχία ςτο διεκνζσ δίκαιο, τισ αρχζσ και τισ πρακτικζσ 
τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ, αποτελϊντασ τθν πρωτεφουςα πθγι νομιμότθτασ και 

                                                           
11

 Θ Ευρωπαϊκι πολιτικι ςκζψθ ςτθ δεκαετία του `60 διζκετε μια κοινωνιολογικι κλίςθ που τθν ζκανε αρκετά 
διαφορετικι από τισ προςεγγίςεισ των διεκνϊν ςχζςεων από Αμερικανοφσ μελετθτζσ. Για παράδειγμα, θ 
κοινωνιολογικι μελζτθ του Raymond Aron για τον πόλεμο και τθν ειρινθ (Peace and War: A Theory of 
International Relations, 1966) και το ζργο του Hedley Bull (The Anarchical Society: a Study of Order in World 
Politics, 1977) για τθ διεκνι κοινωνία δεν προκάλεςαν το ενδιαφζρον τθσ Αμερικανικισ ςκζψθσ, που ζμοιαηε 
αφοςιωμζνθ ςτισ αρχζσ του ρεαλιςμοφ. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `80, όμωσ, άρχιςε να αναδεικνφεται ο 
ρόλοσ τθσ κοινωνικισ ςτακερότθτασ ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ τθσ διεκνοφσ τάξθσ. Βλ. και Kratochwill & 
Ruggie, International Organization: A State of the Art or an Art of the State?, 1986, και μια ςειρά 
δθμοςιεφςεων του John Gerard Ruggie, πχ Constructing the World Polity: Essays on International 
Institutionalization, 1998. 
12

 Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, 1992, ς.ς. 47, 90 
13

 Βλ. περιςςότερα ςε Slaughter, International Law in a World of Liberal States, 1995, ς.ς. 503-538. Για τον 
αντίλογο, βλ. Alvarez, Do Liberal States Behave Better? A Critique on Slaughter’s Liberal Theory, 2001, ς.ς.189-
190 
14

 Βλ. αναλυτικότερα για τθν αποτροπι ςε Feinstein & Slaughter, A Duty to Prevent, 2004 
15

 Κάτι τζτοιο πρακτικά κα ςιμαινε ότι οι δθμοκρατίεσ πρζπει να εκτοπίςουν τισ μθ δθμοκρατίεσ από τον ΟΘΕ 
για παράδειγμα, να μθν προβαίνουν ςε ςυνκικεσ ι ςυμφωνίεσ μαηί τουσ, να μθν ςυνάπτουν διπλωματικζσ 
ςχζςεισ και να μθν τισ αναγνωρίηουν ωσ νόμιμα κακεςτϊτα. (Βλ. περιςςότερα ςε Teson, Kantian Theory of 
International Law, 1992, ς.ς. 89-100) 
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νομιμοποίθςθσ των νζων κρατϊν (ι οιωνεί κρατικϊν οντοτιτων)16 που προζκυψαν με τθ 
λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου. Από τθν άλλθ, ςε ζνα παγκόςμιο περιβάλλον αυξανόμενθσ 
οικονομικισ και τεχνολογικισ αλλθλεξάρτθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ, οι εντάςεισ μποροφν 
να αποτραποφν μζςα από τθν ενδυνάμωςθ των «αδφναμων κρίκων»: τα αδφναμα κράτθ17 - 
όπωσ, άλλωςτε, ιταν όλα τα νζα κράτθ τθσ Βαλκανικισ – είναι εκείνα που αδυνατοφν να 
χειριςτοφν τισ εντάςεισ ςτο εςωτερικό τουσ, λειτουργϊντασ ωσ απειλι ευρφτερθσ 
αςτάκειασ. Θ επιτυχισ διαχείριςθσ τθσ απειλισ αυτισ εξαρτάται από α) τθ ςτακεροποίθςθ 
των κεςμικϊν δομϊν ςτο εςωτερικό τουσ, β) τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ 
των προβλθμάτων ςτισ ρίηεσ τουσ, και γ) τθ δθμιουργία φιλελεφκερων νόμων και κεςμϊν 
για τθν προϊκθςθ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ. 
 
Μποροφμε να εντοπίςουμε τζςςερεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ ζννοια τθσ κυριαρχίασ 
ερμθνεφεται ςτο ςφγχρονο κόςμο18: 

- νομικι κυριαρχία (legal sovereignty), που αφορά τθν αναγνϊριςθ του εδαφικοφ 
χϊρου ενόσ κράτουσ 

- κυριαρχία διαςφνδεςθσ (interdependence sovereignty), που ζχει να κάνει με τθ 
δυνατότθτα καλλιζργειασ ςυνδζςεων και ςχζςεων αλλθλεξάρτθςθσ με άλλα κράτθ. 
Θ ερμθνεία αυτι τθσ κυριαρχίασ οδθγεί και ςτθν αυτοαναίρεςι τθσ, κακϊσ ςυνεχϊσ 
ςυρρικνϊνεται μζςα από τθν παγκοςμιοποίθςθ 

- εςωτερικι κυριαρχία (domestic sovereignty), που αποτελεί και τθν πιο ςυνθκιςμζνθ 
ερμθνεία, και αναφζρεται ςτισ δομζσ κρατικισ αρμοδιότθτασ και τθν άςκθςθ 
αποτελεςματικοφ ελζγχου ςτο εςωτερικό του κράτουσ 

- παραδοςιακι κυριαρχία (Westphalian Sovereignty), βάςει τθσ οποία τα κράτθ ζχουν 
τθ δυνατότθτα να προςδιορίηουν ανεξάρτθτα τθ φφςθ των εςωτερικϊν δομϊν τουσ 

 
Θ επανιεράρχθςθ των αρχϊν του διεκνοφσ δικαίου γζννθςε και τισ προχποκζςεισ 
παραβίαςθσ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ.  Πλεσ αυτζσ οι εκφράςεισ ι ερμθνείεσ τθσ ζννοιασ τθσ 
εκνικισ κυριαρχίασ παριγαγαν ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ κατά τθ διάρκεια 
του 20ου αι, οι οποίοι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παραβιάηονται ι ακυρϊνονται από τθ διεκνι 
κοινότθτα, που ιεραρχεί υψθλότερα από το ςεβαςμό τθσ κυριαρχίασ τθν προάςπιςθ 
κεμάτων α) ανεξικρθςκείασ, β) δικαιωμάτων των μειονοτιτων, γ) ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων, και δ) διεκνοφσ ςτακερότθτασ. Αναλαμβάνει, λοιπόν, πρωτοβουλίεσ προσ 
όφελοσ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και αςφάλειασ, και τθσ διεκνοφσ τάξθσ, οι οποίεσ 
μπορεί να αμφιςβθτιςουν άμεςα ι ζμμεςα τθν εκνικι κυριαρχία των κρατϊν ι να 
δθμιουργιςουν διεκνι προτεκτοράτα (πχ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ) ι άλλεσ κρατικζσ οντότθτεσ 
(πχ Κόςςοβο).  
 
 

                                                           
16

 Τα κράτθ που νομιμοποιοφνται με αυτόν τον τρόπο ζχουν αμοιβαίο ςυμφζρον τθν προϊκθςθ τθσ από 
κοινοφ αναγνϊριςθσ τθσ ιςότθτασ τθσ κυριαρχίασ τουσ (sovereign equality). Αυτι θ αρχι ουςιαςτικά από-
νομιμοποιεί τθν προςάρτθςθ, βελτιϊνει τθν αςφάλεια όλων των αναγνωριςμζνων κρατϊν και με τον τρόπο 
αυτό αμβλφνει το δίλθμμα αςφαλείασ «πόλεμοσ ι κάνατοσ». 
17

 Ρεριςςότερα ςε Krasner, Addressing State Failure, 2005 
18

 Ο Krasner, ςτο ζργο του Sovereignty: Organized Hypocricy (1999), αναφζρεται εκτενϊσ ςτον τρόπο με τον 
οποίο θ εκνικι κυριαρχία αποτελεί βαςικι νόρμα του διεκνοφσ δικαίου, αλλά παρ’ όλ’ αυτά οι κανόνεσ που 
ςχετίηονται με αυτιν παραβιάηονται με αρκετά μεγάλθ ςυχνότθτα. 
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2.2. Αρχζσ και κεςμοί ςτθν Ευρϊπθ μετά τον Ψυχρό Ρόλεμο: ζνα 
νζο διεκνζσ περιβάλλον 

 
Τόςο το πνεφμα, όςο και οι ςτόχοι και οι δομζσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ αντανακλοφν 
τθν τάςθ για τθ κεςμοποίθςθ των αρχϊν διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ που αναδφκθκαν ςτθν 
Ευρϊπθ με τθν κατάρρευςθ του διπολιςμοφ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, οι 
αρχζσ αυτζσ είχαν να κάνουν με τθ ςυμπεριφορά τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτισ περιπτϊςεισ 
ενδοκρατικϊν ςυγκροφςεων, κζτοντασ ωσ ςτόχο τθ διαφφλαξθ τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ. 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ενςωμάτωςε αυτζσ τισ αρχζσ ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ 
καλλιεργικθκαν και προωκικθκαν μζςα από τουσ μθχανιςμοφσ τθσ Διάςκεψθσ για τθν 
Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ (ΔΑΣΕ). Ωσ εκ τοφτου, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ τζκθκε καταςτατικά υπό τθν αιγίδα τθσ, παρ’ όλο που τον θγετικό ρόλο 
ανζλαβε θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οφείλουμε, λοιπόν, να εξετάςουμε τον τρόπο με τον οποίο θ 
Ευρϊπθ υιοκζτθςε νζεσ αρχζσ και προτεραιότθτεσ, αλλά και το μθχανιςμό τθσ κεςμικισ 
επιβεβαίωςισ τουσ, ϊςτε να κατανοιςουμε τθν κυρίαρχθ Ευρωπαϊκι και διεκνι ςκζψθ 
που οδιγθςε ςτθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ 
μθχανιςμοφ περιφερειακισ ςτακεροποίθςθσ, ςυνεργαςίασ, εκδθμοκρατιςμοφ και 
προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. 
 
Κατά τθν περίοδο του Ψυχροφ Ρολζμου19, θ απαγόρευςθ τθσ χριςθσ βίασ ςυνάντθςε 
πολλζσ εξαιρζςεισ ςτα πλαίςια «εκνικϊν απελευκερωτικϊν αγϊνων», αλλά και τθσ 
«επιλεκτικισ επζμβαςθσ». Θ διάκριςθ των ςτρατευμάτων από τον άμαχο πλθκυςμό 
ιςοπεδϊκθκε μζςα από τα νζα όπλα μαηικισ καταςτροφισ, ενϊ το δόγμα τθσ αμοιβαίασ 
καταςτροφισ (Mutual Assured Distraction) απζτρεψε μια πυρθνικι ςφγκρουςθ, κζτοντασ, 
όμωσ, ςοβαρά θκικά διλιμματα. Θ καταςκοπεία και οι κρυφζσ επιχειριςεισ αποτζλεςαν 
μια ιδιαίτερθ κατθγορία κανόνων του παιχνιδιοφ20, ενϊ θ θκικι των διεκνϊν ςυνκθκϊν και 
ςυμφωνιϊν διζπονταν από ζκδθλθ καχυποψία21. Θ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου μείωςε 
δραςτικά τισ ςυμπεριφορζσ αυτζσ, ελαττϊνοντασ τθν πικανότθτα πολζμου μεταξφ των δφο 
υπερδυνάμεων, και μεταβάλλοντασ ταυτόχρονα τθ ςτρατιωτικι φφςθ των διεκνϊν 
ςχζςεων. Ζτςι από τθ διαπραγμάτευςθ ςυμφωνιϊν που αφοροφςαν τον ζλεγχο των 
εξοπλιςμϊν, δθμιουργικθκαν νζεσ ςυμφωνίεσ για τθν ζνταςθ τθσ διμεροφσ και διεκνοφσ 
ςυνεργαςίασ, κυρίωσ ςτο επίπεδο των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν. Επιπλζον, όςο ο 
Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν κακυςτεροφςε να ανταπεξζλκει ςτθ νζα πραγματικότθτα, 
δθμιουργικθκαν, διευρφνκθκαν και δραςτθριοποιικθκαν νζα κζντρα λιψθσ αποφάςεων – 

                                                           
19 Μζςα από τθν ιςορροπία του πυρθνικοφ τρόμου, ο Ψυχρόσ Ρόλεμοσ παραμόρφωςε εκτεταμζνα τουσ 

κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου που είχαν αναπτυχκεί μζχρι τα μζςα του 20
ου

 αι. για τθ διευκόλυνςθ και τθ 
ρφκμιςθ των πολιτικϊν, οικονομικϊν και των ανκρϊπινων ςχζςεων του πλανιτθ. Για περίπου μιςό αιϊνα, ο 
κόςμοσ βίωςε μια ενδιάμεςθ κατάςταςθ οφτε πολζμου, αλλά οφτε και ειρινθσ. Θ ανεξαρτθςία και οι 
επιλογζσ των μικρότερων κρατϊν περιορίηονταν από τουσ ιςχυρότερουσ γείτονζσ τουσ ι προσ όφελοσ τθσ 
ευρφτερθσ ςυςτθμικισ αςφάλειασ και ςτακερότθτασ. Το διεκνζσ δίκαιο χρθςιμοποιικθκε για τθ 
ςυγκζντρωςθ δυνατοτιτων άςκθςθσ εξουςίασ ςτα χζρια επιλεγμζνων παραγόντων, περιορίηοντασ παράλλθλα 
τθν ελευκερία τθσ αυτόνομθσ δράςθσ, ςτα πλαίςια ενόσ διεκνοφσ ςυςτιματοσ αςφαλείασ που παρείχε 
δικαίωμα βζτο ςτουσ βαςικοφσ πρωταγωνιςτζσ του. 
20

 Θ λζξθ «κανόνεσ» αποτελεί μάλλον ευφθμιςμό για τθν αμοιβαία ανοχι παραβιάςεων των κοινά αποδεκτϊν 
αρχϊν του διεκνοφσ δικαίου 
21

 Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε πολλζσ από τισ ςυμφωνίεσ για τον ζλεγχο των εξοπλιςμϊν υπάρχουν αναφορζσ 
ςε «εκνικά μζςα επιβεβαίωςθσ» (national means of verification), πράγμα που αντανακλά τθν αποδοχι και 
αναγνϊριςθ τθσ αμοιβαίασ δυςπιςτίασ και ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των εμπλεκομζνων. 
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NATO, EE, G7/G8/G20 – που εκπροςωποφν μια νζα οικονομικι και πολιτικι ολιγαρχία του 
διεκνοφσ ςυςτιματοσ22.  
 
Αν και το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου περιόριςε μια ςυγκεκριμζνθ μορφι βίασ, δεν 
εγκατζςτθςε μαγικά τθν ειρινθ ι τθ διεκνι ςτακερότθτα. Μπορεί θ ιδεολογικι ςφγκρουςθ 
μεταξφ του καπιταλιςμοφ και του ςοςιαλιςμοφ να ζπαψε να είναι θ πθγι εντάςεων ςτο 
διεκνζσ ςφςτθμα, αλλά δεν απουςιάηουν παράγοντεσ τριβισ μεταξφ των κρατϊν. Τόςο θ 
δεκαετία του `90, όςο και θ τρζχουςα, υπιρξαν δεκαετίεσ αλλαγϊν, για τισ οποίεσ το 
διεκνζσ δίκαιο κλικθκε να παίξει ζναν καταλυτικό ρόλο. Βζβαια, δεν κα μποροφςε να 
ςυνεχίςει από εκεί που ςταμάτθςε με τθ λιξθ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, οφτε και να 
αναπαράγει το παρελκόν. Θ πρόκλθςθ που τζκθκε για τουσ νομικοφσ επιςτιμονεσ είχε να 
κάνει με τθν ευκρινι αντίλθψθ των κοινϊν ςυμφερόντων μιασ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ 
διεκνοφσ κοινότθτασ, και τθν προςαρμογι του υπάρχοντοσ νομικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου 
ςτισ ανάγκεσ αυτζσ.  
 
 

2.2.1. Νζα αρχιτεκτονικι κεςμικισ ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ 
 
Οι διεκνείσ προκλιςεισ που κυριάρχθςαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ανικουν ςε ζνα ευρφ 
φάςμα, και κάποιεσ από αυτζσ είναι ιδιαίτερεσ για τθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. Για παράδειγμα, 
ο Λςλαμικόσ φονταμενταλιςμόσ ζχει αναδειχτεί ςε βαςικό πολζμιο του ςυνόλου των αρχϊν 
τθσ Δφςθσ, ενϊ θ Ευρϊπθ χρειάςτθκε να αντιμετωπίςει τθν αναγζννθςθ του εκνικιςμοφ 
(τουλάχιςτον ςτισ υπό μετάβαςθ χϊρεσ), αλλά και του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ ςτο 
εςωτερικό τθσ. Τα κφματα μεταναςτϊν από τισ φτωχότερεσ χϊρεσ του κόςμου και θ 
απόγνωςι τουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εξάντλθςθ τθσ ικανότθτασ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν 
να τουσ αφομοιϊςουν οικονομικά και κοινωνικά δθμιουργοφν μια πραγματικά εφφλεκτθ 
κατάςταςθ. Από τθν άλλθ, το φυςικό περιβάλλον μεταβάλλεται ςθμαντικά, με επιπτϊςεισ 
για το παγκόςμιο κλίμα και τθ ςυχνότθτα εκδθλϊςεωσ νζων επιδθμιϊν. Θ κλιματικι 
αλλαγι ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ για κάποιεσ χϊρεσ, αλλά πολφ αρνθτικζσ για κάποιεσ άλλεσ, 
ςτισ οποίεσ προβλζπεται να δθμιουργθκεί επικίνδυνθ αςτάκεια. Θ εκδιλωςθ επιδθμιϊν 
και πανδθμιϊν αποτελοφν μια πραγματικότθτα τθν οποία θ ανκρωπότθτα πρζπει να 
χειριςτεί, χωρίσ να ανατρζπονται οι ςχζςεισ παγκόςμιασ επικοινωνίασ και αλλθλεξάρτθςθσ. 
Θ προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί όλο και μεγαλφτερο αίςκθμα 
ευκφνθσ για τα κράτθ, αποτελϊντασ ζναν από τουσ κεντρικοφσ άξονεσ τθσ νζασ φιλοςοφίασ 
για τθν παγκόςμια ςυνεργαςία. 
 
Οι κυρίαρχεσ προκλιςεισ ςτθν Ευρϊπθ δεν προζκυψαν από τθν πικανότθτα ςφγκρουςθσ 
μεταξφ κρατϊν, αλλά από εντάςεισ και εκδθλϊςεισ βίασ ςτο εςωτερικό τουσ. Θ αςτάκεια 
αυτι απειλοφςε να αγγίξει και τισ διακρατικζσ ςχζςεισ, κακϊσ θ κατάρρευςθ του 
κομμουνιςμοφ παρζςυρε τισ δομζσ που ςυγκρατοφςαν επί δεκαετίεσ εκνικιςτικζσ και 
ςχιςματικζσ τάςεισ. Οι προςπάκειεσ ανάπτυξθσ μθχανιςμϊν ελζγχου αυτϊν των δυνάμεων 
και τάςεων δθμιοφργθςαν μια υβριδικι κεςμικι διευκζτθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. Στισ 
αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `90 διαμορφϊκθκε ςτθν Ευρϊπθ ζνα κεςμικό πλαίςιο που 
ςυνδφαηε τισ παραδοςιακζσ ςυμμαχίεσ, τθ ςυμφωνία των μεγάλων δυνάμεων, τθ 
δθμιουργία κρατϊν και κοινωνιϊν, τθν ενςωμάτωςθ των δθμοκρατικϊν αρχϊν και τθ 

                                                           
22

 Reisman, International Law after the Cold War, 1990, ςελ. 862 
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ςυλλογικι αςφάλεια23: θ Διάςκεψθ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ 
(ΔΑΣΕ)24. 
 
Θ Ευρϊπθ ζκεςε από νωρίσ ςε κίνθςθ τθ διαδικαςία επαναπροςδιοριςμοφ των δομϊν 
αςφαλείασ και ςυνεργαςίασ, με βάςθ τθ κεςμοποίθςθ25. Αυτι θ προςζγγιςθ βαςίηεται ςτθν 
πεποίκθςθ ότι οι κεςμοί αποτελοφν βαςικά μζςα για τθν προϊκθςθ τθσ διεκνοφσ ειρινθσ, 
γι’ αυτό και θ Δφςθ επεδίωξε τθ διεφρυνςθ των ιδθ υπαρχόντων κεςμϊν και προσ τισ 
χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Αν και θ διαδικαςία ιταν ςυνειδθτι, θ κετικι αντίδραςθ 
τθσ πολιτικισ θγεςίασ ςτθν προοπτικι τθσ περαιτζρω εξζλιξθ των Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν 
αποτζλεςε μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ ακόμα και για τουσ κεςμοκζτεσ.  
 
Στόχοσ των «νικθτϊν» του Ψυχροφ Ρολζμου δεν ιταν απλά να προωκιςουν ςτο πρϊθν 
Σοβιετικό μπλοκ ζνα ςφνολο αρχϊν ςυμπεριφοράσ και αντιλιψεων για τον κόςμο γφρω 
τουσ, αλλά και να μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο οι «ςοβιετοποιθμζνεσ» κοινωνίεσ 
αντιλαμβανόταν εαυτοφσ. Το εγχείρθμα αυτό ςυνδφαηε τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν ικανοτιτων 
και τθν ενςωμάτωςθ νζων πεποικιςεων ωσ ςτοιχεία τθσ νζασ ταυτότθτασ των κοινωνιϊν 
αυτϊν. «Δεν υπάρχει λόγοσ για τον οποίο οι κεςμοί μασ ι οι επιδιϊξεισ μασ κα πρζπει να 
ςταματιςουν ςτα παλιά ςφνορα του Ψυχροφ Πολζμου», διλωνε το 1994 ο Αμερικανόσ 
Υπουργόσ Εξωτερικϊν, Warren Christopher26. Το 1992, ο Βρετανόσ ομόλογόσ του Douglas 
Hurd διλωνε ότι «ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, και ςτθ Δφςθ γενικότερα, υπάρχει ζνα ςφνολο 
διεκνϊν κεςμϊν που ζχουν αποδείξει τθν αξία τουσ ςε ζνα ςφνολο προβλθμάτων – τα 
προβλιματα για τα οποία δθμιουργικθκαν, και τϊρα πρζπει να προςαρμοςτοφν για άλλα. 
Αυτό είναι το κλειδί: οι απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςε όλουσ αυτοφσ τουσ κεςμοφσ κα παρζχουν 
ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ τθ ςωςτι βοικεια και τθ ςωςτι 
διαςφάλιςθ/επιβεβαίωςθ»27.  
 
Ακόμα και θ Margaret Thatcher, με τουσ δεδομζνουσ «ενδοιαςμοφσ» τθσ για τουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ, λίγο μετά τθν Λρακινι ειςβολι ςτο Κουβζιτ το 1990 διλωνε ότι 

                                                           
23  Για τθ ςυλλογικι αςφάλεια γενικότερα βλ. ςε Jervis, Security Regimes, 1983; Oye, Explaining Cooperation 

Under Anarchy: Hypotheses and Strategies, 1985; Axelrode, The Evolution of Cooperation, 1984. Θ ζννοια τθσ 
ςυλλογικισ αςφάλειασ αναδείχκθκε αρχικά από κάποιεσ ςυγγενείσ τάςεισ του ιδεαλιςμοφ, με βαςικότερεσ το 
νομικιςμό (legalism), ο οποίοσ κεωρεί τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν ωσ βάςθ του διεκνοφσ δικαίου, και 
τον ουτοπιςμό, που κζλει τον ΟΘΕ ωσ κεμζλιο μιασ νζασ παγκόςμιασ τάξθσ. Υπάρχει επίςθσ και θ λεγόμενθ 
τάςθ του «ςυναιςκθματιςμοφ» (sentimentalism) ι μοραλιςμοφ (moralism), θ οποία κζτει τισ πολιτικζσ 
επιλογζσ ςε θκικό πλαίςιο (όπωσ για παράδειγμα το δόγμα Τροφμαν), αλλά δεν επιτρζπει τθ διάκριςθ 
ανάμεςα ςτα επικυμθτά και εφικτά αποτελζςματα (οδθγϊντασ, π.χ. ςτθν επζμβαςθ των ΘΡΑ ςτο Βιετνάμ). Το 
«ιδανικό» μοντζλο ςυλλογικισ αςφάλειασ αποτυπϊνεται από τον Claude (Power and International Relations, 
1962, ς.ς. 94-190) και βαςίηεται ςε ζνα εκελοντικό ςφςτθμα αποτελεςματικϊν ρυκμίςεων, ςτα πλαίςια του 
οποίου τα κράτθ κα αποδϊςουν μζροσ των κυριαρχικϊν εξουςιϊν τουσ ςτουσ διεκνείσ κεςμοφσ, κα 
απαγορεφεται θ χριςθ βίασ, θ επικετικότθτα τιμωρείται, και, με τθν πάροδο του χρόνου, τα Θνωμζνα Ζκνθ (ι 
κάποιοσ διάδοχοσ οργανιςμόσ τουσ) κα μποροφν αποτελεςματικά να αποτρζπουν τισ πολεμικζσ ςυγκροφςεισ 
και οι διαφορζσ μεταξφ των κρατϊν κα επιλφονται ειρθνικά.  
24

 Βλ. Flynn & Scheffer, Limited Collective Security, 1990, και Betts, Systems for Peace of Causes of War? 
Collective Security, Arms Control and the New Europe, 1992 
25

 Για παράδειγμα, ςτα πλαίςια τθσ προεκλογικισ του καμπάνιασ το 1992, ο υποψιφιοσ Ρρόεδροσ Bill Clinton 
διλωςε ότι «ςε ζναν κόςμο όπου θ ελευκερία - και όχι θ τυραννία – επεκτείνεται, ο κυνικόσ υπολογιςμόσ τθσ 
ςκλθρισ πολιτικισ τθσ ιςχφοσ απλά δεν λειτουργεί. Είναι αςφμβατθ με μια νζα εποχι» (Clinton, American 
Foreign Policy and the Democratic Ideal, 1992) 
26

 Christopher, Toward A More Integrated World, 1994 
27

 Hurd, A New System of Security in Europe, 1992 
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«πρζπει να ςυνδζςουμε τισ νζεσ δθμοκρατίεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ πιο ςτενά με τουσ 
κεςμοφσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ… Η Ευρωπαϊκι Κοινότθτα ζχει αμβλφνει τουσ 
ανταγωνιςμοφσ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ και τϊρα πρζπει να βοθκιςει να ξεπεραςτοφν οι 
διαχωριςμοί ανάμεςα ςτθν Ανατολικι και Δυτικι Ευρϊπθ»28.  Οι κεςμοί ςτουσ οποίουσ 
αναφζρονται περιλαμβάνουν τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, το ΝΑΤΟ, τον ΟΑΣΕ και τθ ΔΕΕ. Δεν 
υπιρχε ζνασ μόνο οργανιςμόσ που αναμενόταν να ζχει κυρίαρχο ρόλο ςτθν Ευρϊπθ. 
Αντίκετα, ςτόχοσ ιταν να δθμιουργθκεί «ζνα πλαίςιο ςυμπλθρωματικϊν και αμοιβαία 
ενιςχυόμενων» κεςμϊν29.  «Μποροφμε να προωκιςουμε τθ βιϊςιμθ ειρινθ ςτθν Ευρϊπθ 
μζςα από αλλθλζνδετεσ δομζσ, θ κάκε μία εκ των οποίων κα ζχει ςυμπλθρωματικό ρόλο 
και δυνάμεισ», διλωνε το 1993 ο Warren Christopher ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του ΟΑΣΕ30. 
 
Μια από τισ ςθμαντικότερεσ διαςτάςεισ αυτισ τθσ νζασ αρχιτεκτονικισ αςφαλείασ που 
περιγράφει ο Warren Christopher αφορά τθ διαχείριςθ ενδοκρατικϊν ςυγκροφςεων 
(substate conflict). Θ μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι για τθ διαμόρφωςθ μιασ κοινότθτασ 
ειρινθσ και ευθμερίασ ςτθν Ευρϊπθ βαςίςτθκε ςτθ δθμιουργία ςυςτθμάτων 
διακυβζρνθςθσ τα οποία κα διζκεταν α) τθ νομιμοποίθςθ και β) τθν ικανότθτα να 
αμβλφνουν ι να επιλφουν καταςτάςεισ κρίςθσ, πριν αυτζσ εξελιχκοφν ςε ςυγκροφςεισ. Για 
το ςκοπό αυτό, το ΝΑΤΟ και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ενεπλάκθςαν ςε προγράμματα για τθν 
ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν, τον επαναπροςδιοριςμό των ςχζςεων μεταξφ τθσ 
πολιτείασ και των ςτρατιωτικϊν δυνάμεων, αλλά και τθ δθμιουργία οικονομικϊν 
υποδομϊν ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ. Ρροςφζροντασ τθν προοπτικι ζνταξθσ 
ςτουσ κόλπουσ τουσ, υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, οι δφο αυτοί κεςμοί απζκτθςαν τθ 
δυνατότθτα να επθρεάςουν τθ διαδικαςία τθσ εςωτερικισ μετάβαςθσ των κρατϊν ςε 
μετάβαςθ. Θ προοπτικι ζνταξθσ υπιρξε, φυςικά, ιςχυρό κίνθτρο για τθν προϊκθςθ 
πολιτικϊν και οικονομικϊν αλλαγϊν ςε πολλζσ από τισ χϊρεσ του πρϊθν Σοβιετικοφ μπλοκ, 
αλλά δεν υπιρξε θ αποκλειςτικι απαραίτθτθ ςυνκικθ για τθν επίλυςθ κρίςεων και τον 
ζλεγχο των ςυγκροφςεων. Θ πραγματικότθτα αυτι ζγινε εμφανισ με τθν κρίςθ ςτθ 
Γιουγκοςλαβία, κακϊσ θ προοπτικι ζνταξθσ για τισ πρϊθν Γιουγκοςλαβικζσ δθμοκρατίεσ 
τζκθκε ςε μεγάλο βάκοσ χρόνου, και θ εξωτερικι πίεςθ δεν υπιρξε αποτελεςματικι ςτθν 
εγκακίδρυςθ των απαραίτθτων ριηικϊν αλλαγϊν ςτο εςωτερικό. Θ κρίςθ ςτθ 
Γιουγκοςλαβία, όμωσ, απαιτοφςε τθν ανάπτυξθ πιο αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν για τθ 
διαχείριςθ κρίςεων.  
 
Μποροφμε να εντοπίςουμε τρεισ ςθμαντικζσ διεκνείσ προςπάκειεσ για το ςκοπό αυτό, με 
πρϊτθ τθν Ομάδα Επαφισ (Contact Group)31. Θ Ομάδα Επαφισ είχε ςκοπό να ςυντονίηει 
τθν αντίδραςθ των μεγάλων δυνάμεων, χωρίσ, όμωσ, να διακζτει επίςθμεσ κεςμικζσ δομζσ 
– ακόμα και ςιμερα. Βαςικι τθσ λειτουργία είναι να αποτρζπει τθν εξζλιξθ τθσ εςωτερικισ 
αςτάκειασ ενόσ κράτουσ ςε κρίςθ μεταξφ των μελϊν τθσ Ομάδοσ, λειτουργϊντασ ωσ ζνα 
Concert of Europe του 20ου αι.  
 
Θ δεφτερθ κεςμικι αντίδραςθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ αφορά το ρόλο του ΝΑΤΟ. Θ απειλι 
χριςθσ βίασ για τθν αποκατάςταςθ τθσ τάξθσ ςτο εςωτερικό ενόσ κράτουσ δεν κεωρείται 

                                                           
28

 Thatcher, Shaping A New Global Community, 1990 
29

 Interlocking Institutions: The Conference on Security and Cooperation in Europe, NATO Basic Factsheet No. 
6, 1994 
30

 Christopher, The CSCE Vision: European Security Rooted in Shared Values, 1993 
31

 Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Επαφισ είναι θ Βρετανία, θ Γαλλία, θ Γερμανία, θ Λταλία, θ ωςία, και οι ΘΡΑ. 
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θκικι, αλλά οφτε και είναι θ πρϊτθ επιλογι εκείνων που τθν εκφζρουν. Ζγινε, όμωσ, κφριο 
ςυςτατικό του μθχανιςμοφ ελζγχου τθσ ςφγκρουςθσ ςτα Βαλκάνια, όςο αντιφατικζσ κι αν 
είναι οι αντιδράςεισ που προκάλεςε. Το ΝΑΤΟ ζχει προςαρμόςει τθ δομι των δυνάμεϊν 
του προκειμζνου να διευκολφνει τθ δθμιουργία Συνδυαςμζνων Ομάδων (Combined Joint 
Task Forces – CJTF), μζςα από τισ οποίεσ τα μζλθ τα οποία επικυμοφν να παρζμβουν 
ςτρατιωτικά για τθν παφςθ των εχκροπραξιϊν ι τθν επιβολι τθσ ειρινθσ μποροφν να το 
κάνουν.32 Θ Συνεργαςία για τθν Ειρινθ (Partnership for Peace – PfP) διευκολφνει τθ 
διεξαγωγι κοινϊν αςκιςεων και επιτρζπει ςε ςυνδεδεμζνα με το ΝΑΤΟ κράτθ να 
ςυμμετζχουν ςε ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ (όπωσ ςτθ Βοςνία)33. 
 
Μια τρίτθ προςπάκεια εξελίχκθκε μζςα από τθ Διάςκεψθ για τθν Αςφάλεια και τθ 
Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ (ΔΑΣΕ), που ξεκίνθςε το 1972 ςτο Ελςίνκι, ζπειτα από πρόταςθ 
τθσ ΕΣΣΔ. Θ ΕΣΣΔ επικυμοφςε να αξιοποιιςει το πλαίςιο τθσ ΔΑΣΕ για τθ διατιρθςθ του 
ελζγχου επί των δορυφόρων τθσ ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ. Για τθ δυτικι 
Ευρϊπθ, οι επαφζσ τθσ ΔΑΣΕ αποτελοφςαν ζναν τρόπο για τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ ςτθν 
περιοχι, τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ και τθ βελτίωςθ του ςεβαςμοφ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτισ χϊρεσ του Κομμουνιςτικοφ μπλόκ. Οι προτάςεισ που 
προζκυψαν από τθ ςυνάντθςθ του 1972 αποτελοφν τθ λεγόμενθ «Γαλάηια Βίβλο» και 
ζγιναν τα κεμζλια για μια ςφνοδο τριϊν επιπζδων, τθν αποκαλοφμενθ Διαδικαςία του 
Ελςίνκι. Οι εργαςίεσ τθσ Διαδικαςίασ για τθν Αςφάλεια και Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ (ΔΑΣΕ) 
ξεκίνθςαν ςτο Ελςίνκι το 1973 με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων 35 κρατϊν. Στισ ςυναντιςεισ 
πρϊτου επιπζδου ςυμφωνικθκε να υιοκετθκεί θ Γαλάηια Βίβλοσ, ενϊ οι ςυναντιςεισ 
δευτζρου επιπζδου παριγαγαν τθν Ρράξθ του Ελςίνκι του 1975, θ οποία και επικυρϊκθκε 
από τισ ςυναντιςεισ του τρίτου επιπζδου. Ακολοφκθςε μια ςειρά διαρκϊν διαςκζψεων, 
που είχαν ςτόχο να βελτιϊςουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν και τθν εφαρμογι τθσ 
Ρράξθσ, με κυριότερεσ εκείνεσ ςτο Βελιγράδι (1977-78), τθ Μαδρίτθ (1980-1983) και τθ 
Βιζννθ (1986-1989).  
 
Μια μοναδικι διάςταςθ του ςχιματοσ αυτοφ είναι θ μθ δεςμευτικι φφςθ των 
προβλζψεϊν του. Χωρίσ να αποτελεί μια επίςθμθ ςυνκικθ, θ πράξθ του Ελςίνκι είναι μια 
πολιτικι δζςμευςθ όλων όςων τθ ςυνυπογράφουν να χτίςουν τισ δομζσ αςφάλειασ και 
ςυνεργαςίασ τθσ Ευρϊπθσ ςτισ βάςεισ τθσ. Αυτό επζτρεψε ςτθ ΔΑΣΕ να παραμζνει μια 
ευζλικτθ διαδικαςία για τθν εξζλιξθ τθσ ςυνεργαςίασ, αποφεφγοντασ διαφωνίεσ ι 
κυρϊςεισ ωσ προσ τα κζματα εφαρμογισ. Αποδεχόμενα τισ δεςμεφςεισ του Ελςίνκι, τα 
μζλθ για πρϊτθ φορά αποδζχτθκαν το γεγονόσ ότι θ ςυμπεριφορά τουσ ζναντι των πολιτϊν 
τουσ, εντόσ των ςυνόρων τουσ, αποτελοφςε νόμιμο ενδιαφζρον τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. 
Αυτι θ ανοιχτι διαδικαςία αποτελεί και ζναν από τουσ παράγοντεσ για τθν προϊκθςθ τθσ 
δθμοκρατίασ ςτο πρϊθν Σοβιετικό μπλοκ. 
 
Πταν θ κατάρρευςθ του Γιουγκοςλαβικοφ κράτουσ φανζρωςε τθν απουςία Ευρωπαϊκϊν 
μθχανιςμϊν για τθν άμβλυνςθ εςωτερικϊν εντάςεων με διαμεςολάβθςθ ι μζτρα 

                                                           
32

 Αυτό, για παράδειγμα, ζγινε για τθν επιβολι τθσ Συνκικθσ του Dayton/Paris ς τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ. 
33

 Θ δυνατότθτα επζμβαςθσ (mandate) αποτελεί ζνα ξεχωριςτό κζμα, κακϊσ οι ΘΡΑ ιςχυρίηονται ότι το ΝΑΤΟ 
δεν χρειάηεται τθν εξουςιοδότθςθ τρίτων για να επζμβει ςε μια κρίςθ όπωσ εκείνθ ςτο Κόςςοβο. Θ 
ςτρατιωτικι παρζμβαςθ του ΝΑΤΟ εκτόσ των ςυνόρων των μελϊν του, όμωσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί 
αυτόνομα νομιμοποιθμζνθ. 
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οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ34, το 1992 δθμιουργικθκαν από τθ ΔΑΣΕ νζοι κεςμοί, με 
βαςικότερουσ τον Υψθλό Επίτροπο για τισ Εκνικζσ Μειονότθτεσ (High Commissioner on 
National Minorities) και τισ αποςτολζσ μακράσ διαρκείασ (missions of long duration). Οι 
μθχανιςμοί αυτοί είναι μεν παρεμβατικοί, αλλά θ απόφαςθ για τθν ενεργοποίθςι τουσ ςε 
κάποια χϊρα δεν ςυνεπάγεται τθν επιβολι κυρϊςεων – οφτε και αποτελοφν οι ίδιοι τουσ 
κάποια μορφι διεκνϊν κυρϊςεων. Ο ρόλοσ τουσ είναι θ διαμεςολάβθςθ, θ αποτροπι τθσ 
κρίςθσ, θ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ, θ ςτιριξθ τθσ αναςυγκρότθςθσ και θ παρατιρθςθ του 
ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελοφν τα αποκαλοφμενα εργαλεία τθσ 
«αποτρεπτικισ διπλωματίασ» (preventive diplomacy) και, αντίκετα με τισ επικρατοφςεσ 
αντιλιψεισ για τθν αποτελεςματικότθτα και το ρόλο τθσ ΔΑΣΕ (ΟΑΣΕ ςιμερα), 
αποδείχτθκαν ιδιαίτερα παραγωγικά για τισ προςπάκειεσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ να 
ελζγξει ενδοκρατικζσ ςυγκροφςεισ μετά τθ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου35. Αν και ςτερείται 
τθσ δυναμικισ του ΝΑΤΟ και τθσ ΕΕ, θ ΔΑΣΕ και τα όργανά τθσ ενεπλάκθςαν 
αποτελεςματικά ςτθν πρόλθψθ και αποτροπι κρίςεων, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που το 
ΝΑΤΟ και θ ΕΕ δεν διζκεταν τα εργαλεία για να ανταπεξζλκουν ςτα δεδομζνα των 
καταςτάςεων36. 
 
Θ περίπτωςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ υπιρξε ιδιαίτερα απογοθτευτικι, κακϊσ τα εργαλεία τθσ 
διεκνοφσ κοινότθτασ απζτυχαν να αποτρζψουν τθν κρίςθ – τόςο θ ΔΑΣΕ, όςο θ ΕΕ, το ΝΑΤΟ 
και ο ΟΘΕ. Κατάφεραν, όμωσ, να ςυγκρατιςουν τθν ζκταςθ τθσ κρίςθσ εντόσ των ςυνόρων 
τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ, χωρίσ να εμπλακοφν ςτισ εχκροπραξίεσ άλλεσ γειτονικζσ χϊρεσ, 
πράγμα πολφ ςθμαντικό ωσ αποτζλεςμα μιασ διεκνοφσ προλθπτικισ παρζμβαςθσ. Θ 
ελπίδα μεταβολισ των ςυνκθκϊν μζςω πιζςεων και κυρϊςεων δεν ζφερε το 

                                                           
34

 Για παράδειγμα, θ Ομάδα Επαφισ δεν διζκετε δυνατότθτεσ ανάλθψθσ δράςθσ, ενϊ το ΝΑΤΟ δεν μποροφςε 
να αναλάβει δράςθ με δεδομζνθ τθν εςωτερικι φφςθ των προβλθμάτων. Ραράλλθλα, τα μζλθ του ΝΑΤΟ δεν 
επικυμοφςαν τθ δθμιουργία μθχανιςμϊν για τθ διαχείριςθ κρίςεων τζτοιασ φφςθσ ςτα πλαίςια τθσ 
Συμμαχίασ, και δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι δεν ιταν επαρκϊσ «ςυλλογικόσ» μθχανιςμόσ, αφοφ θ ωςία δεν 
αποτελεί μζροσ του. Θ ΕΕ, από τθν άλλθ, τθν ίδια περίοδο ιταν αντιμζτωπθ με εςωτερικά διλιμματα που 
αφοροφςαν τθν εμβάκυνςθ και διεφρυνςι τθσ, κεςμικζσ προκλιςεισ, αλλά και ανθςυχίεσ για το μζλλον τθσ 
ζπειτα από τθν επανζνωςθ τθσ Γερμανίασ. 
35

 Από το 1993 μζχρι το 1999, ο Υψθλόσ Επίτροποσ, Max van der Stoel, διαμεςολάβθςε ςε εςωτερικζσ κρίςεισ 
που προζκυψαν ςε 13 χϊρεσ: Αλβανία, Κροατία, Εςκονία, ΡΓΔΜ, Ουγγαρία, Καηακςτάν, Κιργιςτάν, Λετονία, 
Λικουανία, Μολδαβία, ουμανία, Σλοβακία και Ουκρανία. Δθμιουργικθκαν επίςθσ 13 μακροπρόκεςμεσ 
αποςτολζσ ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, τθν Κροατία, τθν Εςκονία, τθν ΡΓΔΜ, τθ Γεωργία, το Κόςςοβο, το Sanjak, 
το Σαράγιεβο, το Τατηικιςτάν, τθν Ουκρανία και τθ Vojvodina (βλ. ετιςιεσ αναφορζσ του ΟΑΣΕ, 
http://www.osce.org). 
36

 Μια από τισ περιπτϊςεισ που θ ΔΑΣΕ ζδραςε καταλυτικά είναι οι χϊρεσ τθσ Βαλτικισ: θ προοπτικι τθσ 
ζνταξθσ ςτο ΝΑΤΟ και τθν ΕΕ δεν αποτελοφςαν επαρκι κίνθτρα για τθν άμβλυνςθ των εκνικϊν εντάςεων. 
Απαιτοφνταν παρουςία τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, κακθμερινι παρατιρθςθ/παρακολοφκθςθ των εξελίξεων, 
και ζγκαιρθ παρζμβαςθ προσ τισ τοπικζσ αρχζσ – κάτι που μποροφςαν να παρζχουν οι αποςτολζσ. Θ 
περίπτωςθ τθσ Εςκονίασ, για παράδειγμα, είναι ζνα από τα ξεχωριςτά παραδείγματα. Πταν το 1991 θ χϊρα 
απζκτθςε τθν ανεξαρτθςία τθσ, το 1/3 του πλθκυςμοφ ιταν ωςικισ καταγωγισ, που είχε μεταναςτεφςει 
ςχετικά πρόςφατα ςτθν πρϊθν Σοβιετικι δθμοκρατία, ζφερε τθ ωςικι κουλτοφρα και μιλοφςε ωςικά. Οι 
Εςκονοί εξζφραηαν (ακόμα και ςιμερα) μια πικρία απζναντι ςτθ ωςία και τουσ ϊςουσ, κρίνοντασ ότι 
καταπιζςτθκαν γλωςςικά και πολιτιςμικά από το κακεςτϊσ τθσ ΕΣΣΔ. Από τθν άλλθ, οι ϊςοι τθσ χϊρασ 
βρζκθκαν ξαφνικά ςε ζνα ανεξάρτθτο κράτοσ που ιταν αρνθτικά κείμενο προσ τουσ ίδιουσ και τθν κουλτοφρα 
τουσ. Οι ςκλθροπυρθνικοί Εςκονοί εκνικιςτζσ απαιτοφςαν τθν απζλαςθ των ϊςων, ενϊ οι ϊςοι ςτα 
βορειοανατολικά δθμιοφργθςαν κίνθμα αυτονομίασ, με ζντονεσ τάςεισ απόςχιςθσ. Τα ωςικά ςτρατεφματα 
εξακολουκοφςαν να βρίςκονται ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ, θ ίδια θ ωςία εξζφραηε μια επικετικι ρθτορικι προσ 
τθν Εςκονία. (βλ. Barrington, The Domestic and International Consequences of Citizenship in the Soviet 
Successor States, 1995).  

http://www.osce.org/
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προςδοκϊμενο αποτζλεςμα, αλλά παρζτεινε ζνα περιβάλλον μθ λφςθσ, που οδιγθςε ςτισ 
ακρότθτεσ τθσ πολεμικισ ςφγκρουςθσ. Θ αποτυχία οφείλεται τόςο ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία, όςο και ςτθ γενικότερθ διςτακτικότθτα των κρατϊν να 
παραχωριςουν αρμοδιότθτεσ ςτουσ διεκνείσ κεςμοφσ για τθν ανάλθψθ δράςθσ. 
 
 

2.2.2. Νομιμοποιθμζνθ παρζμβαςθ 
 
Λςτορικά, ο ςεβαςμόσ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ, μιασ παγκόςμια αναγνωριςμζνθσ διεκνοφσ 
κεςμικισ αρχισ, δεν ζχει ςτακεί εμπόδιο για ζνα ιςχυρό κράτοσ που αποφαςίηει να δράςει 
ςε βάροσ κάποιου λιγότερου ιςχυροφ. Μποροφμε να ποφμε ότι το μεγαλφτερο μζροσ του 
διεκνοφσ δικαίου ακολουκείται τισ περιςςότερεσ φορζσ, αλλά οι ιςχυρότερεσ χϊρεσ 
λυγίηουν ι ακόμα και παραβιάηουν νόμουσ και αρχζσ, όταν το επιλζγουν37. Από το 1990, θ 
παρζμβαςθ ςτο εςωτερικό τρίτων χωρϊν ζχει λάβει διαφορετικζσ διαςτάςεισ. Στο ερϊτθμα 
αν μποροφν οι ιςχυρότεροι παράγοντεσ να υποδεικνφουν τθ μορφι τθσ κυβζρνθςθσ μιασ 
άλλθσ χϊρασ, θ απάντθςθ ςε επίπεδο πολιτικισ είναι «ίςωσ, ναι, ςε τελικι ανάλυςθ», γιατί 
κάποια δικαιϊματα είναι πιο κεμελιϊδθ από το δικαίωμα των κρατϊν για τθ μθ 
παρζμβαςθ: δεν μπορεί μια δθμοκρατία να ανατρζψει κάποια άλλθ, αλλά ζχει αυτό το 
δικαίωμα απζναντι ςε ζνα μθ δθμοκρατικό κακεςτϊσ38.  
 
Επιπλζον, οι κεςμικζσ διευκετιςεισ που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του οράματοσ του 
Άρκρου 7 του Καταςτατικοφ Χάρτθ του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν δεν ζχουν 
διευκρινιςτεί ποτζ: δεν υπάρχουν προβλζψεισ για τθ διάκεςθ εκνικϊν δυνάμεων, δεν 
υπάρχουν μόνιμεσ διακζςιμεσ μονάδεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οφτε επιτροπι για ςτρατιωτικά 
κζματα. Χωρίσ να υπάρχουν αυτζσ οι κατάλλθλεσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ, το Συμβοφλιο 
Αςφαλείασ εκτζλεςε και εκτελεί τισ ευκφνεσ του απζναντι ςτθ διεκνι κοινότθτα με τον 
μόνο πρακτικό τρόπο που ζχει ςτθ διάκεςι του, μετακινοφμενο από τθν άμεςθ ςτθν 
ζμμεςθ επιβολι, και χρθςιμοποιϊντασ τθ δικι του κεςμικι εξουςιοδότθςθ και δικαιοδοςία 
για να νομιμοποιιςει δράςεισ των κρατϊν που ιταν διατεκειμζνα να το κάνουν. 
 
Το γεγονόσ παραμζνει ότι οι δομζσ τθσ ΔΑΣΕ – που από το 1994 αποτελεί Οργανιςμό και όχι 
διαρκι διάςκεψθ – είναι μζχρι ςιμερα ο μθχανιςμόσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθν 
επίλυςθ ενδοκρατικϊν ςυγκροφςεων ςτθν Ευρϊπθ39. Ρζρα από τισ κεςμικζσ διαςτάςεισ τθσ 
ςυνεργαςίασ για τθν αποτροπι και διαχείριςθ κρίςεων – άλλοτε επιτυχθμζνα και άλλοτε 
όχι – θ δομι και θ δράςθ του επιβεβαιϊνουν τθν ειςαγωγι μιασ νζασ φιλοςοφίασ ςτο 
διεκνζσ δίκαιο, αυτι τθσ δυνατότθτασ διεκνοφσ παρζμβαςθσ ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ 
ενόσ κράτουσ.  
 

                                                           
37

 Waltz, Structural Realism After the Cold War, 2000, ςελ. 27 
38

 Αναφορά του Robert Tucker (Intervention and the Reagan Doctrine, 1985, ςελ. 5) για τα λόγια 
υψθλόβακμου ςυνεργάτθ του Ρροζδρου των ΘΡΑ Ronald Reagan (“…the Reagan Administration debated 
whether we had the right to dictate the form of another country’s government. The bottom line was yes, that 
some rights are more fundamental than the right of nations to non-intervention… We don’t have the right to 
subvert a democracy, but we do have the right against a non-democratic one”) 
39

 Αυτό φάνθκε και το 1997 ςτθν Αλβανία, μετά τθν κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ των πυραμίδων, αλλά και 
ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ με τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ του Dayton. Ο ΟΑΣΕ 
προςπάκθςε να παρζμβει αποτρεπτικά και ςτο Κόςςοβο, ανεπιτυχϊσ, όμωσ. 
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Φυςικά, θ ίδια θ ζννοια τθσ παρζμβαςθσ δεν αποτελεί κάτι καινοφργιο για το διεκνζσ 
δίκαιο, αλλά ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ παρζμβαςθσ είναι: θ εποικοδομθτικι παρζμβαςθ 
(constructive intervention). Θ δυνατότθτα νομιμοποίθςθσ μιασ διεκνοφσ παρζμβαςθσ ςτο 
εςωτερικό των Ευρωπαϊκϊν κρατϊν αποτελεί ριηικι καινοτομία των αρχϊν και πρακτικϊν 
που μζχρι τότε ιταν κυρίαρχεσ ςτουσ κεςμικοφσ μθχανιςμοφσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, 
και ουςιαςτικά επζτρεψε τθν ανάλθψθ λειτουργικϊν πρωτοβουλιϊν και πρακτικισ δράςθσ 
για τθν επίλυςθ κρίςεων ι τθν αποτροπι τουσ. Θ αρχι τθσ μθ παρζμβαςθσ εξακολουκεί και 
υφίςταται ωσ βαςικι αρχι του διεκνοφσ δικαίου, αλλά, για πρϊτθ φορά, νομιμοποιικθκε θ 
ςυλλογικι χριςθ τθσ - υπό ςυγκεκριμζνουσ όρουσ και ςυνκικεσ40. Μζςα από τισ επιλογζσ 
τουσ για τθ δθμιουργία μιασ νζασ Ευρϊπθσ, τα κράτθ δεςμεφτθκαν ςε μια νζα θκικι, 
πρακτικι και ρυκμιςτικι προςζγγιςθ τθσ παρζμβαςθσ, δθμιουργϊντασ νζεσ αρχζσ και 
κανόνεσ ςυμπεριφοράσ. 
 
Ο ΟΑΣΕ παρείχε το κεςμικό πλαίςιο που νομιμοποίθςε τισ μεκοδεφςεισ τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ για τθν επιρροι των εξελίξεων ςτο εςωτερικό των Ευρωπαϊκϊν κρατϊν μετά 
τθν κατάρρευςθ τθσ ΕΣΣΔ. Οι αρχζσ που περιλαμβάνονται ςτο Χάρτθ των Ραριςίων41 
αποτελοφν τισ αρχζσ του νζου Ευρωπαϊκοφ νομικοφ ςυςτιματοσ, αντανακλϊντασ τον 
επαναπροςδιοριςμό  τθσ φιλοςοφίασ των κεςμϊν και των κανονιςμϊν του διεκνοφσ 
δικαίου μετά τον Ψυχρό Ρόλεμο. Οι αρχζσ που ςυμφωνικθκαν από κοινοφ ςτο Ραρίςι ςτισ 
21 Νοεμβρίου του 1990 εγγυϊνται τθ δζςμευςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ να αντιδράςει ςε 
καταςτάςεισ κρίςθσ για τθν Ευρωπαϊκι ιπειρο, χωρίσ να περιορίηεται από το ςεβαςμό τθσ 
κυριαρχίασ ι τθν ανάγκθ για τθν επίτευξθ ομοφωνίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων. 
 
 

2.2.3. Δθμοκρατία 
 
Ραρατθρϊντασ τθ μεταμόρφωςθ και εξζλιξθ τθσ ΔΑΣΕ, διαπιςτϊνουμε ότι θ διεκνισ 
κοινότθτα επζλεξε να χρθςιμοποιιςει ζνα νζο ςφςτθμα από αρχζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 
ςυλλογικισ αςφάλειασ, και επζλεξε να το κάνει μζςα από τα κανάλια τθσ διεκνοφσ 
κεςμοποίθςθσ κατά τθν περίοδο 1989-1993. Στόχοσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ ιταν να 
καταςτεί εφικτι θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςτθ διαδικαςία εςωτερικισ μετάβαςθσ και 
ανάπτυξθσ των πρϊθν ςοςιαλιςτικϊν κρατϊν. Θ διεκνισ κοινότθτα επικυμοφςε ουςιαςτικά 
δφο πράγματα: α) να ελζγξει τθν πικανότθτα ςυγκροφςεων, και β) να ςυμβάλει ςτθν 
εγκακίδρυςθ δθμοκρατικϊν ςυςτθμάτων διακυβζρνθςθσ. Ζτςι, θ δθμοκρατικι ειρινθ42 και 
θ κεμςοποίθςι τθσ αποτζλεςε το βαςικόσ ςθμείο αναφοράσ τόςο των Ευρωπαϊκϊν όςο και 
των διεκνϊν ςχζςεων για τα επόμενα χρόνια. 
 

                                                           
40

 Δεν είναι τυχαίο ότι όλεσ οι ςυμφωνίεσ ι ςυνκικεσ που ζχουν υπογραφεί ανάμεςα ςτθν ΕΕ και το ΝΑΤΟ 
αφ’ ενόσ, και τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ ζχουν πολφ ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ςτισ 
αρχζσ και προβλζψεισ του Χάρτθ των Ραριςίων. 
41

 Βλ. Ραράρτθμα Ε 
42

 Για τθ δθμοκρατικι ειρινθ βλ. ενδεικτικά Diamond & Plattner, The Global Resurgence of Democracy, 1996; 
Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 1998; Zhang, Corporatism, 
Totalitarianism and Transitions to Democracy, 1994; Putnam, Making Democracy Work; Ray, The Democratic 
Path to Peace, 1997; Oneal & Russett, The Kantian Peace: the Pacific Benefits of Democracy, Interdependence 
and International Organizations, 1885-1992, 1999, και, Triangulating Peace:Democracy, Interdependece and 
International Organizations, 2001 
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Μια από τισ ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ ςτθ διεκνι κοινωνία προιλκε από τθν εξάπλωςθ 
τθσ δθμοκρατίασ ωσ τθσ νζασ κυρίαρχθσ παγκόςμιασ αξίασ, και τθν ενςωμάτωςθ των 
δθμοκρατικϊν αρχϊν ςτθ ςυμπεριφορά ενόσ μεγεκυνόμενου αρικμοφ κρατϊν. Κάποιεσ 
αρχζσ διεκνοποιοφνται πιο εφκολα ςε ςχζςθ με κάποιεσ άλλεσ, εξαιτίασ τθσ ποιότθτάσ τουσ, 
αλλά και τθσ ποιότθτασ των κρατϊν που τισ προωκοφν. Οι κυρίαρχεσ δυτικζσ αρχζσ τθσ 
δθμοκρατίασ, τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, τθσ ειρινθσ, τθσ ευθμερίασ είναι ιδιαίτερα 
«ελκυςτικζσ», εφόςον ζχουν υιοκετθκεί από τα περιςςότερο επιτυχθμζνα κράτθ. Θ 
βαςικότερθ από αυτζσ είναι θ δθμοκρατία43.  
 
Πταν θ δθμοκρατία υιοκετείται ωσ βαςικι αξία από ζνα κράτοσ, θ κουλτοφρα που 
παράγεται ενζχει τθ δζςμευςθ ςτθν ειρθνικι διευκζτθςθ των διαφορϊν44. Κυριαρχοφν 
αντιλιψεισ και πρακτικζσ που επιτρζπουν το ςυμβιβαςμό και τθν ειρθνικι επίλυςθ των 
διαφορϊν χωρίσ τθ χριςθ βίασ, πρωτίςτωσ ςτο εςωτερικό, αλλά και ςτο εξωτερικό45. Σε ζνα 
δθμοκρατικό περιβάλλον, οι αρχζσ που νομιμοποιοφνται ωσ κατάλλθλεσ για τθν επίλυςθ 
διαφορϊν είναι είτε θ διαπραγμάτευςθ είτε θ διαμεςολάβθςθ. Ρράγματι, οι δθμοκρατίεσ 
επιλζγουν ειρθνικά μζςα για τθ ρφκμιςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν τουσ ςχζςεων, 
χρθςιμοποιϊντασ (κατά προτεραιότθτα) κεςμικζσ δομζσ και νομιμοποιθμζνεσ οδοφσ, και 
αναπτφςςουν κετικζσ αντιλιψεισ για τισ άλλεσ δθμοκρατίεσ46. Θ τάςθ αυτι για τισ κετικζσ 
αντιλιψεισ μεταξφ των δθμοκρατιϊν ενιςχφεται από τισ ςχζςεισ οικονομικισ 
αλλθλεξάρτθςθσ που αναπτφςςουν μεταξφ τουσ47. Αν και οι εμπορικζσ ςχζςεισ δεν 
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για να επεξθγιςουν τθ δθμοκρατικι ειρινθ, υπάρχει θ τάςθ να 
κεωρείται ότι είναι πιο ανοιχτζσ ςτθν εμπορικι ςυνεργαςία μεταξφ τουσ48.Ζτςι, τα 
δθμοκρατικά κράτθ τείνουν να δθμιουργοφν κοινότθτεσ ςυμφερόντων, και, κακϊσ 
κινοφνται προσ τθν κοινότθτα, αποκθρφςςουν τθν επιλογι χριςθσ ι απειλι χριςθσ βίασ 
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ49.  
 
Δεν πρζπει επίςθσ να ξεχνάμε ότι θ απουςία ςυγκροφςεων μεταξφ των δθμοκρατιϊν 
προκφπτει και από τουσ περιοριςμοφσ που επιβάλλει θ κοινι γνϊμθ, και τουσ μθχανιςμοφσ 
ελζγχου και ιςορροπίασ τθσ εςωτερικισ δομισ τουσ. Οι εςωτερικζσ αρχζσ επθρεάηουν τθ 
διεκνι ςυμπεριφορά, γιατί τα κράτθ τισ εξωτερικεφουν, παρ’ όλο που ζχουν δθμιουργθκεί 
για ςκοποφσ των εςωτερικϊν πολιτικϊν διαδικαςιϊν και κεςμϊν50. Οι δθμοκρατίεσ αςκοφν 
αποτελεςματικότερουσ ελζγχουσ ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε ςχζςθ με άλλα πολιτικά 
ςυςτιματα51. Οι δομικοί περιοριςμοί ενόσ δθμοκρατικοφ περιβάλλοντοσ αποτελοφν ζνα 

                                                           
43

 Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World, 1993, κεφ. 7 και Can a 
Democratic Peace be Built?, 1993, ς.ς. 277-282. 
44

 Layne, Kant or Cant, The Myth of the Democratic Peace, 1994, ςελ. 6 
45

 Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World, 1993, ςελ. 31 
46

 Doyle, Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, 1989, ςελ. 230 
47

 Για το επιχείρθμα ότι θ αλλθλεξάρτθςθ προωκεί τθν ειρινθ βλ. Rosecrance, The Rise of the Trading State: 
Commerce and Coalitions in the Modern World, 1986, ς.ς. 27-28 
48

 Doyle, Kant: Liberalism and World Politics, 1986, ςελ. 1161 
49

 Starr, Democracy and War: Choice, Learning and Security Communities, 1992, ς.ς. 207-213 
50

 Maoz & Russett, Normative and Structural Causes of Democratic Peace 1946-1986, 1993, ςελ. 632 
51

 Στα μθ δθμοκρατικά κράτθ, «μια κιρυξθ πολζμου είναι το ευκολότερο πράγμα για να αποφαςίςει κανείσ, 
γιατί ο πόλεμοσ δεν ζχει απαιτιςεισ από τον θγζτθ, που απλά είναι ιδιοκτιτθσ και όχι μζροσ του κράτουσ, τθ 
λιγότερθ κυςία ωσ προσ το τραπζηι του, το κρεβάτι του, το εξοχικό του, τουσ αυλικοφσ του και τα ςχετικά… ωσ 
εκ τοφτου, ζνασ αυταρχικόσ θγζτθσ μπορεί να αποφαςίςει να ζναν πόλεμο με τθν ίδια ευκολία που 
αποφαςίηει μια γιορτι για τουσ λιγότερο ςθμαντικοφσ λόγουσ». (Doyle, Kant: Liberal Policies and Foreign 
Affairs I, 1983, ς.ς. 187-211) 



  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 89 

μθχανιςμό ελζγχου και ιςορροπιϊν κα δθμιουργιςει ζνα πλαίςιο εκτίμθςθσ των 
πραγματικϊν ωφελειϊν και του κόςτουσ μιασ ςφγκρουςθσ.  
 
Θ ανάδειξθ τθσ δθμοκρατίασ ωσ νζα κυρίαρχθ αξία του διεκνοφσ ςυςτιματοσ αξιοποιικθκε 
για να αιτιολογιςει ςυμπεριφορζσ που κατά τθ διάρκεια του Ψυχροφ Ρολζμου κα ιταν 
αδιαφιλονίκθτα παρεμβατικζσ. Κακϊσ θ παρζμβαςθ ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ ενόσ 
κράτουσ δεν κεωροφνταν αποδεκτι από το προχπάρχον ςφςτθμα πεποικιςεων, κα ζπρεπε 
τουλάχιςτον να κακιερωκεί κάποια μεκόδευςθ ςυλλογικισ νομιμοποίθςισ τθσ. Οι 
υπάρχουςεσ αρχζσ τθσ κυριαρχίασ, τθσ αυτοδιάκεςθσ και τθσ μθ παρζμβαςθσ ζπρεπε να 
προςαρμοςτοφν και θ ςυλλογικι δζςμευςθ ςτθ δθμοκρατία ωσ ανϊτερθ αξία αποτζλεςε το 
μζςο.  
 
Αναηθτϊντασ ςυλλογικζσ λφςεισ ςτισ προκλιςεισ τθσ εςωτερικισ και διεκνοφσ τάξθσ, τα 
κράτθ τθσ Ευρϊπθσ επζλεξαν ςυνειδθτά τθ ςυνεργαςία ςτα πλαίςια τθσ ΔΑΣΕ. Επρόκειτο 
για μια ςυλλογικι διαδικαςία επαναπροςδιοριςμοφ αρχϊν και αξιϊν, με αποτελζςματα 
αντίςτοιχα με εκείνα τθσ κοινωνικοποίθςθσ των ατόμων ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνία, και όχι 
για τθν προβολι τθσ ιςχφοσ μιασ θγεμονικισ δφναμθσ. Βζβαια, τα εργαλεία τθσ 
εποικοδομθτικισ παρζμβαςθσ διακζτουν ςτοιχεία εξαναγκαςμοφ, αλλά θ διαδικαςία για 
τθν προςαρμογι των αρχϊν που επζτρεψαν τθν ανάπτυξθ και χριςθ αυτϊν των εργαλείων 
υπιρξε κακ’ όλα ςυμμετοχικι, μθ κακοδθγοφμενθ και μθ υποχρεωτικι52. Ζτςι, δεν είχαμε 
τθν επιβολι των νόμων των «νικθτϊν» του Ψυχροφ Ρολζμου, αλλά μια ςυνειδθτι και 
εκοφςια διαδικαςία για τθ δθμιουργία νζων αρχϊν και τθν προςαρμογι του περιεχομζνου 
παλαιότερων. 
 
Οι διαδικαςίεσ τθσ ΔΑΣΕ παριγαγαν ζνα νζο πλαίςιο αξιϊν, που βαςίςτθκε ςε δφο άξονεσ: 
τθ δθμοκρατία και τθ νομιμοποιθμζνθ ςυλλογικι παρζμβαςθ. Αποτελοφςε μια ειλικρινι 
ςυλλογικι προςπάκεια δθμιουργίασ νζων κανονιςμϊν και προτφπων για τθ διατιρθςθ τθσ 
αςφάλειασ ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. Δθμιουργικθκε ςυνειδθτά, για να αντιμετωπίςει 
απειλζσ που τα κράτθ δεν μποροφςαν - και δεν ικελαν - να χειριςτοφν με βάςθ 
παλαιότερεσ αρχζσ, ενϊ διευκόλυνε τθν ανάλθψθ νζων μορφϊν ςυλλογικισ δράςθσ.  
 
 

2.3. Το πλαίςιο τθσ Διαδικαςίασ για τθν Αςφάλεια και τθ 
Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ 

 
Κατά τθ διάρκεια του Ψυχροφ Ρολζμου, θ ΔΑΣΕ αποτελοφςε μια διαδικαςία μεταξφ κρατϊν 
και δεν διζκετε επίςθμα ι οργανωςιακά χαρακτθριςτικά ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ53. Θ 
απουςία αυςτθρϊν δομϊν εξυπθρετοφςε τισ ανάγκεσ τθσ ιςτορικισ περιόδου, 
αντανακλϊντασ τον ελάχιςτο κοινό χϊρο κατανόθςθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα δφο 
ςτρατόπεδα. Τθ δεκαετία του `80, θ ΔΑΣΕ ιταν ο μοναδικόσ κεςμόσ ςτον οποίο 
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ςυμμετείχαν όλεσ οι χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, και λειτουργοφςε ςτθ βάςθ τθσ ομοφωνίασ54. Το 
γεγονόσ αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, κακϊσ θ άρνθςθ μίασ μόνο χϊρασ, όποιασ και αν 
ιταν, μποροφςε να αποτρζψει μια ςυλλογικι απόφαςθ. Θ κατάρρευςθ τθσ ΕΣΣΔ και θ 
πτϊςθ του Τείχουσ του Βερολίνου προκάλεςαν μια γενικότερθ ευφορία, που πολιτικά 
ερμθνεφτθκε με μια μοναδικι ςφγκλιςθ προσ τισ αξίεσ τθσ δθμοκρατίασ, των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ. Επιδιϊκοντασ να καταςτιςουν τισ αρχζσ 
αυτζσ μθ αναςτρζψιμεσ, οι θγεςίεσ τθσ Ευρϊπθσ προςπάκθςαν να δθμιουργιςουν ζνα 
πλαίςιο δζςμευςθσ ςτισ αξίεσ αυτζσ, αξιοποιϊντασ το μθχανιςμό τθσ ΔΑΣΕ. Ζτςι, τθν 
περίοδο 1989-1990 οι διαβουλεφςεισ μεταξφ των μελϊν παριγαγαν για πρϊτθ φορά 
κεςμικζσ δομζσ για τθ ΔΑΣΕ (γραμματεία), ςε μια προςπάκεια να κωδικοποιθκοφν οι αρχζσ 
ςυμπεριφοράσ για μια νζα Ευρϊπθ και να επιβεβαιωκοφν τα αποτελζςματα των 
επαναςτάςεων ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ. 
 
Το πρϊτο κρίςιμο ςθμείο ςτο οποίο καλλιεργικθκε ςυμφωνία επί των αρχϊν ιταν τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα. Ο αποκαλοφμενοσ «μθχανιςμόσ τθσ ανκρϊπινθσ διάςταςθσ» 
(human dimension mechanism) τζκθκε ςε λειτουργία πάνω από 70 φορζσ κατά τθ διάρκεια 
των γεγονότων του 198955, κζτοντασ ερωτιματα για το μζλλον τθσ ΔΑΣΕ: αν και υπιρχε 
ςυμφωνία για τθν ανάγκθ περαιτζρω κεςμοποίθςθσ, θ κατεφκυνςθ προσ τθν οποία κα 
ζπρεπε να κινθκεί ιταν ακόμα αςαφισ56. Θ ενοποίθςθ τθσ Γερμανίασ βριςκόταν υπό 
εξζλιξθ57, το Σφμφωνο τθσ Βαρςοβίασ υπιρχε ακόμα, και γενικότερα οι εξελίξεισ που 
επρόκειτο να ζρκουν με τθν κατάρρευςθ τθσ ΕΣΣΔ βρίςκονταν πζρα από τα όρια τθσ 
φανταςίασ των θγετϊν και διπλωματϊν τθσ Ευρϊπθσ. Τα γεγονότα δθμιοφργθςαν νζεσ 
διαςτάςεισ ςτα προβλιματα τθσ νζασ Ευρϊπθσ, και προκαλϊντασ νζεσ ςυμφωνίεσ για 
δράςθ, εκεί που πριν από μερικά χρόνια δεν ιταν εφικτζσ58. 
 
Τθν άνοιξθ του 1990 οι χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ αγκάλιαςαν ρθτϊσ τισ 
αξίεσ τθσ δφςθσ ςτθ Σφνοδο τθσ Βόννθσ59, και κυρίωσ τθ δθμοκρατία και τισ ελεφκερεσ 
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εκλογζσ, το κράτοσ δικαίου και τθ ςχζςθ του πολιτικοφ πλουραλιςμοφ με τθν οικονομία τθσ 
αγοράσ. Τον Λοφνιο του 1990 οι εξελίξεισ ζμοιαηαν να αναδεικνφουν τθ ΔΑΣΕ ςτον πλζον 
ςθμαντικό μθχανιςμό τθσ Ευρϊπθσ για τθ κεςμικι εγγφθςθ τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ, 
μζςα από τθ ςυμφωνία ενόσ μοναδικοφ ςχεδίου για τθν προςταςία των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων60, που χαρακτθρίςτθκε ςχεδόν το ίδιο ςθμαντικό για τθν Ευρωπαϊκι τάξθ όςο 
και θ ςυνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ61. Με τθ διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ, τα κράτθ εξζφραςαν 
«τθν πεποίκθςι τουσ ότι ο πλιρθσ ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των 
κεμελιωδϊν ελευκεριϊν, και θ ανάπτυξθ των κοινωνιϊν ςτθ βάςθ τθσ πλουραλιςτικισ 
δθμοκρατίασ και του κράτουσ δικαίου είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν πρόοδο ςτθ 
διαδικαςία εγκακίδρυςθσ μιασ βιϊςιμθσ ειρθνικισ τάξθσ, αςφάλειασ, δικαιοςφνθσ και 
ςυνεργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ»62 
 
Θ διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ αναφζρεται πολφ αναλυτικά α) ςτο ςεβαςμό όλων των 
εκφράςεων τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ, β) ςτθ βοφλθςθ των λαϊν ωσ τθν πθγι 
νομιμοποίθςθσ τθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ, και γ) ςτουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ. Μζςα 
από αυτι τθ διακιρυξθ, τα κράτθ ςυνζδεςαν τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ ςτο εςωτερικό τουσ 
με τθ διατιρθςθ τθσ διεκνοφσ ειρινθσ, κθρφςςοντασ τθ δθμοκρατία ωσ «ενδογενζσ 
ςτοιχείο του κράτουσ δικαίου»63. Θ εγκακίδρυςθ μθ δθμοκρατικϊν πολιτευμάτων ςτο 
εςωτερικό τουσ κα αποτελοφςε παραβίαςθ των διεκνϊν δεςμεφςεϊν τουσ64. Με τθ 
διακιρυξθ αποτυπϊκθκε θ ςυμφωνία για τθν υποχρζωςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ να 
εγγυθκεί για αυτζσ τισ δεςμεφςεισ, και αναγνωρίςτθκε ότι κζματα που αφοροφν εκνικζσ 
μειονότθτεσ μποροφν να επιλυκοφν μζςα από ζνα δθμοκρατικό πλαίςιο, που βαςίηεται ςτο 
κράτοσ δικαίου και τθν ανεξαρτθςία τθσ δικαιοςφνθσ65. Θ Χάρτα του Ραριςιοφ το Νοζμβριο 
του 1990 ζγινε θ επίςθμθ δζςμευςθ των κυβερνιςεων για τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία με 
ςτόχο να καταςτεί ο εκδθμοκρατιςμόσ ςτθν Ευρϊπθ μθ αναςτρζψιμοσ66. 
 
Αν και οι εξελίξεισ μζχρι τα μζςα το 1990 ζδειχναν τθ δρομολόγθςθ μιασ νζασ πορείασ για 
τθ ΔΑΣΕ, με τρόπο που κα τθν κακιςτοφςε ίςωσ τον βαςικότερο μθχανιςμό  ςυλλογικισ 
αςφάλειασ ςτθν Ευρϊπθ, οι εξελίξεισ ςτο ΝΑΤΟ, με τθ Διακιρυξθ του Λονδίνου για μια 
Μεταμορφωμζνθ Βορειο-Ατλαντικι Συμμαχία (6/7/1990)67, προδιζγραψαν και περιόριςαν 
το πλαίςιο και τισ μελλοντικζσ προοπτικζσ δράςθσ τθσ ΔΑΣΕ ςτον τομζα τθσ ςυλλογικισ 
αςφάλειασ. Ο Χάρτθσ του Ραριςιοφ επιβεβαίωςε τθ νζα αυτι ςχζςθ ςτον τομζα τθσ 
αςφάλειασ ανάμεςα ςτουσ δφο διεκνείσ κεςμοφσ, με το ΝΑΤΟ να ςυνεχίηει τθν πορεία του 
ωσ μθχανιςμόσ ςτρατιωτικισ αςφάλειασ, και τθ ΔΑΣΕ να επικεντρϊνεται ςε κζματα 
αςφάλειασ των πολιτϊν, διαμεςολάβθςθσ και εκδθμοκρατιςμοφ. 
 
Ζτςι, το ζργο τθσ ΔΑΣΕ άρχιςε να επικεντρϊνεται ςτισ προςπάκειεσ μετάβαςθσ ςτο 
εςωτερικό των χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Το πλαίςιο αποδεκτισ 
παρζμβαςθσ από τθ ΔΑΣΕ ςτθριηόταν δε δφο άξονεσ, με πρϊτο τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ, 
και δεφτερο τθν ειρθνικι επίλυςθ των διαφορϊν (peaceful settlement of disputes – PSD), 
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ακόμα και ςτο εςωτερικό των κρατϊν68. Μζςα από τθ ΔΑΣΕ και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ, θ 
διεκνισ κοινότθτα νομιμοποίθςε τισ διαδικαςίεσ για τθν εμπλοκι τθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ 
τομείσ τθσ εςωτερικισ δικαιοδοςίασ των κρατϊν, που πλζον αναδείχκθκαν ςε κεντρικά 
ςθμεία τθσ αςφάλειασ τθσ Ευρϊπθσ.  
 
Είναι λογικό θ αναηιτθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ να βρικε εμπόδια ςτθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων, ειδικά με δεδομζνθ τθν αρχι τθσ ομοφωνίασ, που ενζτεινε το χάςμα ανάμεςα 
ςτα διακζςιμα εργαλεία ςυλλογικισ δράςθσ και τα προβλιματα που εμφανίηονταν ςτο 
επίπεδο τθσ Ευρωπαϊκισ αςφάλειασ. Μια από τισ ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ ςθμειϊκθκε 
ςτο τζλοσ του 2001, όταν επιβεβαιϊκθκε ρθτϊσ ότι τα κζματα που εμπίπτουν ςτθν 
ανκρϊπινθ διάςταςθ τθσ ΔΑΣΕ αποτελοφν «κζματα άμεςου και νόμιμου ενδιαφζροντοσ 
όλων των ςυμμετεχόντων, και δεν ανικουν αποκλειςτικά ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ των 
κρατϊν»69. Μζςα από τθν αρχι τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων70, 
ειςιχκθςαν δφο νζα καταλυτικά ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ των αρχϊν ςυλλογικισ αςφάλειασ 
ςτθν Ευρϊπθ: 

 κακιερϊκθκε θ λιψθ αποφάςεων με το μθχανιςμό τθσ ομοφωνίασ μείον το 
ενδιαφερόμενο κράτοσ (αρχι Ν-1), που αποτζλεςε και τον καταλφτθ για τθν εξζλιξθ 
τθσ διαδικαςίασ νομιμοποίθςθσ τθσ διεκνοφσ παρζμβαςθσ ςτο εςωτερικό ενόσ 
κράτουσ,  

 κακιερϊκθκε τθ ςυμμετοχι μθ κυβερνθτικϊν παραγόντων, ςτα πλαίςια τθσ 
αποςτολισ ειδικϊν επιςτθμόνων 

 
Κατά τθ διάρκεια των εξελίξεων αυτϊν, ξζςπαςε θ ςφγκρουςθ ςτθ Γιουγκοςλαβία, 
φζρνοντασ τθν Ευρϊπθ αντιμζτωπθ με μια νζα απειλι. Στισ αρχζσ του 1992 υιοκετικθκε 
επίςθμα θ αρχι τθσ «ομοφωνίασ μείον ζνα», επιτρζποντασ τθν ανάλθψθ πολιτικισ δράςθσ 
ςτισ περιπτϊςεισ που κάποιο κράτοσ παραβίαηε απρόςκοπτα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Θ 
πρακτικι τθσ παρζμβαςθσ δεν ιταν ακόμα πλιρωσ νομιμοποιθμζνθ, αλλά θ απόφαςθ αυτι 
παρείχε τθ βάςθ νομιμοποίθςθσ επίςθμων κυρϊςεων ςε βάροσ κάποιασ χϊρασ που 
παρζβαινε τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτα πλαίςια τθσ ΔΑΣΕ. Τθν άνοιξθ του 1992 θ νζα αυτι 
αρχι των κυρϊςεων χρθςιμοποιικθκε ςε βάροσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, κζτοντάσ τθν εκτόσ 
ΔΑΣΕ. Θ ςυγκεκριμζνθ πράξθ αποτζλεςε μια «de facto προζκταςθ τθσ αρχισ τθσ ομοφωνίασ 
μείον ζνα και ςτα κζματα πολιτικισ και αςφάλειασ»71, ενϊ ςφντομα υιοκετικθκε και θ 
αρχισ τθσ «ομοφωνίασ μείον δφο» για τθν περίπτωςθ που θ επίλυςθ μιασ κρίςθσ 
απαιτοφςε τθ ςυνεργαςία δφο χωρϊν. 
 
Πλεσ αυτζσ οι εξελίξεισ ζδειχναν ότι είχε καλλιεργθκεί ζνα νζο πολιτικό ζνςτικτο γφρω από 
τθ δθμοκρατία, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθ ςυλλογικι αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ, το 
οποίο ενιςχφκθκε από τισ εξελίξεισ ςτθ Γιουγκοςλαβία. Ραρ’ όλθ τθν αδυναμία τθσ ΔΑΣΕ – 
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 Για περιςςότερα ςχετικά με το πϊσ θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ βλ. Heraclides, Security and 
Cooperation in Europe, The Human Dimension, 1972-1992, 1993 
69

 Για το κείμενο τθσ διακιρυξθσ τθσ Μόςχασ βλ. Bloed, The Conference on Security and Cooperation In 
Europe: Analysis and Basic Documents, 1972-1993, 1993 (2

θ
 εκδ), ς.ς. 605-630 
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 Αναφερόμαςτε ςτθν ςτθν απόφαςθ για τθ δυνατότθτα αποςτολισ εμπειρογνωμόνων ι ανταποκριτϊν 

(rapporteurs) για τθ διερεφνθςθ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςε κάποιο κράτοσ, ακόμα και 
παρά τθ κζλθςι του (ζςτω και υπό προχποκζςεισ) 
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 Για το κείμενο τθσ διακιρυξθσ τθσ Ρράγασ τον Λανουάριο του 1992 βλ. Bloed, The Conference on Security 
and Cooperation In Europe: Analysis and Basic Documents, 1972-1993, 1993 (2

θ
 εκδ), ς.ς. 830-837. Το ςχόλιό 
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και του ςυνόλου τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ – να ανταπεξζλκει ςτθν κρίςθ τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ, ζγινε κατανοθτι θ ανάγκθ τθσ αποτρεπτικισ διπλωματίασ (preventive 
diplomacy). Θ αποτρεπτικι διπλωματία ορίηεται ωσ χριςθ τθσ διπλωματίασ για τθν 
αποτροπι εμφάνιςθσ διαφορϊν μεταξφ των κρατϊν, τθν αποτροπι εξζλιξισ τουσ ςε 
ςυγκροφςεισ, τθν εξάλειψθ των ςυγκροφςεων όταν εμφανίηονται, και τον περιοριςμό τθσ 
ζκταςθσ των ςυγκροφςεων που δεν μποροφν να εξαλειφκοφν72. Τα κράτθ αναγνϊριςαν 
τουσ κινδφνουσ που προζκυπταν από τον επικετικό εκνικιςμό, τθν ξενοφοβία, τισ εκνικζσ 
ςυγκροφςεισ, και τισ μαηικζσ παραβιάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Αν και θ ΔΑΣΕ 
δεν διζκετε τουσ μθχανιςμοφσ για τθν επιβολι των δεςμεφςεων, είχε καλλιεργιςει το 
πλαίςιο νομιμοποίθςθσ των παρεμβατικϊν δράςεων που κα απζτρεπαν τθν παραβίαςι 
τουσ ςτο εςωτερικό των κρατϊν. Ζτςι, το καλοκαίρι του 1992 ζγινε μια δεφτερθ διακιρυξθ 
ςτο Ελςίνκι73 που δθμιοφργθςε ςυγκεκριμζνουσ μθχανιςμοφσ και διαδικαςίεσ τθσ ΔΑΣΕ, με 
βαςικότερο τον Υψθλό Επίτροπο για τισ Εκνικζσ Μειονότθτεσ (High Commissioner on 
National Minorities). Θ διακιρυξθ του Ελςίνκι και οι αρχζσ που εξζφραςε αποτελοφν ακόμα 
ςθμείο αναφοράσ για όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ παρακολοφκθςθσ και ζγκαιρθσ 
επαγρφπνθςθσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ πικανϊν κρίςεων. Με τον τρόπο αυτό, θ ΔΑΣΕ ζπαψε 
να είναι ζνα ευρφ φόρουμ διπλωματικϊν διαβουλεφςεων, αλλά απζκτθςε ζναν βαςικό 
κεςμικό κορμό, ο οποίοσ διζκετε κάποιο βακμό ανεξαρτθςίασ από τισ διακρατικζσ 
διαδικαςίεσ. 
 
Ο κεςμικόσ αυτόσ μθχανιςμόσ, που το 1994 μεταμορφϊκθκε ςε ζναν ολοκλθρωμζνο 
διεκνι οργανιςμό, τον Οργανιςμό για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ, 
δθμιοφργθςε ζνα πλαίςιο νομιμοποιθμζνων αρχϊν για τθν ενεργι εμπλοκι τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ ςτο εςωτερικό ενόσ κράτουσ, υπό πολιτικζσ (φφςθ του προβλιματοσ), 
αντικειμενικζσ (επιβεβαιωμζνθ παραβίαςθ δζςμευςθσ και απειλι τθσ ςυλλογικισ 
αςφάλειασ) και διαδικαςτικζσ προχποκζςεισ (ομοφωνία μείον ζνα).  
 
 

Εποικοδομθτικι παρζμβαςθ και αποτρεπτικι διπλωματία: 
εφαρμογι ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ  
 
Οι αρχζσ που παριγαγε θ ΔΑΣΕ προζκυψαν μζςα από ςυμφωνίεσ κρατϊν και όχι 
ςυγκροφςεισ, επικεντρϊκθκαν γφρω από τθ δθμοκρατία, και ενιςχφκθκαν μζςα από τθν 
επικυμία των χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ να ξεφφγουν οριςτικά από τθν 
πολιτικι επιρροι του κομμουνιςμοφ. Το ςθμείο αυτό αποτελεί το επίκεντρο μιασ 
ευρφτερθσ διαδικαςίασ για τθ μεταβολι των αντιλιψεων γφρω από τθν κυριαρχία και τθ 
διεκνι παρζμβαςθ: θ υιοκζτθςθ τθσ δθμοκρατίασ ωσ βαςικισ αξίασ δεν αμφιςβθτεί το ίδιο 
το κράτοσ. Σε μια δθμοκρατία, θ κυριαρχία πθγάηει από το λαό και όχι τουσ διοικθτικοφσ 
μθχανιςμοφσ. Αυτό που προζκυψε από τισ διαδικαςίεσ τθσ ΔΑΣΕ ιταν θ δυνατότθτα 
αμφιςβιτθςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ κρατικισ κυριαρχίασ από τθ διεκνι κοινότθτα, και 
μάλιςτα νομιμοποιθμζνα, χωρίσ να αμφιςβθτείται παράλλθλα και θ φπαρξθ του ίδιου του 
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 Θ διακιρυξθ είχε τίτλο «Ρρόκλθςθ Αλλαγισ» (The Challenges for Change), και αφοροφςε το μζλλον τθσ 
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κράτουσ. Ουςιαςτικά, θ αναγνϊριςθ τθσ διαςφνδεςθσ ανάμεςα ςτθν ποιότθτα του κράτουσ 
και τισ εςωτερικζσ κεςμικζσ δομζσ του περιόριςε ςθμαντικά τισ διαςτάςεισ τθσ 
προθγοφμενθσ αρχισ για τθ μθ παρζμβαςθ ςτο εςωτερικό των κρατϊν. Οι αλλαγζσ που 
επιλκαν ιταν καταλυτικζσ: 

 Για τα κράτθ με προβλιματα εςωτερικισ τάξθσ, θ αρχι τθσ μθ παρζμβαςθσ δεν 
μποροφςε να αποτελεί πλζον δικαιολογία για τθ μθ υλοποίθςθ των διεκνϊν 
δεςμεφςεϊν τουσ.  

 Θ παρζμβαςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτισ περιπτϊςεισ που τα κράτθ δεν φζρουν 
ςε πζρασ τισ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ τουσ ζπαψε να προκαλεί το διχαςμό 
παλαιότερων δεκαετιϊν.  

 Θ ςχετικι από-πολιτικοποίθςθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου που ακολοφκθςε τθ 
λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου προςζδωςε μια νζα δυναμικι ςτα κζματα αυτά, που 
αναδείχκθκαν ςε απαραίτθτθ βάςθ νομιμοποίθςθσ τθσ παρζμβαςθσ για τθ 
ςυλλογικι αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ.  

 Ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ζπαψε να αποτελεί ςθμείο τριβισ, αλλά 
αναδείχκθκαν ςε μια νζα παράμετρο τθσ ευθμερίασ των κρατϊν, θ οποία εκτιμάται 
από τθ διεκνι κοινότθτα τόςο ειδικά για κάκε κράτοσ, όςο και ςυλλογικά.  

 Θ διεκνισ κοινότθτα μπορεί να εμπλακεί - κατά προτίμθςθ με εξεηθτθμζνουσ 
πολιτικοφσ μθχανιςμοφσ και όχι με τθ χριςθ βίασ – ςτο εςωτερικϊν των κρατϊν, 
χωρίσ να επθρεάηουν τα κυριαρχικά δικαιϊματά τουσ.  

 
Τα ςθμεία αυτά φυςικά επθρζαςαν και τισ αντιλιψεισ γφρω από τα δικαιϊματα των 
μειονοτιτων. Μζςα από τισ διαδικαςίεσ τθσ ΔΑΣΕ, τα δικαιϊματα των εκνικϊν μειονοτιτων 
εντάχκθκαν ςτο γενικότερο πλαίςιο ςυλλογικισ αςφάλειασ, πράγμα που εξζφραςε και τισ 
νζεσ αντιλιψεισ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθ διαχείριςι τουσ. Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ 
τθσ Κοπεγχάγθσ το 1990, τα προβλιματα των εκνικϊν μειονοτιτων μποροφν να επιλυκοφν 
μόνο ςτα πλαίςια δθμοκρατικϊν κεςμϊν, και τα μζλθ μιασ μειονοτικισ κοινότθτασ 
μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ελεφκερα τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα και να δθμιουργοφν 
ελεφκερα τουσ δικοφσ τουσ πολιτιςμικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και κρθςκευτικοφσ κεςμοφσ. Τα 
δικαιϊματα των μειονοτιτων, όμωσ, αποτελοφν μια προζκταςθ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ςτθν περίπτωςθ των πρϊθν Γιουγκοςλαβικϊν δθμοκρατιϊν οι εκνικζσ 
διαςτάςεισ αποτελοφςαν μια πθγι ανθςυχθτικισ ζνταςθσ. Με τθ Σφνοδο του Ελςίνκι το 
1992, το πρόβλθμα των μειονοτιτων προςδιορίςτθκε ςτθ βάςθ τθσ ςυνφπαρξθσ 
διαφορετικϊν εκνικϊν ομάδων ςτα πλαίςια ενόσ κράτουσ, και όχι ςτθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο 
κεντρικό κράτοσ και μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα. Με τον τρόπο αυτό, θ διεκνισ κοινότθτα 
μποροφςε να παρζμβει ϊςτε να διαμεςολαβιςει ανάμεςα ςτισ ομάδεσ των πλθκυςμϊν, 
χωρίσ να δρα ενάντια ςτα ςυμφζροντα του κράτουσ που αφορά θ παρζμβαςθ. Μποροφςε 
να αναλάβει το ρόλο του ουδζτερου παράγοντα μεταξφ των διαφωνοφντων ομάδων, 
επιδιϊκοντασ τθν εξομάλυνςθ των μεταξφ τουσ ςχζςεων, και ςυμβάλλοντασ με τον τρόπο 
αυτό ςτθ ςτακερότθτα του ςυνόλου του κρατικοφ ςυςτιματοσ. 
 
Αυτι θ νζα προςζγγιςθ των μειονοτικϊν δικαιωμάτων ιταν ςυμβατι με τθ μεταβολι των 
αντιλιψεων γφρω από τθν αρχι τθσ αυτοδιάκεςθσ, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που προζκυπτε 
κζμα του απαραβίαςτου των ςυνόρων και θ διατιρθςθ τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ των 
κρατϊν. Τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, το απαραβίαςτο των ςυνόρων εδραιϊκθκε λόγω τθσ 
προτεραιότθτασ τθσ ΕΣΣΔ να διαςφαλίςει τθν εδαφικι ακεραιότθτα του status quo ςτθν 
Ευρϊπθ, αλλά και εξαιτίασ τθσ επικυμίασ τθσ Γερμανίασ να διατθριςει τισ ελπίδεσ τθσ για 
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επανζνωςθ. Θ φόρμουλα που αφοροφςε τθν αυτοδιάκεςθ διευκρίνιηε ότι «θ αρχι δεν 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τρόπο που κα προκαλζςει τθ διάςπαςθ ενόσ ομοςπονδιακοφ 
κράτουσ που αποτελείται από λαοφσ διαφορετικϊν εκνοτιτων ι άλλων μειονοτιτων»74. 
 
Το πρόβλθμα ζπαψε να είναι κεωρθτικό μετά το 1989, κακϊσ θ πλιρθσ απόδοςθ τθσ αρχισ 
τθσ αυτονομίασ των λαϊν κα μποροφςε να ζχει καταςτροφικά αποτελζςματα για τθν 
περιφερειακι ςτακερότθτα τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Με τισ νζεσ τάςεισ 
απόςχιςθσ που προζκυψαν ςε ολόκλθρθ τθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ, θ μθ 
ςφμπτωςθ μεταξφ των πολιτικϊν ςυνόρων και των εκνικϊν πλθκυςμϊν μποροφςε 
προφανϊσ να προκαλζςει εξάρςεισ βίασ και ςυγκροφςεισ. Ιταν απαραίτθτο να 
υπογραμμιςτεί ότι θ αρχι τθσ αυτοδιάκεςθσ ακολουκοφςε εκείνθ τθσ ακεραιότθτασ των 
ςυνόρων75. Ρροφανϊσ οι δφο αρχζσ – θ αυτοδιάκεςθ και το απαραβίαςτο των ςυνόρων – 
είναι αντιφατικζσ, και ςτθ Γιουγκοςλαβία ειδικότερα οι ανθςυχίεσ για το ςεβαςμό τθσ 
αρχισ τθσ αυτοδιάκεςθσ επικεντρϊκθκαν ςτθν προοπτικι διάςπαςθσ του κράτουσ ςτθ 
βάςθ των εκνικϊν και όχι των διοικθτικϊν ςυνόρων. Ζτςι, τα μζλθ τθσ ΔΑΣΕ επζλεξαν τθν 
αναγνϊριςθ των προθγοφμενων ομοςπονδιακϊν ςυνόρων τθσ ΕΣΣΔ και τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ ωσ τα ςφνορα των νζων κρατϊν, προκειμζνου να διαφυλαχκεί θ 
Ευρωπαϊκι τάξθ ςτο ςφνολό τθσ. Ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ όπου οι αλλαγζσ των 
ςυνόρων ιταν δικαιολογθμζνεσ, θ διεκνισ κοινότθτα ζδραςε αποτρεπτικά προκειμζνου να 
μθν αμφιςβθτθκεί θ γενικότερθ αρχι του απαραβίαςτου. 
 
Θ ΔΑΣΕ επιχείρθςε να ςυνδζςει τθν αρχι του απαραβίαςτου των ςυνόρων με τθ 
δθμοκρατία, ϊςτε να υπάρξει άμεςθ ςχζςθ με τθ δθμιουργία κεςμϊν για τθν προςταςία 
των πολιτιςμικϊν και εκνικϊν ιδιαιτεροτιτων των μειονοτιτων, χωρίσ τα ςχετικά 
προβλιματα να ξεπερνοφν τα ςφνορα του κράτουσ που αφοροφν. Χαρακτθριςτικά είναι τα 
λόγια του Υψθλοφ Επιτρόπου, Max van der Stoel: «Δεν μποροφμε ποτζ να κεωριςουμε 
υπερεκτιμθμζνθ τθν αξία των δθμοκρατικϊν κεςμϊν που λειτουργοφν αποτελεςματικά ωσ 
προσ τθ ςυμμετοχι των μειονοτιτων. …. Η ςυμμετοχι ςτισ δθμόςιεσ υποκζςεισ είναι επίςθσ 
πολφ ςθμαντικι για τθ δθμιουργία αμοιβαίασ αφοςίωςθσ μεταξφ του κράτουσ και των 
μειονοτιτων… Υπάρχουν πολφ λίγα γριγορα ‘μπαλϊματα’ ςτα κζματα των μειονοτιτων, 
και θ απόςχιςθ, ο αλυτρωτιςμόσ ι θ αμφιςβιτθςθ των εκνικϊν ςυνόρων ςαφϊσ δεν 
μποροφν να κεωρθκοφν τζτοια. Σχεδόν ςε όλα τα ςθμεία όπου χαράηονται ςφνορα 
υπάρχουν εκνικζσ ομάδεσ που ςυνυπάρχουν, και πρζπει να μάκουν να ηουν ςε αρμονία 
μεταξφ τουσ. Η απόδοςθ κρατικισ κυριαρχίασ για κάκε ομάδα δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά 
μπορεί αντίκετα να οδθγιςει ςε μεγαλφτερεσ εκνικζσ εντάςεισ και περιφερειακι 
αςτάκεια»76. 
 

                                                           
74

 Βλ. Russell, The Helsinki Declaration: Brobdingnag or Lilliput?, 1976, ςελ. 270 
75
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ομάδων από το κράτοσ… Είναι ξεχωριςτά κζματα. Ο ςκοπόσ των ςυγγραφζων τθσ τελικισ Ρράξθσ του Ελςίνκι 
δεν αποςκοποφςαν ςτθ νομιμοποίθςθ πράξεων που κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν αποςτακεροποίθςθ 
τθσ Ευρϊπθσ. Αντίκετα, θ Ρράξθ δϋνει ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι θ ςτακερότθτασ προκφπτει μζςα από το 
ςεβαςμό των ςυνόρων» 
76

 Van der Stoel, Controlling Ethnic Tensions: The Experience of the CSCE High Commissioner on National 
Minorities, 1994 
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Δθμιουργικθκαν νζεσ αντιλιψεισ για τθν κυριαρχία, τθ μθ παρζμβαςθ και τθν 
αυτοδιάκεςθ, ενϊ θ ποιότθτα τθσ εςωτερικισ τάξθσ των κρατϊν ταυτίςτθκε με τθν 
ικανότθτά τουσ να λειτουργοφν δθμοκρατικά. Θ νζα αυτι ιεράρχθςθ αξιϊν επιτρζπει τθν 
εποικοδομθτικι παρζμβαςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, που παρουςιάηεται πλζον ωσ μια 
πράξθ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ κυριαρχίασ του κράτουσ, και όχι για τθν αποδυνάμωςι τθσ. 
Θ ςυλλογικι παρζμβαςθ αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατίασ και του ςεβαςμοφ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, και ζχει εξελιχκεί ςε ζναν νόμιμο τρόπο  για τθν αντιμετϊπιςθ 
προκλιςεων αςφάλειασ. Αν και το αποτζλεςμα δεν υπιρξε πάντα ςτακερό ι 
ικανοποιθτικό, δεν μποροφμε να αγνοιςουμε τθ κεμελιϊδθ μεταβολι ςτουσ κανόνεσ και 
το modus operandi τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ77: αφ’ ενόσ θ διεκνισ κοινότθτα ενιςχφει το 
«καβοφκι» των κρατϊν, κι αφ’ ετζρου προςεγγίηει τισ εςωτερικζσ τουσ δομζσ ϊςτε να κάνει 
πιο αποτελεςματικι τθν εςωτερικι τουσ τάξθ, και άρα τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτο διεκνζσ 
ςφςτθμα. 
 
Αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία τθσ ΔΑΣΕ ωσ προσ τθν εποικοδομθτικι παρζμβαςθ και τθν 
αποτρεπτικι διπλωματία, και ενςωματϊνοντασ τισ νζεσ νόρμεσ για τον εκδθμοκρατιςμό, το 
ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν νομιμοποιθμζνθ παρζμβαςθ, το απαραβίαςτο 
των ςυνόρων και τθν ποιότθτα τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςε ζνα κράτοσ και τουσ πολίτεσ του, οι 
αρχζσ και θ λειτουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ χτίςτθκαν πάνω ςε δφο άξονεσ: α) τθ 
φιλοςοφία και τισ αρχζσ που είχαν ιδθ καλλιεργθκεί για τα κζματα αςφάλειασ, 
ςυνεργαςίασ και αποτροπισ κρίςεων ςτθν Ευρϊπθ μετά τθν πτϊςθ του Τείχουσ, και ςτα 
πλαίςια τθσ ΔΑΣΕ, και β) τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ αντίδραςθσ τθσ Ευρϊπθσ και του 
ςυνόλου τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτθ νζα πικανι απειλι τθσ αςφάλειάσ τθσ. Θ αποςτολι 
που κλικθκε να φζρει ςε πζρασ ιταν διπλι, κακϊσ ζπρεπε, πρϊτον, να απομακρφνει τουσ 
κινδφνουσ για τθν Ευρωπαϊκι ςτακερότθτα που προζρχονταν από τα αδφναμα κράτθ τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ, και, δεφτερον να δρομολογιςει τθν ζνταξι τουσ ςτο Ευρωπαϊκό κεςμικό 
ςφςτθμα αςφαλείασ. Οι ςτόχοι του ιταν να ςτθρίξει τθ μετάβαςι τουσ από ζνα πολιτικό, 
κοινωνικό και οικονομικό κακεςτϊσ που είχε καταρρεφςει, προσ τον πολιτικό 
εκδθμοκρατιςμό και τον οικονομικό φιλελευκεριςμό, και να ςυμβάλλει ςτθν ζξοδό τουσ 
από ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον, που είχε καταςτρζψει τισ παραγωγικζσ τουσ 
ικανότθτεσ, είχε καταρρακϊςει το θκικό των πλθκυςμϊν τουσ, και είχε αποςυνκζςει 
πλιρωσ τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ επικοινωνίασ και εμπιςτοςφνθσ. 
 
Στο κεφάλαιο που ακολουκεί κα εξετάςουμε τισ ειδικζσ ςυνκικεσ και τα γεγονότα που 
οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, εξετάηοντασ το 
ιςτορικό και πολιτικό πλαίςιο γζνεςισ του, το πλαίςιο των Ευρω-Ατλαντικϊν μθχανιςμϊν 
ςτουσ οποίουσ εντάχκθκε, και τθν προοπτικι που δθμιοφργθςε για τθν περαιτζρω 
ολοκλιρωςθ τθσ περιοχισ. Θ εμπειρία τθσ ΔΑΣΕ πάνω ςτθ διακρατικι ςυνεργαςία, τθ 
ςτιριξθ μεταρρυκμίςεων ςε εκνικό επίπεδο και τον εκδθμοκρατιςμό υπιρξε καταλυτικι 
για το μοντζλο διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ, ςτακερότθτασ και ανάπτυξθσ που ειςιγαγε το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. 
 
 

 

                                                           
77

 Για τισ μεταβολζσ που ςχετίηονται με τθν κυριαρχία και τον παρεμβατιςμό βλ. μια πολφ ενδιαφζρουςα 
προςζγγιςθ από τον Jackson, Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World, 1993 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 
 
Το ιςτορικό και πολιτικό πλαίςιο γζνεςθσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
 
 
 
Θ γζνεςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτελεί μζροσ των ςχζςεων και 
τθσ προςζγγιςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ μετά τθν πτϊςθ του τείχουσ του Βερολίνου, και κακ’ όλθ τθσ διάρκεια τθσ 
δεκαετίασ του `90. Δεν μποροφμε να το δοφμε ωσ διαδικαςία που αφοροφςε αποκλειςτικά 
τθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, αλλά ωσ παράγωγο των αντιλιψεων για το όραμα 
ολοκλιρωςθσ που αφοροφςε τθν ίδια τθν Ευρωπαϊκι ιπειρο.  
 
Στθν παρουςίαςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτισ 31 Μαΐου 1999, ο Υπουργόσ 
Εξωτερικϊν τθσ Γερμανίασ, Joschka Fischer, μίλθςε για ςταυροδρόμι τθσ Ευρωπαϊκισ 
πολιτικισ και τθσ Ευρωπαϊκισ ιςτορίασ, αναφζροντασ ότι «οι προθγοφμενεσ πολιτικζσ τθσ 
διεκνοφσ κοινότθτασ ςε ςχζςθ με τθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία υπιρξαν ανεπαρκείσ ωσ προσ 
δφο παράγοντεσ: επικεντρϊκθκαν ςτισ επιπτϊςεισ τθσ ςφγκρουςθσ, και όχι ςτισ αιτίεσ τθσ, 
και επιπλζον αντιμετϊπιςαν τα προβλιματα τθσ περιοχισ ωσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, και 
ωσ ανεξάρτθτα από εκείνα τθσ Ευρϊπθσ»1. 
 
Ραρακολουκϊντασ τθ μεταμόρφωςθ των κεςμικϊν ςχζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ – 
και ςτθ ςυνζχεια Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – με όλεσ τισ χϊρεσ του πρϊθν Ανατολικοφ μπλοκ 
κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του `90, παρατθροφμε ότι, ενϊ ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ θ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επικεντρϊκθκε ςτθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μετάβαςθσ, ςτθ 
ΝΑ Ευρϊπθ βρζκθκε αντιμζτωπθ με μια διαδικαςία αντίδραςθσ ςε κρίςθ, επίλυςθσ 
κρίςεων και ανάπτυξθσ ςτρατθγικισ για τθν αποκατάςταςθ των επιπτϊςεϊν τθσ (post 
conflict strategy). Αντιμετωπίηοντασ παράλλθλα διλιμματα τόςο ωσ προσ τθν εμβάκυνςθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, και κατά ςυνζπεια το ρόλο τθσ ωσ παράγοντα του διεκνοφσ 
ςυςτιματοσ, όςο και προβλθματιςμοφσ ςχετικά με τθ διεφρυνςθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
δυςκολεφκθκε να αναπτφξει μια ενιαία και αποτελεςματικι ςτρατθγικι ςυμπεριφορά ωσ 
προσ τθ ΝΑ Ευρϊπθ, αλλά και να δθμιουργιςει τουσ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ 
υλοποίθςισ τθσ. 
 
Θ εςωτερικι αυτι διαδικαςία ορίςτθκε τόςο από τισ εξελίξεισ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, όςο και από 
τισ ιςορροπίεσ δυνάμεων εντόσ τθσ Κοινότθτασ, τα δεδομζνα τθσ διεκνοφσ ςκθνισ τθν 
περίοδο εκείνθ, αλλά και από τισ δυνατότθτεσ των Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν (και τθσ 
γραφειοκρατίασ τουσ) να χειριςτοφν τθν εμβάκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ςε 
επίπεδο ςτρατθγικϊν αντιλιψεων. Ξεκινϊντασ, λοιπόν, από τθν προςζγγιςθ των 
Ευρωπαϊκϊν ςχζςεων με τουσ πρϊθν Σοβιετικοφσ «δορυφόρουσ» ςτθν Ευρϊπθ τθν 

                                                           
1
 Bulletin des Presse- und Informationamtes der Bundesregierung 34, 31/5/1999, ςελ. 359 
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περίοδο 1988-1998, κα εξετάςουμε τουσ χειριςμοφσ ωσ προσ τθ Γιουγκοςλαβικι κρίςθ, 
όπωσ εκφράςτθκαν από τθ ςυμπεριφορά τθσ ΕΕ, τθ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ και των ΘΡΑ, τισ 
προςπάκειεσ ςυνεργαςίασ που αναπτφχκθκαν μετά τθ ςυμφωνία του Dayton, και τα 
γεγονότα που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
το 1999, ζπειτα από τθν κρίςθ ςτο Κόςςοβο2. Κα παρακολουκιςουμε τθ διαδικαςία γζνεςθ 
του Συμφϊνου ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Εξωτερικισ Ρολιτικισ και ΡΟλιτικθσ 
Αςφαλείασ, και κα περιγράψουμε το ρόλο του ςτθ νζα ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ, αναφερόμενοι ςτθ ςυμπλθρωματικι του ςχζςθ μεταξφ άλλων με τθ Διαδικαςία 
Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ και τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Αναςυγκρότθςθσ. 
 
Ο τρόποσ με τον οποίο το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ εντάςςεται ςτο 
διεκνζσ δίκαιο, το κακεςτϊσ που δθμιοφργθςε, και οι ςτρατθγικζσ που ενςωμάτωςε 
αποτελοφν αντικείμενα των επόμενων κεφαλαίων. 
 
 

3.1. Ρροςζγγιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ με τισ χϊρεσ τθσ 
Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ 

 
Κατά το μεγαλφτερο μζροσ του Ψυχροφ Ρολζμου, δεν υπιρχαν ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν 
Ευρωπαϊκι Κοινότθτα (European Community - EC) και το Συμβοφλιο Αμοιβαίασ 
Οικονομικισ Βοικειασ (Council of Mutual Economic Assistance – CMEA)3. Ρζρα από τθν 
ευρφτερθ ιδεολογικι και ςτρατθγικι ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτθ Δφςθ και τθν Ανατολι, ιταν 
αδφνατο να αναπτυχκοφν και εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ των χωρϊν-μελϊν τουσ, κακϊσ θ 
Ευρωπαϊκι Κοινότθτα αντιμετϊπιηε τθν προοπτικι διεξαγωγισ εμπορίου ςτα πλαίςια 
διμερϊν ςχζςεων, με κάκε χϊρα ξεχωριςτά, ενϊ οι χϊρεσ τθσ CMEA προτιμοφςαν τθν 
ανάπτυξθ εμπορίου ωσ μπλοκ (bloc to bloc trade)4.  
 
Μζςα ςε μια γενικότερθ αντιπαράκεςθ, τα Βαλκάνια επί κομουνιςμοφ αποτζλεςαν ζνα 
μάλλον απομονωμζνο πεδίο αντιπαράκεςθσ των δφο υπερδυνάμεων, με κάκε χϊρα να 
παρουςιάηει τισ δικζσ τισ ιδιαιτερότθτεσ, τόςο πολιτικά, όςο και οικονομικά και κοινωνικά5. 

                                                           
2
 Για τα γεγονότα πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν κρίςθ ςτο Κόςςοβο βλ Judah, Kosovo: War and Revenge, 

2000; Albrecht & Ramesh, Kosovo and the Challenge of Humanitarian Intervention: Selective Indignation, 
Collective Action and International Citizenship, 2000; Caplan, Crisis in Kosovo, 2000; Daadler & O’Hannon, 
Winning Ugly: NATO's War to Save Kosovo, 2000. Θ επζμβαςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ με βάςθ τθν 
προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτιτων προκάλεςε ζντονεσ 
ςυηθτιςεισ για τθν κατεφκυνςθ του διεκνοφσ δικαίου προσ το κζμα αυτό ςε ςχζςθ με το ςεβαςμό τθσ 
κυριαρχίασ των κρατϊν - βλ. ενδεικτικά  Guicherd, International Law and the War in Kosovo, 1999; Henkin, 
Kosovo and the "Law of Humanitarian Intervention", 1999; Falk, Kosovo, World Order and the Future of 
International Law, 1999; Heraclides, Ethnonational and Separatist Conflict Settlement and the Case of Kosovo, 
1998; Mayal, The Concept of Humanitarian Intervention Revisited, 2000; Roberts, NATO's "Humanitarian War" 
Over Kosovo, 1999 και Καρακωςτάνογλου et al., Κόςςοβο: Ανατρζποντασ τθ Διεκνι Δικαιοπραξία - 
Αυτοδιάκεςθ και Απόςχιςθ Εκνοτιτων ςτον 21ο αιϊνα, 2008. Για μια πολφ ενδιαφζρουςα μελζτθ για τισ 
ερμθνείεσ τθσ ανκρωπιςτικισ παρζμβαςθσ γενικότερα, βλ. Σπυρόπουλοσ, Θ ανκρωπιςτικι Επζμβαςθ ςτισ 
Διεκνείσ Σχζςεισ: Νεότερεσ Ερμθνείεσ, 2000 
3
 Βλ. Νάςκου-Ρερράκθ, Δίκαιο των Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005 

4
 Papadimitriou, The EU's Strategy in the Post-Communist Balkans, 2001, ςελ. 69 

5
 Για μια αποτφπωςθ των ιςτορικϊν, πολιτικϊν και κοινωνικϊν εξελίξεων ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ βλ. Crampton, Eastern Europe in the 20th century - and After, 1997 και Jelavich, History 
of the Balkans in the 20

th
 century, 1983 (2

οσ
 τόμοσ). Για μια ιςτορικι αναδρομι ςτθν περιοχι τθσ Κεντρικισ 
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Ακόμα και μεταξφ των χωρϊν του Ανατολικοφ μπλοκ υπιρχαν διαφοροποιιςεισ πολιτικισ 
ςε ςχζςθ με τθ γραμμι τθσ Μόςχασ, και τα Βαλκάνια αποτελοφςαν ζνα πολφπλοκο ςφνορο 
μεταξφ των δφο κόςμων. 
 
Θ Αλβανία, θ ουμανία και θ Γιουγκοςλαβία, ςτισ οποίεσ υπιρχαν ιςχυρζσ και ςτακερζσ 
θγεςίεσ, επεδίωκαν εξωτερικζσ πολιτικζσ ανεξάρτθτα από τισ υποδείξεισ τθσ Μόςχασ. Θ 
Αλβανία του Hoxha διζκοψε τισ ςχζςεισ με τθν ΕΣΣΔ ςτο τζλοσ του 1961, αρνοφμενθ 
πρόςβαςθ ςτο Σοβιετικό ναυτικό ςτισ βάςεισ τθσ ςτθν Αδριατικι, και, ζπειτα από μια 
ςφντομθ περίοδο προςκόλλθςθσ με τθν Κίνα, παρζμεινε απομονωμζνθ6. Θ θγεςία τθσ 
ουμανίασ και τθ Γιουγκοςλαβίασ επιδείκνυαν επίςθσ μια πιο ανεξάρτθτθ ςυμπεριφορά, 
με τάςεισ για προςζγγιςθ με τθ Δφςθ και τισ ΘΡΑ7. Για τθν ακρίβεια, θ ουμανία ιταν θ 
πρϊτθ Κομμουνιςτικι χϊρα ςτθν Ευρϊπθ που απζκτθςε διπλωματικζσ ςχζςεισ με τθ 
Δυτικι Γερμανία το 1967, και καταδίκαςε τθ ςτρατιωτικι επζμβαςθ των Σοβιετικϊν ςτθν 
Τςεχία το 1968. Θ Γιουγκοςλαβία ακολοφκθςε το κίνθμα των αδεςμεφτων, και ο Tito ζγινε 
ο πρϊτοσ θγζτθσ κομμουνιςτικοφ κράτουσ που ςυναντικθκε με Αμερικανό Ρρόεδρο8. Οι 
δφο χϊρεσ ιταν οι μόνεσ που απζταξαν τθ ςκλθρι Σοβιετικι γραμμι και υπζγραψαν 
ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `809. 
 
Πταν ςτα μζςα περίπου τθσ δεκαετίασ του `80 άρχιςαν να φαίνονται κάποιεσ ςοβαρζσ 
αδυναμίεσ του Σοβιετικοφ κόςμου, και να εμφανίηονται ιςχυρά λαϊκά αντικομουνιςτικά  
ςυναιςκιματα ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ, το ενδιαφζρον τθσ Δφςθσ ςτράφθκε ςτισ εξελίξεισ 
τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ, που είχαν και το μεγαλφτερο ενδιαφζρον ωσ προσ τθ διάδραςθ 
μεταξφ των δφο μπλοκ. Θ ςυμπεριφορά τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ είχε υπάρξει βίαια ςε 
τζτοιεσ περιπτϊςεισ τθ δεκαετία του `60 – ποια κα ιταν θ αντίδραςι τθσ τϊρα10; Θ άνοδοσ 
του Γκορμπατςϊφ ςτθν θγεςία των Σοβιετικϊν το 1985, είχε οδθγιςει ςτθ μείωςθ των 
εντάςεων μεταξφ των δφο ςτρατοπζδων. Αυτό είχε και ωσ αποτζλεςμα τθν αλλαγι του 
δόγματοσ για εμπόριο μεταξφ των δφο μπλοκ, κι ζτςι τον Λοφνιο του 1988 θ Ευρωπαϊκι 
Κοινότθτα και θ CMEA υπζγραψαν Κοινι Διακιρυξθ (Joint Declaration) ςτο Λουξεμβοφργο, 
θ οποία άνοιξε το δρόμο για τθ ςφςφιξθ των ςχζςεων ανάμεςα ςτθν Ευρϊπθ και τουσ 
Σοβιετικοφσ δορυφόρουσ11. Θ διαδικαςία επαναπροςζγγιςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ λαϊκζσ 
επαναςτάςεισ ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ, οδιγθςε ςτθν πτϊςθ του Τείχουσ του Βερολίνου το 

                                                                                                                                                                                     
Ευρϊπθσ και των Βαλκανίων πριν τον 20

ο
 αι βλ. Sugar, Nationality and Society in Habsburg and Ottoman 

Europe, 1997 και Θ Νοτιο-Ανατολικι Ευρϊπθ κάτω από Οκωμανικι Κυριαρχία (1354-1804), 1994, όπωσ 
επίςθσ και Castellan, Θ Λςτορία των Βαλκανίων 14οσ-20οσ αι., 1991 και Jelavich, History of the Balkans in the 
18

th
 and 19

th
 centuries, 1983 (1

οσ
 τόμοσ) 

6
 Crampton, Eastern Europe in the 20th century - and After, 1997,  ςελ. 311 

7
 Για παράδειγμα, ο Causescu καταδίκαςε τθ Σοβιετικι επζμβαςθ ςτο Αφγανιςτάν και τθν ειςβολι των 

Βιετναμζηων ςτθν Καμπότηθ. Στθ Γιουγκοςλαβία το 1967 επετράπθςαν οι ξζνεσ επενδφςεισ μζχρι το ποςό του 
49% του ςυνολικοφ κεφαλαίου, ενϊ το 1974 ζπειτα από εντάςεισ ςτο Κόςςοβο και τθν Κροατία, θ χϊρα 
απζκτθςε νζο Σφνταγμα - το μεγαλφτερο ςτον κόςμο, με 406 άρκρα! (Crampton, Eastern Europe in the 20th 
century - and After, 1997, ςελ. 307-367) 
8
 Αν και Τίτο ιταν ο πρϊτοσ θγζτθσ κομμουνιςτικισ χϊρασ που ςυναντικθκε με Αμερικανό Ρρόεδρο, το 1969, 

θ ουμανία ζγινε θ πρϊτθ κομουνιςτικι χϊρα που δζχτθκε επίςκεψθ από Αμερικανό Ρρόεδρο, τον Richard 
Nixon (Crampton, Eastern Europe in the 20th century - and After, 1997, ςελ. 354). 
9
 Papadimitriou, The EU's Strategy in the Post-Communist Balkans, 2001, ς.ς. 69-70 

10
 Crampton, Eastern Europe in the 20th century - and After, 1997, ς.ς. 379-415 

11
 Van Haam, The EC, Eastern Europe and European Unity: Discord, Collaboration and Integration Since 1947,  

1993 και Official Journal of the European Communities (OJL) 157/35, 24 June 1988 
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1989 και τθν κατάρρευςθ του Κομμουνιςμοφ ςτθν περιοχι τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ. 
 
 

3.2. Κεςμοποίθςθ και εμβάκυνςθ ςχζςεων: 1988-1998  
 
Με βάςθ το νζο διεκνζσ περιβάλλον και το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό άνοιγμα των 
ανατολικϊν γειτόνων, θ Ευρωπαϊκι Κοινότθτα αναηιτθςε αρχικά τθ δθμιουργία ενόσ 
δικτφου διμερϊν ςχζςεων με όλεσ τισ Ανατολικζσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
Σοβιετικϊν δθμοκρατιϊν, αλλά και των Βαλκανικϊν χωρϊν. Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι 
εκείνθ τθν περίοδο θ ίδια θ Ευρωπαϊκι Κοινότθτα βριςκόταν ςε μια διαδικαςία 
ενδοςκόπθςθσ για το μζλλον τθσ, ενϊ θ πτϊςθ του Τείχουσ του Βερολίνου επθρζαςε ριηικά 
τισ προτεραιότθτεσ τθσ Γερμανικισ πολιτικισ, οι οποίεσ επικεντρϊκθκαν ςτθν επανζνωςθ 
των δφο Γερμανιϊν, δθμιουργϊντασ, ταυτόχρονα, ανθςυχίεσ για το νζο ειδικό βάροσ που 
κα αποκτοφςε θ ενωμζνθ πλζον Γερμανία εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ οικογζνειασ12. 
 
Ρζραν των εξελίξεων που αφοροφςαν το Βερολίνο, θ ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ 
Κοινότθτασ ωσ προσ τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ που αναηιτθςαν τθ 
ςυνδρομι των δυτικϊν γειτόνων τουσ ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ, βαςίςτθκε ςε τρεισ 
κεμελιϊδεισ αρχζσ: 

- Conditionality13: θ αρχι αυτι είναι μάλλον αμυντικι και αφορά το δθμοκρατικό 
κεκτθμζνο τθσ Ευρϊπθσ, υπαγορεφοντασ ότι οι χϊρεσ οι οποίεσ δεν προχωροφν ςε 
ταχείεσ δθμοκρατικζσ μεταρρυκμίςεισ δεν κα απολαμβάνουν ςτενζσ πολιτικζσ 
ςχζςεισ με τθν Κοινότθτα, οφτε πρόςβαςθ ςτισ Ευρωπαϊκζσ αγορζσ, αλλά οφτε και 
αναπτυξιακι βοικεια. Δθλαδι, θ ποιότθτα των ςχζςεων με τθν Ευρωπαϊκι 
Κοινότθτα κα κρινόταν από 

o Τθ διεξαγωγι ελεφκερων και δθμοκρατικϊν εκλογϊν 
o Το ςεβαςμό ςτο κράτοσ δικαίου 
o Το ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων 

των μειονοτιτων 
o Τθν προϊκθςθ τθσ οικονομία τθσ αγοράσ 

- Διαφοροποίθςθ (Differentiation): θ αρχι τθσ διαφοροποίθςθσ αναπτφχκθκε με 
ςτόχο να κατευκφνει τθν αναπτυξιακι βοικεια και τισ εμπορικζσ ςχζςεισ τθσ 
Κοινότθτασ προσ τισ ειδικζσ ανάγκεσ τθσ κάκε χϊρασ. Ζτςι, το βαςικό μοντζλο των 
κεςμικϊν ςχζςεων τθσ Κοινότθτασ με κάκε χϊρα τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ κα 

                                                           
12

 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004 
13

 Θ αρχικι διατφπωςθ για τθν αρχι τθσ conditionality αναφζρεται ςτα Συμπεράςματα τθσ Ρροεδρίασ του 
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου του Στραςβοφργου (Doc/89/3, 9 December 1989). Υπιρξαν διευκρινίςεισ από τθν 
Επιτροπι τον Απρίλιο του 1990 (Agence Europe, 21 April 1990). Θ αρχι ζχει εξελιχκεί παράλλθλα με τθν 
ανάπτυξθ των ςχζςεων τθσ ΕΕ με τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Για παράδειγμα, 
επαναπροςδιορίςτθκε από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Κοπεγχάγθσ  τον Λοφνιο του 1993, προκειμζνου 
προςδιοριςτοφν οι απαιτιςεισ και προχποκζςεισ ζνταξθσ. Στισ 24 Απριλίου 1997, το Συμβοφλιο προςδιόριςε 
τα κριτιρια για τθν εμβάκυνςθ των ςχζςεων (2003

θ 
Συνάντθςθ του Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων, 

Λουξεμβοφργο – Rapid Database, PRES/97/129, 29-30 Απριλίου 1997). Αναφορζσ επίςθσ μποροφμε να βροφμε 
ςτισ Ενταξιακζσ Συμφωνίεσ (Accession Partnerships) των χωρϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ (Memo/98/21, 27 
Μαρτίου 1998), όπωσ και ςτισ Συμφωνίεσ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ (COM (99) 
235, 26 Μαΐου 1999). Επίςθσ, ειδικά για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, βλ Anastasakis & Belchev, 
EU Conditionality in Southeast Europe: Bringing Commitment to the Process, 2003 
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παρζμενε το ίδιο, αλλά κα υπιρχαν διμερείσ διαπραγματεφςεισ για τισ ειδικζσ 
προβλζψεισ τθσ κάκε ςυμφωνίασ14. 

- Ομαδοποίθςθ (Compartmentalization)15: αν και δεν καταγράφθκε ποτζ ωσ επίςθμθ 
πολιτικι προσ τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, αποτελεί τθ λογικι ςυνζχεια των δφο 
προθγοφμενων αρχϊν. Κακϊσ θ αρχι των διαπραγματεφςεων ανά μπλοκ (bloc to 
bloc) δεν ζγινε δεκτι, ζτςι και τϊρα οι χϊρεσ κα ζπρεπε να ομαδοποιθκοφν ςε 
διαφορετικά «κφματα» (waves) ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ conditionality, και ςτθ 
ςυνζχεια να προςκλθκοφν για διαπραγματεφςεισ θ μία μετά τθν άλλθ. 

 
Οι ςχζςεισ με τα Βαλκάνια φυςικά και επθρεάςτθκαν από τισ αρχζσ αυτζσ. Θ χρονικι ςτιγμι 
τθσ κατάρρευςθσ του Κομουνιςμοφ ςτθν περιοχι, θ οικονομικι και ιςτορικι 
διαφορετικότθτα κάκε χϊρασ, οι ιδιαίτερεσ πολιτικζσ ςυνκικεσ τθσ κάκε μίασ, θ ταχφτθτα 
και ποιότθτα των μεταρρυκμίςεϊν τουσ και ο πόλεμοσ ςτθ Γιουγκοςλαβία οδιγθςαν ςε μια 
ρευςτι (και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ) κατθγοριοποίθςθ των χωρϊν ςτθ διαδικαςία 
προςζγγιςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα. Θ ταχφτθτα, λοιπόν, με τθν οποία εξελίχκθκε το 
βάκοσ των ςχζςεϊν τουσ με τθν Ευρϊπθ ςε κεςμικό επίπεδο ιταν επίςθσ διαφορετικι. 
 

Γράφθμα 1: Ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ για τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ (1988 – 1998) 

 

 
Πθγι: Ραγκόςμια Τράπεηα, World Bank Data Resource, 2009 

 
Ππωσ μποροφμε να δοφμε και από το παραπάνω γράφθμα, που αφορά μόνο τισ χϊρεσ τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ, θ πολιτικι ανατροπι ςυνοδεφτθκε και από οικονομικι κατάρρευςθ τθν 
περίοδο 1989-1992, με αρνθτικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι. Θ εικόνα 

                                                           
14

 Εκφράηεται ςτισ προτάςεισ τθσ Επιτροπισ για τισ Συμφωνίεσ Σφνδεςθσ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ, 
COM (90) 398 Final, 27 Αυγοφςτου 1990 
15

 Papadimitriou, The EU's Strategy in the Post-Communist Balkans, 2001, ςελ. 71 
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είναι ενδεικτικι μόνο του εφρουσ των προβλθμάτων με τα οποία βρζκθκαν αντιμζτωπεσ 
όλεσ οι χϊρεσ τθσ περιοχισ. Θ κατάρρευςθ του κομμουνιςμοφ ςε ολόκλθρθ τθν Ανατολικι 
Ευρϊπθ και οι εξελίξεισ ςτθν (ακόμα υπαρκτι) Σοβιετικι Ζνωςθ, δθμιοφργθςαν μια βακιά 
οικονομικι κρίςθ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, κακϊσ καταςτράφθκαν οι δομζσ και αγορζσ που μζχρι 
τότε ςτιριηαν τισ οικονομίεσ τθσ περιοχισ. Ζχοντασ ανάγκθ πόρουσ, κεφάλαια, 
τεχνογνωςία, υποδομζσ και πολιτικι ςτακερότθτα, οι χϊρεσ των Βαλκανίων προςζγγιςαν 
τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα αναηθτϊντασ ςτιριξθ κατά τθ διαδικαςία τθσ μετάβαςισ τουσ 
μζςα από μια πιο ςτενι ςχζςθ ςυνεργαςίασ. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ (1990-1991), θ Βουλγαρία 
και θ ουμανία παρουςιάςτθκαν ωσ το δεφτερο κφμα υποψθφίων χωρϊν τθσ Κεντρικισ 
Ευρϊπθσ. Το Μάρτιο του 1991 και οι δφο είχαν ιδθ υπογράψει ςυμφωνίεσ εμπορίου και 
ςυνεργαςίασ16 (οι λεγόμενεσ ςυμφωνίεσ «πρϊτθσ γενιάσ»), και ςυμπεριλιφκθκαν ςτουσ 
υποψθφίουσ του προγράμματοσ PHARE17. Ραρ’ όλο που ιταν οι πρωτοπόροι των 
Βαλκανικϊν χωρϊν, δεν εντάχκθκαν ςτο πρϊτο κφμα υποψιφιων προσ ζνταξθ χωρϊν. Στθν 
κατθγορία του πρϊτου κφματοσ. Τουσ πρϊτουσ μινεσ του 1990, θ Τςεχολοβακία εντάχκθκε 
επίςθσ ςε αυτό το πρϊτο κφμα, ενϊ τον Αφγουςτοσ του 1990 θ Επιτροπι εξζδωςε τθν 
αναφορά ςτθν οποία παρουςιάςτθκε ο νζοσ μθχανιςμόσ προςζγγιςθσ με τισ χϊρεσ τθσ 
Κεντρικισ Ευρϊπθσ, οι Συμφωνίεσ Σφνδεςθσ (Association Agreements)18. Θ πρόταςθ αυτι 
τθσ Επιτροπισ άνοιξε το δρόμο για τθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων τζτοιων ςυμφωνιϊν 
μόνο με τισ χϊρεσ του πρϊτου κφματοσ (Τςεχοςλοβακία, Ουγγαρία, Ρολωνία). Πςο για τθ 
Βουλγαρία και τθσ ουμανία, κρίκθκε ότι δεν είχαν προχωριςει αρκετά τισ οικονομικζσ και 
πολιτικζσ μεταρρυκμίςεισ που κα τουσ επζτρεπαν να αποκτιςουν τζτοιασ μορφισ κεςμικζσ 
ςχζςεισ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα. Ρράγματι, οι διαπραγματεφςεισ για τθν υπογραφι 
Συμφωνίασ Σφνδεςθσ μαηί τουσ ξεκίνθςαν μετά τθν υπογραφι των ςυμφωνιϊν με τισ χϊρεσ 
του πρϊτου κφματοσ το Δεκζμβριο του 1991, και οι ςυμφωνίεσ υπογράφθκαν ςτο τζλοσ 
του 199219. 
 
Στα επόμενα χρόνια, θ κζςθ τθσ ουμανίασ και τθσ Βουλγαρίασ ωσ υποψθφίων χωρϊν του 
δεφτερου κφματοσ δεν βελτιϊκθκε. Θ αδφναμθ οικονομικι ανάπτυξθ και θ παρατεταμζνθ 
                                                           
16

 Ρζρα από τθν πολιτικι τουσ ςθμαςία ωσ ζνα πρϊτο βιμα ςυνεργαςίασ, οι ςυμφωνίεσ αυτζσ δεν 
προζβλεπαν ριτρεσ για τθν πολιτικι ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, και το εφροσ 
περιοριηόταν ςε κζματα εμπορίου. Στο πλαίςιο αυτό, οι ςυμφωνίεσ προζβλεπαν τθ ςταδιακι μείωςθ όλων 
των ποςοςτϊςεων τθσ Κοινότθτασ ςε βιομθχανικά προϊόντα, ενϊ θ Κοινότθτα διατθροφςε το δικαίωμα να 
επιβάλει επιλεκτικά φόρουσ ςε ειςαγωγζσ από τθν Κεντρικι Ευρϊπθ. Αγροτικά προϊόντα και προϊόντα που 
εμπίπτουν ςτα πλαίςια τθσ ΕΚΑΧ δεν καλφπτονταν από τισ ςυμφωνίεσ αυτζσ (ενδεικτικι ςυμφωνία με τθ 
Βουλγαρία, OJL 291, 23/10/1990). Οι πρϊτεσ τζτοιεσ ςυμφωνίεσ είχαν τεκεί ςε εφαρμογι με τθν Ρολωνία το 
1989 και τθν Ουγγαρία το 1988. 
17

 PHARE είναι το Γαλλικό ακρωνφμιο για το Ρρόγραμμα Οικονομικισ Αναςυγκρότθςθσ για τθν Ρολωνία και 
τθν Ουγγαρία – Poland and Hungary Assistance pour Reconstruction Economique. H Υπουργικι Συνάντθςθ 
των G-24 ςτισ 13/12/1989 (Rapid Database, IP/89/953, 14/12/1989) ςυμφϊνθςε επί τθσ αρχισ τθσ επζκταςθσ 
του προγράμματοσ ςτθ Βουλγαρία και τθ ουμανία (αρχικοί αποδζκτεσ θ Ανατολικι Γερμανία, θ 
Τςεχοςλοβακία και θ Γιουγκοςλαβία). Το πρόγραμμα ξεκίνθςε για τθ Βουλγαρία το Μάιο του 1990 και τθ 
ουμανία τον Λανουάριο του 1991. Θ Ουγγαρία και θ Ρολωνία Ιταν οι πρϊτεσ χϊρεσ με πρόςβαςθ ςτουσ 
πόρουσ του PHARE, όταν αυτό παρουςιάςτθκε ςτθν Ευρωπαϊκι επιτροπι το Σεπτζμβριο του 1989 (COM (89) 
470, 26/9/1989). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα PHARE βλ. Mayhew, Recreating 
Europe: The European Union's Policy towards Central ad Eastern Europe, 1998 (κεφ. 5) 
18

 COM (90) 398 final, 27/9/1990 
19

 Agence Europe, 18/11/1992 & 23/12/1992, και Papadimitriou, The EU's Strategy in the Post-Communist 
Balkans, 2001, ςελ. 72 
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πολιτικι αβεβαιότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τον αυξανόμενο αρικμό των πρϊθν 
κομμουνιςτικϊν χωρϊν που χτφπθςαν τθν πόρτα τθσ Ευρϊπθσ (Βαλτικζσ χϊρεσ, Κροατία, 
Σλοβενία), δθμιοφργθςαν αρνθτικό κλίμα ωσ προσ τθν αμεςότθτα τθσ ενταξιακισ 
προοπτικισ τουσ. Οι δφο χϊρεσ ζμοιαηαν να μθν αναπτφςςονται παράλλθλα ι ανάλογα με 
τισ πολιτικά ςτακερότερεσ και οικονομικά δυναμικότερεσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ και 
τθσ Βαλτικισ. Αυτό επιβεβαιϊκθκε και από τθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ τον Λοφλιο του 
1997 (μαηί με τθν Ατηζντα 2000)20. Θ Επιτροπι πρότεινε τθν παραμονι των δφο χωρϊν ςτο 
δεφτερο, πιο αργό ρεφμα ενταξιακϊν διαπραγματεφςεων, μαηί με τθ Σλοβακία, τθ Λετονία 
και τθ Λικουανία. Από τθν άλλθ, χϊρεσ που ενεπλάκθςαν ςτθ διαδικαςία αργότερα, όπωσ θ 
Εςκονία και θ Σλοβενία, εντάχκθκαν ςτο πρϊτο κφμα, μαηί με τισ τρεισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ 
Ευρϊπθ, θ διαδικαςία διαπραγματεφςεων ξεκίνθςε ςτο Λονδίνο το Μάρτιο του 199821. 
 
Στθν Αλβανία, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `90 το κομμουνιςτικό κακεςτϊσ του Ramiz Alia 
ζμοιαηε ανεπθρζαςτο από τισ εξελίξεισ ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ22, και μόνο ζπειτα από τισ 
εκλογζσ του Μαρτίου του 1991 ξεκίνθςαν διαδικαςίεσ για κάποια κεςμικι ςυμφωνία με 
τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα: θ χϊρα εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα PHARE το Δεκζμβριο του 
199123, ενϊ το Μάρτιο του 1992 υπογράφθκε θ ςυμφωνία εμπορίου και ςυνεργαςίασ24. 
Πμωσ, οι εξαιρετικζσ ςυνκικεσ φτϊχειασ ςτθ χϊρα, ςε ςυνδυαςμό με ςυχνά φαινόμενα 
πολιτικισ αςτάκειασ, απζτρεψαν τθν περαιτζρω εξζλιξθ των ςχζςεων. Ζτςι, θ Αλβανία δεν 
υπζγραψε Συμφωνία Σφνδεςθσ όπωσ θ Βουλγαρία και θ ουμανία, οφτε υπζβαλλε αίτθςθ 
πλιρουσ μζλουσ. Αντίκετα, το 1996, μαηί με τισ πρϊθν Γιουγκοςλαβικζσ Δθμοκρατίεσ (όχι 
τθ Σλοβενία), θ Αλβανία εντάχκθκε ςτθν Ρεριφερειακι Ρροςζγγιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ για τα Βαλκάνια, και ςυμμετείχε ςτισ ςυναντιςεισ Ρολιτικοφ Διαλόγου25. Στο 
πλαίςιο αυτό, οι ςχζςεισ των δφο πλευρϊν επικεντρϊκθκαν ςε μια ςειρά ανκρωπιςτικϊν 
δράςεων και μζτρων για τθν οικονομικι και πολιτικι ςτακεροποίθςθ τθσ χϊρασ, μετά τθν 
κατάρρευςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ το 1996 και τισ ςυχνζσ εξάρςεισ βίασ που ακολοφκθςαν. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 COM (97) vols. I, II, III, 15/7/1997. Μζχρι το 1997, δζκα χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ είχαν ιδθ υποβάλει 
αίτθςθ ζνταξθσ ςτθν ΕΕ (Ουγγαρία και Ρολωνία το 1994 / ουμανία, Εςκονία, Σλοβακία, Λετονία, Λικουανία 
και Βουλγαρία το 1995 / Τςεχία και Σλοβενία το 1996). Θ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ για τισ υποψθφιότθτεσ 
εκδόκθκε ζπειτα από αίτθμα του Συμβουλίου τθσ Μαδρίτθσ το Δεκζμβριο του 1995,  όπου ςυμφωνικθκε ότι 
θ διαδικαςία τθσ διεφρυνςθσ επρόκειτο να ξεκινιςει ζξι μινεσ ζπειτα από τθ λιξθ τθσ Διακυβερνθτικισ 
Διάςκεψθσ για τθν ανακεϊρθςθ τθσ Συνκικθσ του Μάαςτριχτ. Μαηί με τθ γνωμοδότθςθ, θ Επιτροπι 
παρουςίαςε και τθν πρόταςι τθσ για τα εργαλεία χρθματοδότθςθσ (2000-2006) τθσ διαδικαςίασ διεφρυνςθσ, 
μαηί με προτάςεισ για τθν ανακεϊρθςθ τθσ κοινισ αγροτικισ πολιτικισ και τθσ πολιτικισ ςυνοχισ. Το ςφνολο 
των προτάςεων ονομάςτθκε «Ατηζντα 2000» 
21

 Ρρϊτθ ςφγκλθςθ του «Ευρωπαϊκοφ Συνεδρίου» (European Conference), PRES/98/71, 12/3/1998 
22

 Crampton, Eastern Europe in the 20th century - and After, 1997,  ς.ς. 421-423 
23

 Κάποιεσ δράςεισ που χρθματοδοτικθκαν μζςω του PHARE για τθν Αλβανία ιταν κυρίωσ ανκρωπιςτικισ 
φφςεωσ και πριν το Δεκζμβριο του 1991, όταν και θ χϊρα εντάχκθκε επιςιμωσ ςε αυτό (Κανονιςμόσ 
Συμβουλίου 3800/1991, 23/12/1991)  
24

 COM 92 178 final, 11/5/1992 
25

 Οι Συναντιςεισ Ρολιτικοφ Διαλόγου αυτισ τθσ μορφισ είναι εργαλεία τθσ ΚΕΡΡΑ, και οφείλουμε να τα 
διαφοροποιιςουμε από τον Ρολιτικό Διάλογο που διεξάγεται ςτα πλαίςια Συμφωνιϊν Σφνδεςθσ 
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Γράφθμα 2: Φψοσ ΑΕΡ ςε τρζχουςεσ τιμζσ (ςε εκ US $) 1988-2006, ςυμπεριλαμβανόμενθσ 
τθσ Ελλάδοσ και τθσ Τουρκίασ 

 

 
Πθγι: Ραγκόςμια Τράπεηα, World Bank Data Resource, 2009 

 
Ππωσ μποροφμε να δοφμε και ςτο Γράφθμα 2, το ΑΕΡ των χωρϊν τθσ περιοχισ ςε απόλυτα 
οικονομικά μεγζκθ είναι πολφ μικρό. Στο γράφθμα παρουςιάηονται και τα ΑΕΡ τθσ Ελλάδασ 
και τθσ Τουρκίασ, προκειμζνου να μπορζςουμε να καταλάβουμε ςυγκριτικά τθ δυναμικι 
τθσ περιοχισ ςε ςχζςθ με τισ δφο ιςχυρζσ οικονομίεσ τθσ ευρφτερθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Τα πρϊτα 
κυρίωσ χρόνια τθσ δεκαετίασ του `90 θ ουμανία και θ Βουλγαρία ζχουν κάποια μετριςιμθ 
ςυνειςφορά ςτθν οικονομία τθσ περιοχισ, ςε αντίκεςθ με τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν 
Γιουγκοςλαβίασ, οι οποίεσ αναλϊκθκαν ςε πόλεμο τθν ίδια περίοδο. 
 
Αποτελϊντασ το πλουςιότερο κράτοσ μεταξφ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ, θ Σλοβενία δεν επθρεάςτθκε από τθ ςφντομθ εμπλοκι ςτον πόλεμο τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ και τθν ανεξαρτθτοποίθςι τθσ τον Λοφλιο του 199126. Θ χϊρα βίωςε μια 
ςυνεχόμενθ περίοδο οικονομικισ ανάπτυξθσ και δθμοκρατικισ ςτακερότθτασ και ωσ 
αποτζλεςμα, οι ςχζςεισ με τθν ΕΕ εξελίχκθκαν πολφ γριγορα. Οι δράςεισ του PHARE 
επεκτάκθκαν ςτθ Σλοβενία τον Αφγουςτο του 199227, και το Νοζμβριο του ίδιου χρόνου 
υπογράφθκε ςυμφωνία εμπορίου και ςυνεργαςίασ28, ενϊ τρία χρόνια μετά (1995) 
ακολοφκθςε θ Συμφωνία Σφνδεςθσ29. Τον Λοφνιο του 1996 θ Σλοβενία υπζβαλλε επιςιμωσ 
αίτθςθ για πλιρθ ζνταξθ. Θ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ το καλοκαίρι του 1997 
επιβεβαίωςε ότι θ χϊρα βριςκόταν ςτθν πρϊτθ γραμμι των υποψθφίων, μαηί με τθν 

                                                           
26

 Αναγνωρίςτθκε ωσ ανεξάρτθτο κράτοσ από τθν ΕΕ ςτισ 15/1/1992 
27

 Κανονιςμόσ Συμβουλίου 2334/92, 4/8/1992 (OJL 227/92, 4/8/1992) 
28

 Rapid Database, Λ/92/879, 5/11/1992 και OJL 189/92, 29/7/93 για τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ ςυμφωνίασ 
29

 Οι διαπραγματεφςεισ άρχιςαν το Μάρτιο του 1995 και ζλθξαν με ςυμφωνία τον Λοφνιο του ίδιου χρόνου. Θ 
ςυμφωνία, όμωσ, υπογράφθκε επιςιμωσ από το Συμβοφλιο ζνα χρόνο αργότερα (10/6/1996), εξαιτίασ 
διμεροφσ διαφοράσ με τθν Λταλία. Θ Συμφωνία τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1/2/1999 (COM 95 341, 15/6/1996) 
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Εςκονία, τθν Τςεχία, τθν Ρολωνία και τθν Ουγγαρία30. Με τον τρόπο αυτό θ Σλοβενία 
αποςυνδζκθκε από τθν υποψθφιότθτα των άλλων δφο Βαλκανικϊν χωρϊν, ςυνδεόμενθ με 
τθν κεντρο-ευρωπαϊκι ηϊνθ ςτακερότθτασ και ευθμερίασ. 
 
Θ Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ (ΡΓΔΜ), παρά τισ αποτυχθμζνεσ 
οικονομικζσ τθσ επιδόςεισ ζπειτα από τθν ανεξαρτθςία τθσ το 1992 (όπωσ μποροφμε να 
δοφμε ςτα Γραφιματα 1 & 2), αναγνωρίςτθκε ωσ αξιόπιςτοσ ςυνεργάτθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςτθν περιοχι. Οι μετριοπακείσ πολιτικζσ που ακολοφκθςε ο Ρρόεδροσ Kiro 
Gligorov (1992-99) κατάφεραν να διατθριςουν τισ εφκραυςτεσ εςωτερικζσ ιςορροπίεσ τθσ 
χϊρασ ςε ςχζςθ με τθν Αλβανικι, αν και υπιρξε πολιτικι αςτάκεια με αλλεπάλλθλεσ 
εκλογικζσ αναμετριςεισ31. Θ βελτίωςθ των ςχζςεων με τθν Ελλάδα από το 1995 και μετά 
οδιγθςε και ςτθν ενίςχυςθ των ςχζςεων με τθν ΕΕ32. Από το 1996 θ χϊρα ςυμμετζχει ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ρεριφερειακι Ρροςζγγιςθ για τα Βαλκάνια και ςτισ ςυναντιςεισ Ρολιτικοφ 
Διαλόγου, ενϊ τον Απρίλιο του 1997 υπζγραψε ςυμφωνία εμπορίου και ςυνεργαςίασ33. 
 
Οι άλλεσ τρεισ δθμοκρατίεσ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ – Βοςνία, Κροατία και 
Ομοςπονδιακι Δθμοκρατία τθσ Γιουγκοςλαβίασ (ΟΔΓ) – δόμθςαν τισ ςχζςεισ τουσ με τθν ΕΕ 
ςτα πλαίςια τθσ Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ για τα Βαλκάνια, όπωσ αυτι αποφαςίςτθκε 
από το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων το Φεβρουάριο του 199634. Θ Ρεριφερειακι 
Ρροςζγγιςθ ξεκίνθςε από τθν ΕΕ ςε μια προςπάκεια να ςυμπλθρϊςει τθ ςυμφωνία του 
Dayton35 και τισ προςπάκειεσ του Οργανιςμοφ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν 
Ευρϊπθ (ΟΑΣΕ) ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία, και ςχεδιάςτθκε ωσ ζνα πλαίςιο για τθν 
ενδυνάμωςθ τθσ ςτακερότθτασ, των ςχζςεων καλισ γειτονίασ και τθσ οικονομικισ 
ανάκαμψθσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ36. Ο Ρολιτικόσ Διάλογοσ περιελάμβανε και ςυναντιςεισ μεταξφ 

                                                           
30

 Papadimitriou, The EU's Strategy in the Post-Communist Balkans, 2001, ςελ. 74 
31

 Crampton, Eastern Europe in the 20th century - and After, 1997, ς.ς. 445-447 
32

 Το Σεπτζμβριο του 1995 οι δφο χϊρεσ υπζγραψαν ενδιάμεςθ ςυμφωνία υπό τθν αιγίδα του ΟΘΕ ωσ προσ 
τθν εξομάλυνςθ των ςχζςεϊν τουσ. Θ διαφορά που προζκυψε για τθν ονομαςία τθσ ΡΓΔΜ παρζμεινε ςε 
εκκρεμότθτα, και θ χϊρα εντάχκθκε επίςθμα ςτο πρόγραμμα PHARE το Μάρτιο του 1996 (Rapid Database 
24/7/1996, Commission’s Memo 96/76). Μζχρι τότε, λάμβανε μερικζσ χρθματοδοτιςεισ για ειδικζσ δράςεισ 
(Rapid Database IP 93/679, 28/7/1993) 
33

 OJL 348, 18/12/1997 – θ ςυμφωνία πρϊτθσ γενιάσ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1/1/1998 
34

 Brussels, PRES/96/33, 26-27/2/1996 
35

 Θ ςυμφωνία επί του κειμζνου τθσ ςυμφωνίασ που ζκεςε τζλοσ ςτθ ςφγκρουςθ για τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ 
(initialing) επιτεφχκθκε ςτθ βάςθ Wright-Patterson τθσ Αμερικανικισ Αεροπορίασ ςτο Dayton, Ohio, ςτισ 
21/11/1995, και υπογράφθκε ςτο Ραρίςι ςτισ 14/12/100, και είναι γνωςτι ωσ «Συμφωνία του Dayton”. Για το 
κείμενο τθσ ςυμφωνίασ βλ.http://www.state.gov/www/regions/eur/bosnia/bosagree.html. Για τθν εμπειρία 
τθσ διαδικαςίασ ειρινευςθσ ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ από τθν πλευρά του διαμεςολαβθτι του ΟΘΕ, Richard 
Holbrooke, βλ. το ζργο του To End a War, 1998 
36

 Οι ςτόχοι τθσ Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ (Regional Approach) ιταν:  
α) θ ενίςχυςθ τθσ επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ των ςυμφωνιϊν του Dayton/Paris, 
β) θ δθμιουργία μιασ περιφζρειασ πολιτικισ ςτακερότθτασ και οικονομικισ ευθμερίασ μζςα από 

- τθν προϊκθςθ και διατιρθςθ τθσ δθμοκρατίασ και του κράτουσ δικαίου (κεςμικι ανάπτυξθ, 
μεταρρυκμίςεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και του κρατικοφ μθχανιςμοφ, επαναδόμθςθ τθσ κοινωνίασ 
των πολιτϊν) και ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτιτων 
(κυρίωσ κατάργθςθ διακρίςεων των πολιτϊν, και επιςτροφι προςφφγων και εκτοπιςμζνων 
πλθκυςμϊν 

- τθν επαναδραςτθριοποίθςθ τθσ οικονομίασ (αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν, 
επαναπροςανατολιςμόσ τθσ ςτρατιωτικισ βιομθχανίασ ςε παραγωγικι κατεφκυνςθ, οικονομία τθσ 
αγοράσ) 
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τθσ πολιτικισ  θγεςίασ των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με τουσ θγζτεσ των χωρϊν τθσ ΕΕ. 
Εντόσ αυτοφ του πλαιςίου, οι πζντε χϊρεσ  (Αλβανία, Βοςνία, Κροατία, ΡΓΔΜ, ΟΔΓ) 
χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ, ανάλογα με τα δεδομζνα προςζγγιςισ τουσ με τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ: α) Θ ΡΓΔΜ και θ Αλβανία, οι οποίεσ δεν ενεπλάκθςαν ςτον πόλεμο τθσ Βοςνίασ, και 
μποροφςαν να προβοφν ςτθν υπογραφι ςυμφωνιϊν εμπορίου και ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕ 
(θ Αλβανία ιδθ είχε μια τζτοια ςυμφωνία, από το 1992) και β) θ Βοςνία, θ Κροατία και θ 
ΟΔΓ, οι οποίεσ ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία του Dayton και οι κεςμικζσ ςχζςεισ με τθν ΕΕ 
κα κρίνονταν από τθν αρχι τθσ conditionality  
 
Το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων του Απριλίου 1997 διευκρίνιςε τθν ζννοια τθσ πολιτικισ 
και οικονομικισ conditionality με ειδικζσ αναφορζσ για κάκε μία από τισ τρεισ αυτζσ χϊρεσ, 
ενϊ ςυμφωνικθκε ότι ο βακμόσ τιρθςθσ ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων κα τουσ επζτρεπε 
να προχωριςουν ςτισ ςχζςεισ τουσ με τθν ΕΕ μζςα από τα ακόλουκα βιματα37: 

- Ρρόςβαςθ ςτθν αγορά τθσ ΕΕ μζςα από αυτόνομεσ ςυμφωνίεσ 
- Χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι βοικεια μζςω των προγραμμάτων OBNOVA38 και 

PHARE 
- Σταδιακι κακιζρωςθ κεςμοποιθμζνων ςχζςεων (ςυμφωνίεσ εμπορίου και 

ςυνεργαςίασ) 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ ίδια ςυνάντθςθσ, ςυμφωνικθκε να παραχωρθκοφν εμπορικζσ 
διευκετιςεισ προσ τθ Βοςνία, θ οποία μποροφςε να λαμβάνει πόρουσ από το πρόγραμμα 
PHARE39. Το ίδιο ζγινε και για τθν Κροατία ωσ προσ το εμπορικό κακεςτϊσ, αλλά δεν ζγινε 
αποδεκτό το αίτθμά τθσ για επανζνταξθ ςτο πρόγραμμα PHARE40 (από το οποίο 
αποβλικθκε τον Αφγουςτο του 1995, εξαιτίασ των γεγονότων ςτθν Κράινα). Το ίδιο ζγινε 
και με τθν ΟΔΓ, θ οποία, όμωσ, υπζγραψε ςυμφωνία εμπορίου και ςυνεργαςίασ, με 
αποτζλεςμα θ χϊρα να επιςτρζψει ςτο κακεςτϊσ του 1980. 
 
Ζκτοτε, θ αρχι τθσ conditionality παρακολουκείται ςτενά από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 
το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. Βαςιςμζνο ςε γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ, το Συμβοφλιο 
Γενικϊν Υποκζςεων αποφάςιςε το Νοζμβριο του 199841 να παρατείνει το κακεςτϊσ 
εμπορίου και το πρόγραμμα PHARE για τθ Βοςνία, απορρίπτοντασ το αίτθμα τθσ χϊρασ για 
ζναρξθ διαπραγματεφςεων ςυμφωνίασ εμπορίου και ςυνεργαςίασ. Το κακεςτϊσ ςχζςεων  
με τθν Κροατία παρζμεινε το ίδιο, ενϊ οι ςχζςεισ με τθν ΟΔΓ πάγωςαν, λόγω τθσ 
κατάςταςθσ ςτο Κόςςοβο. 

                                                                                                                                                                                     
Αυτοί οι ςτόχοι ιταν ςυμβατοί με τθ Διακιρυξθ του Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων ςτισ 30/1/1996, θ οποία 
τόνιηε τθ ςθμαςία τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ (1902

θ
 Συνάντθςθ του Συμβουλίου 

Γενικϊν Υποκζςεων, Βρυξζλλεσ, PRES/96/16, 30/1/1996) 
37

 Το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων ζκεςε ειδικζσ προχποκζςεισ για κάκε χϊρα πριν επιτραπεί θ εμβάκυνςθ 
των ςχζςεων με τθν ΕΕ, ενϊ προςτζκθκαν και πιο γενικζσ προχποκζςεισ υπό τουσ τίτλουσ « ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, κράτοσ δικαίου», «ςεβαςμόσ και προςταςία μειονοτιτων», και «μεταρρυκμίςεισ για τθν 
απελευκζρωςθ τθσ οικονομίασ» - 2003

θ
 Συνάντθςθ του Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων, Λουξεμβοφργο, 

PRES/97/129, 29-30/4/1997 
38

 Το πρόγραμμα OBNOVA δθμιουργικθκε το 1996 με τον Κανονιςμό 1628/96 του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου, 
και τροποποιικθκε το 1998 και το 1999 (τροποποιθτικζσ πράξεισ 851 851/98 και 2454/99). Θ αξία του 
προγράμματοσ για τθν περίοδο 1996-2000 ιταν € 400 εκ., τα οποία διατζκθκαν για τθ Βοςνία Ερηεγοβίνθ, τθν 
Κροατία, τθν ΟΔΓ και τθν ΡΓΔΜ. (“Obnova” είναι θ Σερβο-Κροατικι λζξθ για τθν «αναςυγκρότθςθ»). 
39

 PRES/96/16, 30/1/1996 
40

 Είχε ενταχκεί το 1994, COM 94 526, 23/11/1994 
41

 COM 98 237, 15/4/1998 και Brussels, PRES/98/369, 9/11/1998 
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Ζτςι, ςτο τζλοσ του 1998 οι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τισ χϊρεσ τθσ ευρφτερθσ Βαλκανικισ περιοχισ 
διακρίνονταν από μια εκπλθκτικι διαφορετικότθτα: 

- Ζνα πλιρεσ μζλοσ (Ελλάδα) 
- Ζνα μζλοσ του πρϊτου κφματοσ διεφρυνςθσ (Σλοβενία) 
- Δφο μζλθ του δεφτερου κφματοσ διεφρυνςθσ (Βουλγαρία και ουμανία, οι οποίεσ 

επίςθσ ςυμμετείχαν ςτθν Ευρωπαϊκι Σφνοδο - European Conference) 
- Μια υποψιφια χϊρα, ςτθν οποία θ ΕΕ αρνικθκε τθ νομιμότθτα τθσ ζναρξθσ 

διαπραγματεφςεων (Τουρκία, θ οποία δεν ςυμμετείχε ςτθν Ευρωπαϊκι Σφνοδο) 
- Δφο μζλθ τθσ Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ με ςυμφωνίεσ εμπορίου και ςυνεργαςίασ 

με τθν ΕΕ (Αλβανία και ΡΓΔΜ) 
- Ζνα μζλοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ χωρίσ ςυμφωνία εμπορίου και 

ςυνεργαςίασ, αλλά με πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ του PHARE (Βοςνία) 
- Ζνα μζλοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ χωρίσ ςυμφωνία εμπορίου και 

ςυνεργαςίασ και χωρίσ πρόςβαςθ ςτου πόρουσ του PHARE (Κροατία) 
- Μια χϊρα χωρίσ καμία επίςθμθ ςχζςθ με τθν ΕΕ (ΟΔΓ) 

 
 

3.3. Θ διάςπαςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ: πρόκλθςθ πολιτικισ 
 
Ζχοντασ περιγράψει τισ κεςμικζσ ςχζςεισ που αναπτφχκθκαν ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ 
περιοχισ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα και τθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, πρζπει να εξετάςουμε και 
τθν πολιτικι τθν οποία αυτζσ εκφράηουν. Θ κατάρρευςθ του κομμουνιςμοφ βρικε τθν 
Ευρωπαϊκι Κοινότθτα ςτα πρόκυρα τθσ διακυβερνθτικισ διάςκεψθσ για τθ Συνκικθ του 
Μάαςτριχτ και τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ Κοινισ Εξωτερικισ Ρολιτικισ και Ρολιτικισ 
Αςφαλείασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι εκείνθ ακριβϊσ τθν περίοδο οι ηυμϊςεισ ςτθν Ευρϊπθ 
αφοροφςαν τθν εμβάκυνςθ τθσ ολοκλιρωςθσ ςε πολιτικό επίπεδο, μζςα από τθ 
δθμιουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Ο τρόποσ που αντζδραςε θ Ευρϊπθ ςτθν αποςφνκεςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ αρχικά 
αντανακλά ακριβϊσ τισ ηυμϊςεισ αυτζσ, και ειδικότερα τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ που 
επικρατοφςαν ωσ προσ τθ φφςθ των τεκταινόμενων: επρόκειτο για ζναν εμφφλιο πόλεμο, ι 
μια κατάςταςθ επικετικισ και προκλθτικισ προβολισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν 
Ευρωπαϊκι ιπειρο; Οι εκνικζσ ςυγκροφςεισ και οι εμφφλιοι πόλεμοι προςβάλουν τθν ίδια 
τθν ιδζα τθσ Ευρϊπθσ και τθν αξιοπιςτία των Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν  - αλλά και άλλων 
διεκνϊν οργανιςμϊν, όπωσ ο ΟΑΣΕ και το ΝΑΤΟ. Ζτςι, από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `90, 
θ Βαλκανικι ςτρατθγικι αποτζλεςε ζνα βαςικό προβλθματιςμό για τθν Ευρωπαϊκι 
πολιτικι, ωσ πρόκλθςθ επί των αρχϊν του Ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ, και όχι απλά μια 
κρίςθ που απαιτοφςε τθ διαςφνδεςθ τθσ ΚΕΡΡΑ ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ Αςφάλειασ 
και Άμυνασ, των Ευρω-Ατλαντικϊν ςχζςεων, τθσ διεφρυνςθσ τθσ ΕΕ και τθσ κεςμικισ τθσ 
μεταρρφκμιςθσ.  
 
Εντόσ του πλαιςίου αυτοφ, θ αντίλθψθ τθσ Γιουγκοςλαβικισ κρίςθσ κακόριςε και το 
πλαίςιο αντίδραςθσ ςε αυτιν, και κα μποροφςαμε να εντοπίςουμε ςε γενικζσ γραμμζσ δφο 
βαςικοφσ άξονεσ προςδιοριςμοφ των αιτίων τθσ42: θ Αμερικανικι ερμθνεία, θ οποία 
αποδίδει τον πόλεμο ςτθν επικετικότθτα των Σζρβων, και θ Ευρωπαϊκι ερμθνεία, που 

                                                           
42

 Lee, Balkan Memoirs: History as an Exercise of Self-Justification, 2001, ςελ. 187 
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κεϊρθςε τθν κρίςθ ωσ εμφφλιο πόλεμο. Θ αλικεια είναι ότι θ διαδικαςία για τθν 
αποςφνκεςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ μπορεί να προςδιοριςτεί μια δεκαετία πριν από τθν 
πτϊςθ του τείχουσ του Βερολίνου, όταν θ ανάγκθ για οικονομικι και διοικθτικι 
μεταρρφκμιςθ ςυγκροφςτθκε με τισ τάςεισ αποκζντρωςθσ τθσ χϊρασ43. Θ πρόςβαςθ τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ ςε δυτικά κεφάλαια κακ’ όλθ τθσ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του `60 και του 
`70, και θ αδυναμία τθσ να αποπλθρϊςει τα χρζθ τθσ, μετά το δεφτερο πετρελαϊκό ςόκ, 
ζφεραν τθν κεντρικι θγεςία αντιμζτωπθ με μια πολφ δφςκολθ κατάςταςθ. Τα μζτρα που 
ειςθγοφνταν το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο απαιτοφςαν ςυνταγματικι μεταρρφκμιςθ, 
ϊςτε να μπορεί να εφαρμοςτεί πολιτικι λιτότθτασ από τθν κεντρικι κυβζρνθςθ. Το 1983 
δθμιουργικθκε κομματικι επιτροπι για τθ ςυηιτθςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία 
υπζβαλλε κάποιεσ αρχικζσ προτάςεισ για μεταρρυκμίςεισ του ςυντάγματοσ του 1974 προσ 
δθμόςια ςυηιτθςθ. Αυτι θ ςυηιτθςθ αποκάλυψε τισ αντι-ομοςπονδιακζσ προδιακζςεισ 
των περιςςότερο πλοφςιων ομόςπονδων κρατϊν44. Τθν ίδια ςτιγμι που οι διεκνείσ 
πιςτωτζσ τόνιηαν τθν ανάγκθ για αφξθςθ του κεντρικοφ ελζγχου, τα γενικότερα μθνφματα 
από τθ Δφςθ μιλοφςαν λιγότερο κρατικό παρεμβατιςμό ςτθν αγορά και ιδιωτικοποιιςεισ. 
Με άλλα λόγια, θ Γιουγκοςλαβία λάμβανε αντιφατικά μθνφματα από τουσ δυτικοφσ 
πιςτωτζσ και πολιτικοφσ, που μιλοφςαν για ταυτόχρονθ αφξθςθ και μείωςθ του ρόλου του 
κράτουσ ςτθν οικονομία45. Οι δθμοκρατίεσ εκείνεσ που εξζφραςαν τισ πιο φιλελεφκερεσ 
απόψεισ εξζφραηαν και τα ςυμφζροντα των εκνικϊν ομάδων που εκπροςωποφςαν: ιταν 
και οι πρϊτεσ που αποςχίςτθκαν46. 
 
Τα πρϊτα ςθμάδια τθσ αδυναμίασ τθσ ΕΕ να διαχειριςτεί με το πολφπλοκο και εφκραυςτο 
περιβάλλον αςφάλειασ ςτα Βαλκάνια ζγιναν εμφανι τον Λοφνιο του 1991, όταν θ Τρόικα47 
απζτυχε να ανατρζψει τθ μονομερι προκιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Κροατίασ και τθσ 
Σλοβενίασ, και να τουσ επιβάλει τθσ γραμμι τθσ ΕΕ48 για τθ διατιρθςθ τθσ ενότθτασ τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ. Αυτό άφθςε τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα ζκκετθ ςε κατθγορίεσ για ζλλειψθ 
προετοιμαςίασ και ανικανότθτα να αντιλθφκεί εγκαίρωσ τισ διαςτάςεισ τθσ 
Γιουγκοςλαβικισ κρίςθσ, και - το ςθμαντικότερο - ζφερε ςτθν πολιτικι ατηζντα τθσ 
Κοινότθτασ το δίλθμμα τθσ αναγνϊριςθσ ι μθ των δθμοκρατιϊν αυτϊν49. 
 
Θ αποτυχία τθσ αποςτολισ τθσ Τρόικασ και θ κλιμάκωςθ του πολζμου ςτθν Κράινα και το 
Βοφκοβαρ το καλοκαίρι του 199150 ενίςχυςε τθ κζςθ όςων πίςτευαν ότι θ κζςθ τθσ 

                                                           
43

 Θ άποψθ αυτι εκφράηεται από τθ Suzan Woodward (Balkan Tragedy, 1995), και αποτελεί μια 
πραγματιςτικι προςζγγιςθ ςτισ γενεςιουργζσ αιτίεσ των μθχανιςμϊν διάςπαςθσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Για μια 
ςυγκριτικι προςζγγιςθ των δφο αντιλιψεων βλ. Lee, Balkan Memoirs: History as an Exercise of Self-
Justification, 2001, και Stokes, Three Eras of Political Change in Eastern Europe, 1997, ς.s. 109-144 για τθν 
περιγραφι των πολιτικϊν εξελίξεων ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και τα «καμϊματα του Διαβόλου» 
44

 Crampton, Eastern Europe in the 20th century - and After, 1997, ς.ς. 400-403 
45

 Veremis, The End of History - American Views on the Balkans, 2001, ςελ. 116 
46

 Θ Σλοβενία διακιρυξε τθν ανεξαρτθςία τθσ ςτισ 13/6/1991 και θ Κροατία ςτισ 15/6/2001 
47

 Θ Ευρωπαϊκι Τρόικα αποτελοφνταν από τον Υπουργό Εξωτερικϊν του Λουξεμβοφργου, Jacques Poos, τον 
Λταλό Υπουργό Εξωτερικϊν, Gianni de Michelis, και τον Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικϊν, Hans van den Broek 
48

 Στισ 23/6/1991, μια εβδομάδα μετά τθ διακιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ των δφο (Σλοβενίασ και Κροατίασ), το 
Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων ανακοίνωςε ότι θ ΕΕ δεν επρόκειτο να αναγνωρίςει μονομερείσ διακθρφξεισ 
ανεξαρτθςίασ, και κάλεςε όλουσ να ςεβαςτοφν τθ ςυνταγματικι τάξθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Θ Τρόικα βρζκθκε 
ςτο Βελιγράδι ςτισ 28/6/1991  προκειμζνου να διαμεςολαβιςει μεταξφ των Γιουγκοςλαβικϊν δθμοκρατιϊν. 
49

 Για τθν αποςτολι τθσ Τρόικασ βλ. Silber & Little, The Death of Yugoslavia, 1995; Stokes, Three Eras of 
Political Change in Eastern Europe, 1997 και Woodward, Balkan Tragedy, 1995 
50

 Για τισ εχκροπραξίεσ τθσ περιόδου βλ. Woodward, Balkan Tragedy, 1995 
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Κοινότθτασ για τθ διατιρθςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ δεν ιταν πλζον βιϊςιμθ. Αν και επιςιμωσ 
θ γραμμι αυτι δεν άλλαξε μζχρι τον Λανουάριο του 1992, ιταν κοινι γνϊςθ πωσ το status 
quo ςτθ Γιουγκοςλαβία επρόκειτο να αλλάξει. Ταυτόχρονα, γινόταν πλζον ξεκάκαρο ότι τα 
μεμονωμζνα κράτθ-μζλθ τθσ Κοινότθτασ άρχιςαν να επιδιϊκουν τισ εκνικζσ τουσ 
προτεραιότθτεσ ςτα Βαλκάνια, παραβλζποντασ τισ αποφάςεισ που είχαν λθφκεί από τθν 
Κοινότθτα.  
 
Αυτό προζκυπτε κυρίωσ από τθ ςτάςθ τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ, οι οποίεσ ζπρεπε να 
επαναπροςδιορίςουν τισ ςχζςεισ τουσ ςτο νζο περιβάλλον: ςτθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 
90, το βαςικότερο χαρακτθριςτικό τθσ πολιτικισ των δφο χωρϊν ιταν θ αναηιτθςθ μιασ 
νζασ μεταξφ τουσ ιςορροπίασ ζπειτα από τθν ζνωςθ των δφο Γερμανιϊν. Θ αντίλθψθ του 
Ραριςιοφ ότι θ νζα ενωμζνθ Γερμανία φιλοδοξοφςε να λειτουργιςει ωσ μεγάλθ δφναμθ 
ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ και τα Βαλκάνια ζςτρεψε το ενδιαφζρον προσ τθν περιοχι. Από τθν 
άλλθ πλευρά, για τθ Γερμανία τθν εποχι εκείνθ, το δικαίωμα ςτθν εκνικι αυτοδιάκεςθ 
ιταν κάτι που κανείσ δεν μποροφςε να το αρνθκεί ςε κάποιο ζκνοσ51.  
 
Κακϊσ οι ςχζςεισ τθσ Ευρϊπθσ με τα Βαλκάνια είχαν προςδιοριςτεί από τισ ιςορροπίεσ του 
Ψυχροφ Ρολζμου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, μποροφμε να ποφμε 
ότι δεν υπάρχουν γεωγραφικοί ι γεωπολιτικοί λόγοι που προκάλεςαν τθν παρζμβαςθ των 
μεγάλων Ευρωπαϊκϊν δυνάμεων (Γαλλία, Γερμανία, Θνωμζνο Βαςίλειο) ϊςτε να προκλθκεί 
θ αποςφνκεςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Ρζραν τθσ οπτικισ γωνίασ του Ψυχροφ Ρολζμου, θ 
Ευρϊπθ δεν είχε ακόμα αναπτφξει άλλουσ μθχανιςμοφσ για τθ διαχείριςθ τθσ περιοχισ – 
όπωσ φυςικά ίςχυε και για τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. Επικεντρωνόμενθ 
περιςςότερο ςτισ εξελίξεισ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ, θ Δφςθ επρόκειτο να χρειαςτεί χρόνο 
προκειμζνου να αναπτφξει τόςο τθ ςτρατθγικι για τα Βαλκάνια, όςο και το μθχανιςμό 
ζκφραςισ τθσ. 
 
Επειδι, όμωσ, οι εξελίξεισ ςτθ Γιουγκοςλαβία δεν τουσ επζτρεπαν τθν πολυτζλεια αυτοφ 
του χρόνου, θ ενςτικτϊδθσ αντίδραςθ των χωρϊν τθσ Δφςθσ, και κυρίωσ των βαςικϊν 
παραγόντων τθσ, προζκυψε από το ςυνδυαςμό τριϊν παραγόντων: πιζςεισ τθσ κοινισ 
γνϊμθσ, γενικότερεσ πολιτικζσ αρχζσ, και ιςτορικζσ μνιμεσ - κανείσ δεν αμφιςβθτεί ότι ςε 
αυτό το κομμάτι τθσ Ευρϊπθσ θ ιςτορία ζχει μοναδικι ανκεκτικότθτα. Επίςθσ, δεν πρζπει 
να ξεχνάμε ότι οι ανταγωνιςμοί μεταξφ των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ αναβίωςαν τισ 
ςυμμαχίεσ τουσ με τισ δυτικζσ δυνάμεισ, όπωσ αυτζσ ιταν πριν το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο52.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ, θ κατάρρευςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και οι επιπτϊςεισ τθσ δεν ζγιναν 
εγκαίρωσ αντιλθπτά από τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, με δεδομζνα όλα όςα 
ςυνζβαιναν εκείνθ τθν περίοδο ςτον κόςμο53. Από το καλοκαίρι του 1991, όταν ξεκίνθςε θ 
ςτρατιωτικι αντιπαράκεςθ ςτθ Σλοβενία, και κακ’ όλθ τθ διάρκεια των επόμενων δφο 
χρόνων, θ Γαλλία και θ Γερμανία βρζκθκαν ςε αντίκετεσ πλευρζσ ωσ προσ τουσ ιςτορικοφσ 
                                                           
51

 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ. 344-345 
52

 Λδιαίτερθ εντφπωςθ προκαλεί θ διλωςθ του Francois Mitterand «δεν πρζπει να αγνοοφμε τισ 
παραδοςιακζσ φιλίεσ. Για εμάσ, όπωσ και για τθ ωςία, είναι θ Σερβία. Οι Σλοβζνοι και οι Κροάτεσ κλίνουν 
προσ τα Γερμανικά φφλα. Το κζμα είναι πολφ ςοβαρό» (Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and 
Berlin, 2004, ςελ. 346, οι οποίοι αναφζρουν τον Roland Dumas, Le fil et la pelote, Paris: Plon, 1996, ςελ. 354) 
53

 Εκτόσ από τισ εξελίξεισ ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ εκείνο το καλοκαίρι, τθν πτϊςθ του κομουνιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ 
και τισ εςωτερικζσ εξελίξεισ ςτουσ Ευρωπαϊκοφ κεςμοφσ, θ ειςβολι του Λράκ ςτο Κουβζιτ ιταν ζνα ακόμα από 
τα μεγάλα κζματα που κυριαρχοφςαν τθ διεκνι πολιτικι τθν ίδια περίοδο. 
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λόγουσ, τισ άμεςεσ αιτίεσ και τθν ταυτότθτα των επιτικζμενων και των κυμάτων. Θ 
αντίκεςθ αυτι προεκτάκθκε και ςτθν επιλογι των κατάλλθλων μζτρων που ζπρεπε να 
λάβει θ Ευρωπαϊκι Κοινότθτα  για τθ λιξθ του πολζμου, κακϊσ οι δφο χϊρεσ επικαλοφνταν 
αντιφατικζσ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου για τθ ςτρατθγικι τουσ: από τθ μια οι Γερμανοί 
ιταν υπζρμαχοι τθσ εκνικισ αυτοδιάκεςθσ, ενϊ οι Γάλλοι υποςτιριηαν το απαραβίαςτο 
των ςυνόρων. Θ διαφορά αυτι ςε πολιτικοφσ όρουσ μεταφραηόταν ωσ προςταςία των 
δικαιωμάτων των μειονοτιτων από τθ μια πλευρά και ςεβαςμόσ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ 
τθσ Γιουγκοςλαβίασ και μθ επζμβαςθ από τθν άλλθ54. 
 
Ειδικότερα, για τθ Γερμανία, ο Σζρβοσ Ρρόεδροσ Milosevic και οι πολιτικζσ του για μια 
Μεγάλθ Σερβία ιταν θ καρδιά του προβλιματοσ. Κεωρϊντασ τθ ςφγκρουςθ ςτθ Σλοβενία, 
και ςτθ ςυνζχεια ςτθν Κροατία, ωσ επικετικοφσ πολζμουσ, θ Γερμανικι διπλωματία δεν 
ζδωςε ζμφαςθ ςτισ εκνoκρατικζσ (ethno-nationalist) πολιτικζσ τθσ Κροατίασ και των άλλων 
Γιουγκοςλαβικϊν δθμοκρατιϊν, υποτιμϊντασ τθν ανάγκθ να τεκοφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια 
πριν τθ δθμιουργία κρατϊν (standard before status). Ουςιαςτικά, θ Γερμανικι πολιτικι 
κεϊρθςε δεδομζνο ότι θ αυτοδιάκεςθ των λαϊν γεννά δθμοκρατικά και ειρθνικά 
κακεςτϊτα, κρίνοντασ ότι θ προςκόλλθςθ των κομμουνιςτϊν ςτθν εξουςία δθμιουργοφςε 
το πρόβλθμα 55. Το Ραρίςι, από τθν άλλθ, κεωροφςε τθν κλιμάκωςθ των εχκροπραξιϊν ωσ 
εμφφλιο πόλεμο, ο οποίοσ υποκινοφνταν από εκνικιςμό και τάςεισ απόςχιςθσ56.  
 
Θ πρϊτθ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για τθν περιοχι προιλκε από το Θνωμζνο Βαςίλειο και 
εκφράςτθκε με Ειρθνευτικό Συνζδριο που ζλαβε χϊρα ςτθ Χάγθ, το Σεπτζμβριο του 199157. 
Μόλισ τρεισ μινεσ πριν από τθ διακυβερνθτικι διάςκεψθ του Μάαςτριχτ 
(InterGovernmental Conference), όπου οι δϊδεκα επρόκειτο να κζςουν τα κεμζλια τθσ 
ΚΕΡΡΑ, οι Θelmut Kohl και Francois Mitterrand  πζτυχαν τθ ςφγκλιςθ των κζςεϊν τουσ για 
τθ Σλοβενία και τθν Κροατία58. Τα αποτελζςματα ιταν φτωχά ωσ προσ τθν παφςθ των 
εχκροπραξιϊν, κακϊσ οι εκκλιςεισ για ανακωχι δεν ειςακοφςτθκαν από καμία πλευρά. 
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 Θ κεϊρθςθ αυτι ζχει να κάνει με τθν εμπειρία και αντίλθψθ των δφο χωρϊν για τθ δθμιουργία του ζκνουσ-
κράτουσ. Οι μεν Γάλλοι ιταν υπζρμαχοι ενόσ ιςχυροφ κεντρικοφ κράτουσ, ενϊ οι Γερμανοί, ειδικά με 
δεδομζνο το βίωμα τθσ επανζνωςθσ τθσ Γερμανίασ, ζδιναν ζμφαςθ και ςτα εκνικά ςτοιχεία του κράτουσ. Στθν 
περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ζπειτα από τον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο υιοκετικθκε το Γαλλικό μοντζλο ενόσ 
κεντρικοφ κράτουσ, κακϊσ θ ζννοια του ομόςπονδου κράτουσ (ωσ μθχανιςμόσ διοίκθςθσ) ιταν ςυνδεδεμζνο 
με τθν αυτοκρατορία των Αψβοφργων. Από τθν άλλθ, όμωσ, με δεδομζνο το μεγάλο αρικμό εκνικϊν 
μειονοτιτων που ςυηοφςαν ςτθν περιοχι, ιταν αδφνατο να μθν υπάρχει κλίςθ προσ τθ Γερμανικι αντίλθψθ 
για το ζκνοσ. (Γενικότερα για τουσ μθχανιςμοφσ δθμιουργίασ κρατϊν και τθ ςθμαςία του ζκνουσ ςτθ 
διαμόρφωςι τουσ, βλ. Hastings, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism, 1997, 
Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality (2nd ed), 1990 και Tilly, Coercion, 
Capital and European States: AD 990-1992, 1992). 
55

 Woodward, Balkan Tragedy, 1995, ς.ς. 1-15 
56

 Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι το 1990 ο Milosevic είχε ηθτιςει ενίςχυςθ του κεντρικοφ κράτουσ ςτον τομζα τθσ 
οικονομίασ, λόγω τθσ κατάςταςθσ που ιδθ περιγράψαμε ςε ςχζςθ με το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο. Θ 
κίνθςθ αυτι ιταν ςυμβατι με τθν προςζγγιςθ τθσ Γαλλίασ και αντίκετθ με τθν αποκζντρωςθ που ηθτοφςαν θ 
Κροατία και θ Σλοβενία. 
57

 Ρρόεδροσ του Συνεδρίου ιταν ο λόρδοσ Carrington, πρϊθν Υπουργόσ Εξωτερικϊν του Θνωμζνου Βαςιλείου. 
Σε μια ςτιγμι που οι Σζρβοι είχαν προελάςει εντόσ τθσ επικράτειασ τθσ Κροατίασ, οι Γερμανοί πίεηαν ςτακερά 
για τθν αναγνϊριςθ των δφο δθμοκρατιϊν (Σλοβενία και Κροατία), πράγμα που κα ζςτελνε το μινυμα για τθ 
διάκεςθ παρζμβαςθσ από τθ διεκνι κοινότθτα. Θ αντίδραςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ ιταν να ςυγκαλζςει 
ειρθνευτικό ςυνζδριο. Για μια ςυνολικι επιςκόπθςθ των προςπακειϊν τθσ Ευρϊπθσ τον πρϊτο χρόνο τθσ 
ςφγκρουςθσ, βλ. Meier, Yugoslavia: A History of Its Demise, 1999, ς.ς. 215-243 
58

 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ. 348  
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Θ διαδικαςία τθσ Χάγθσ οδιγθςε ςτθ δθμιουργία Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ υπό τον Robert 
Badinter59, ορίηοντασ ότι θ αναγνϊριςθ όλων των Γιουγκοςλαβικϊν δθμοκρατιϊν κα 
μποροφςε να είναι εφικτι υπό πολιτικοφσ όρουσ και ςφμφωνα με το διεκνζσ δίκαιο60. Θ 
Επιτροπι Διαβοφλευςθσ ςυγκλικθκε από το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων το Δεκζμβριο 
του 1991, με ςτόχο να εξετάςει τθ ςυμπεριφορά τθσ Σλοβενίασ και τθσ Κροατίασ ςτον 
τομζα τθσ δθμοκρατίασ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχοσ τθσ αναφοράσ τθσ 
Επιτροπισ αυτισ ιταν να αποτελζςει τθ βάςθ για τθν απόφαςθ του Συμβουλίου να 
αναγνωρίςει ι όχι τισ δυο χϊρεσ61. Αν και θ ζκκεςθ Badinter ζκρινε ότι θ Σλοβενία 
πλθροφςε τα περιςςότερα κριτιρια τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, ζκετε ςοβαρά ηθτιματα 
ωσ προσ το ςεβαςμό των μειονοτικϊν δικαιωμάτων ςτθν Κροατία. Οι προειδοποιιςεισ, 
όμωσ, δεν ειςακοφςτθκαν ςτθν Κοινότθτα, θ οποία, κάτω από ζντονεσ πιζςεισ τθσ 
Γερμανίασ, αναγκάςτθκε να αναγνωρίςει και τισ δφο χϊρεσ τον Λανουάριο του 1992. Θ 
αναγνϊριςθ των δφο χωρϊν μονομερϊσ από τθ Γερμανία ςτισ 23/12/1991 τθν ζκανε 
αποδιοπομπαίο τράγο για τθν κλιμάκωςθ του πολζμου, αλλά παράλλθλα αποξζνωςε και το 
βαςικό τθσ Ευρωπαϊκό εταίρο, τθ Γαλλία.  
 
Ωσ αποτζλεςμα, από τθν αρχικι τθσ κζςθ για τθν ενότθτα τθσ Γιουγκοςλαβίασ ωσ 
προχπόκεςθ για τθ μελλοντικι τθσ ζνταξθ μζχρι τθ ςυνάντθςθ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν 
ςτισ 16-17/12/1991 ςτισ Βρυξζλλεσ, ζγινε ςτροφι 180 μοιρϊν. Μζςα ςε ζξι μινεσ, θ 
Ευρωπαϊκι Κοινότθτα είχε μετακινθκεί από μια ενωμζνθ κζςθ προσ το Γιουγκοςλαβικό 
κράτοσ ςε μια άκρωσ αντιφατικι κοινι πολιτικι που γζννθςε πολλζσ αντικζςεισ, βάςει τθσ 
οποίασ προςκλικθκαν να υποβάλουν αίτθμα για ζνταξθ όλεσ οι δθμοκρατίεσ που 
αναηθτοφςαν ανεξαρτθςία, ςτθ βάςθ των διαδικαςιϊν ζνταξθσ τθσ Κοινότθτασ. 
 
Θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτισ επιδιϊξεισ των εκνικϊν εξωτερικϊν πολιτικϊν και τθσ 
ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ ςτθν περιοχι φάνθκε και ςτθν περίπτωςθ τθσ ΡΓΔΜ. Ζπειτα από τθν 
ανεξαρτθτοποίθςι τθσ το 1992, θ ΡΓΔΜ ιρκε ςε ριξθ με τθν Ελλάδα για τθν ονομαςία τθσ. 
Θ διαφωνία αυτι δεν επζτρεψε τθν ομαλι εξζλιξθ των ςχζςεϊν τθσ με τθν ΕΕ, 
περιορίηοντασ τισ Ευρωπαϊκζσ δυνατότθτεσ για παροχι οικονομικισ βοικειασ. Αργότερα, 
όταν θ Ελλθνικι κυβζρνθςθ επζβαλε μονομερζσ εμπάργκο το Φεβρουάριο του 1994, θ ΕΕ 
είχε ξανά να αντιμετωπίςει μια πολφ δφςκολθ κατάςταςθ: αφ’ ενόσ εξιρε τθ μετριοπακι 
κυβζρνθςθ τθσ ΡΓΔΜ ωσ ςτακεροποιθτικό παράγοντα ςτα νότια Βαλκάνια, αλλά αφ’ 
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 Ο Robert Batinder ιταν Γάλλοσ δικαςτισ Συνταγματικοφ Δικαίου. Ρεριςςότερα για τθν Επιτροπι Batinder 
βλ. και ςτο Βερζμθσ, Βαλκάνια από τον 19

ο
 ωσ τον 20

ο
 αιϊνα: Δόμθςθ και Αποδόμθςθ Κρατϊν, 2005, ςελ. 150 

60
 Υπογραμμίηουμε ότι θ Γερμανία είχε ιδθ επιτρζψει ςτισ δφο αποςχιςκζντεσ δθμοκρατίεσ να 

εγκαταςτιςουν διπλωματικζσ αντιπροςωπίεσ ςτθ Στουτγκάρδθ από το Φεβρουάριο του 1991. Πταν ο 
Γερμανόσ Υπουργόσ Εξωτερικϊν Hans Dietrich Genscher ςυναντικθκε με τουσ ομολόγουσ του τθσ Σλοβενίασ 
και τθ Κροατίασ τον Αφγουςτο του 1991, ανακοίνωςε ιδθ ότι θ χϊρα του ιταν διατεκειμζνθ να ςυηθτιςει τθν 
πλιρθ αναγνϊριςθ των δφο δθμοκρατιϊν (Papadimitriou, The EU's Strategy in the Post-Communist Balkans, 
2001, ςελ. 92) 
61

 Στισ 19/12/1991 θ Γερμανικι κυβζρνθςθ είχε ιδθ ξεκακαρίςει ότι δεν επρόκειτο να δεςμευκεί από μια 
αρνθτικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ, και ότι επρόκειτο να προχωριςει με τθν αναγνϊριςθ τθσ 
ανεξαρτθςίασ των δφο χωρϊν ςτισ 15/1/1992 (The Economist, 21/12/1992). Τα κίνθτρα τθσ Βόννθσ για τθν 
αναγνϊριςθ βαςίςτθκαν περιςςότερο ςε κζματα εςωτερικισ πολιτικισ, και όχι ςε μια αντίδραςθ ιςτορικισ 
«φιλίασ». Υπό τθν ιςχυρι πίεςθ του τφπου και τθσ Γερμανικισ δθμόςιασ γνϊμθσ, ο Καγκελάριοσ Helmut Kohl 
και ο Υπουργόσ Εξωτερικϊν του Hans Dietrich Genscher κεϊρθςαν ότι οι Κροάτεσ δικαιοφνταν αυτοδιάκεςθ 
όςο και οι Γερμανοί το 1989-90. Κρίνοντασ ότι θ πράξθ αυτι επρόκειτο να διευκολφνει τθν επίλυςθ τθσ 
κρίςθσ, τρεισ θμζρεσ πριν τθν αναγνϊριςθ των δφο χωρϊν από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, ο Kohl διλωνε πωσ 
θ Γερμανία δεν είχε «κανζνα λόγο να ντρζπεται» για τθν αναγνϊριςθ (Guardian, 11/1/1002) 
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ετζρου δεν ιταν ςε κζςθ να εμποδίςει τισ μονομερείσ δράςεισ του μζλουσ τθσ. Μόνο 
ζπειτα από τθν ενδιάμεςθ ςυμφωνία του 199562 ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν ΡΓΔΜ 
μπόρεςε να παρουςιάςει μια πιο ςυγκεκριμζνθ πολιτικι. 
 
Ραράλλθλα με τισ διαβουλεφςεισ ωσ προσ τθ χάραξθ πολιτικισ για τθν πρϊθν 
Γιουγκοςλαβία, οι Βρυξζλλεσ ζπρεπε να χειριςτοφν και τθν προςζγγιςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ 
τθσ περιοχισ. Τον Αφγουςτο του 1990, θ Επιτροπι απζκλειςε τθ Βουλγαρία και τθ 
ουμανία από τθν ζναρξθ ενταξιακϊν διαπραγματεφςεων, επικαλοφμενθ ότι οι δφο χϊρεσ 
δεν πλθροφςαν το κριτιριο τθσ conditionality ωσ προσ τθν οικονομικι και πολιτικι 
μεταρρφκμιςθ63. Πμωσ, το Σεπτζμβριο του 1991 θ Επιτροπι ανακεϊρθςε τθ κζςθ τθσ και, 
παρά το ςκεπτικιςμό του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (ειδικά ωσ προσ τθ ουμανία), 
προχϊρθςε ςτθν ζναρξθ των διαπραγματεφςεων. Ππωσ αναγνϊριςε θ Επιτροπι και θ 
Ρροεδρία, θ απόφαςθ για τθν ζναρξθ των διαπραγματεφςεων με τθ Βουλγαρία και τθ 
ουμανία (όπωσ και θ επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν για τισ Βαλτικζσ χϊρεσ και τθν Αλβανία) 
υπιρξε αποτζλεςμα των εξελίξεων ςτθν ΕΣΣΔ (με το κίνθμα του Αυγοφςτου ςτθ Μόςχα και 
τθν προοπτικι αποςφνκεςθσ τθσ χϊρασ), όπωσ και εξαιτίασ τθσ κλιμάκωςθσ του πολζμου 
ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία (Κράινα) το ίδιο καλοκαίρι64.  
 
Θ ανεξαρτθςία τθσ Κροατίασ και τθσ Σλοβενίασ οδιγθςε ςτθν προκιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ 
τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ ςτισ 3 Μαρτίου 1992, όταν και ξεκίνθςαν βίαια επειςόδια. Στα 
επόμενα χρόνια, θ βακφνουςα κρίςθ ςτα Βαλκάνια οδιγθςε ςε βαςικζσ διαφοροποιιςεισ 
τθσ Ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ. Για παράδειγμα, το 1991-92, θ ΕΕ 
αρνιόταν πειςματικά να ενςωματϊςει ςτισ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ κάποια ξεκάκαρθ διλωςθ 
για τθν προοπτικι ζνταξθσ των χωρϊν. Κι όμωσ, ςχεδόν ζξι μινεσ μετά τισ ςυμφωνίεσ 
ςφνδεςθσ με τθ ουμανία και τθ Βουλγαρία, θ κζςθ αυτι άλλαξε ςτο Ευρωπαϊκό 
Συμβοφλιο τθσ Κοπεγχάγθσ (Λοφνιοσ 1993), όπου θ πλιρθσ ζνταξθ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ 
και Ανατολικισ Ευρϊπθσ ορίςτθκε ωσ κοινόσ ςτόχοσ. Με βάςθ αυτι τθ δζςμευςθ, το 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο του Ζςςεν το Δεκζμβριο του 1994 ςυμφϊνθςε για τθν προ-
ενταξιακι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τισ χϊρεσ αυτζσ, αποςκοπϊντασ ςτθν επιτάχυνςθ τθσ των 
διαδικαςιϊν65.  
 
Αν το διπλωματικό κακικον τθσ επίλυςθσ τθσ Γιουγκοςλαβικισ κρίςθσ βριςκόταν ςτα χζρια 
τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ μζχρι το 1992, μεταφζρκθκε ςτθ ςυνζχεια ςτα Θνωμζνα Ζκνθ, 
όπου το Συμβοφλιο Αςφαλείασ ξεκίνθςε τθν επεξεργαςία ενόσ ειρθνευτικοφ ςχεδίου ςε 
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα66. Τόςο θ Γερμανία όςο και θ Γαλλία ςτιριξαν τθν 
ςτροφι προσ τον ΟΘΕ, αν και για διαφορετικοφσ λόγουσ θ κάκε μία67. Τα γεγονότα που 
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Θ ενδιάμεςθ ςυμφωνία ανάμεςα ςτα δφο κράτθ υπογράφθκε υπό τθν αιγίδα του ΟΘΕ ςτισ 13/9/1995. Για 
το κείμενο τθσ ςυμφωνίασ βλ. http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html  
63

 COM 90398 final, 27/8/1990 
64

 Agence Europe, 5/9/1991 και 7/9/1991, όπωσ και Debates of the European Parliament, 11/11/1991 
65

 Εδϊ, οι ριηικζσ αλλαγζσ ςτθν πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυμπίπτουν χρονικά με ςθμαντικά γεγονότα 
του πολζμου ςτθ Βοςνία (πχ θ κατάρρευςθ του ςχεδίου ειρινθσ των Vance-Owen το Μάιο του 1994 και ο 
βομβαρδιςμόσ τθσ αγοράσ του Σαράγιεβο το Φεβρουάριο του 1994 – και το επακόλουκο ultimatum του ΝΑΤΟ 
προσ του Σερβοβόςνιουσ), και δεν προζρχονται από εξαιρετικζσ βελτιϊςεισ των μεταρρυκμίςεων ςτισ χϊρεσ 
τθσ περιοχισ. 
66

 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ. 349 
67

 Θ Γερμανικι κυβζρνθςθ αναηθτοφςε γενικότερθ νομιμοποίθςθ ςτθν επιβολι λφςθσ, ενϊ θ Γαλλία, 
απογοθτευμζνθ από τθν Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Συνεργαςία και φορτιςμζνθ με τισ προςπάκειζσ τθσ να 

http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html
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εξελίχκθκαν γφρω από τθν αποςφνκεςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ανζδειξαν τισ δυςκολίεσ 
ςυμβιβαςμοφ των μεμονωμζνων εκνικϊν ςυμφερόντων με μια ενιαία εξωτερικι πολιτικι 
υπό τθν θγεςία τθσ ΕΕ. Επιπλζον, θ Γιουγκοςλαβικι κρίςθ ζκεςε και τισ ςχζςεισ των ΘΡΑ με 
τθν ΕΕ υπό πίεςθ, με αποτζλεςμα οι ΘΡΑ να ανακεωριςουν τθν αρχικι αιςιόδοξθ κζςθ 
τουσ ότι θ Γιουγκοςλαβία κα ιταν μια Ευρωπαϊκι υπόκεςθ. Πλα αυτά αποτζλεςαν ιςχυρά 
χτυπιματα ςτθν αναδυόμενθ ΚΕΡΡΑ, με αποτζλεςμα θ ΕΕ να αναμιχκεί περικωριακά ςτθ 
Βοςνία, αναγνωρίηοντασ de facto τον ΟΘΕ ωσ το βαςικό φορζα ανκρωπιςτικϊν δράςεων 
και διαπραγματευτι εμπόλεμων καταςτάςεων68. Σταδιακά, αυτόσ ο ρόλοσ μεταφζρκθκε 
ςτισ ΘΡΑ, των οποίων θ διπλωματικι και ςτρατιωτικι εμπλοκι αποδείχκθκε κακοριςτικι 
για τθν υπογραφι των ςυμφωνιϊν του Dayton, που ζκεςε τζλοσ ςτθ ςφγκρουςθ ςτθ 
Βοςνία το Δεκζμβριο του 1995. 
 
Για τουσ Αμερικανοφσ, ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι ςτα Δυτικά Βαλκάνια υπιρξε μια νζα 
εμπειρία. Θ Ουάςιγκτον αρχικά υποςτιριξε τθ διςτακτικότθτα τθσ Γιουγκοςλαβίασ να 
εγκαταλείψει τθν ενότθτα του κράτουσ. Πμωσ, ςτθν επίςκεψι του ςτθ Γιουγκοςλαβία τον 
Λοφλιο του 1991, ο Υπουργόσ Εξωτερικϊν James Baker διλωςε ότι θ κυβζρνθςι του δεν κα 
ιταν αντίκετθ με μια ειρθνικι διαδικαςία ανεξαρτθτοποίθςθσ, όςο απίκανθ κι αν ιταν 
αυτι. Μζχρι τθν άνοιξθ του 1992, οι ΘΡΑ είχαν επίςθσ αναγνωρίςει τισ δφο δθμοκρατίεσ69. 
Το φκινόπωρο του 1993, όταν διάφορα ειρθνευτικά ςχζδια είχαν καταρρεφςει, οι Υπουργοί 
Εξωτερικϊν τθσ Γαλλίασ και Γερμανίασ, Alain Juppe και Klaus Kinkel αντίςτοιχα, πρότειναν 

                                                                                                                                                                                     
ενιςχφςει το ρόλο τθσ ΔυτικοΕυρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων, ςτράφθκε προσ το 
Συμβοφλιο Αςφαλείασ, όπου είχε δικαίωμα βζτο. 
68

 Το Φεβρουάριο του 1992 θ ΕΕ προςπάκθςε να διαμεςολαβιςει ανάμεςα ςτισ τρεισ εκνικζσ κοινότθτεσ τθσ 
Βοςνίασ, προτείνοντασ τθ δθμιουργία καντονιϊν, ςτο μοντζλο τθσ Ελβετίασ. Το ςχζδιο δεν ζλαβε επαρκι 
υποςτιριξθ, και, με δεδομζνεσ τισ νζεσ ςυνκικεσ, θ ΕΕ αναγνϊριςε τθν ανεξαρτθςία τθσ Βοςνίασ τον Απρίλιο 
του 1992. Ζπειτα από όλα αυτά, ο ρόλοσ των Βρυξελλϊν περιορίςτθκε ςτθν εφρεςθ πόρων για τθ ςτιριξθ των 
ανκρωπιςτικϊν δράςεων του ΟΘΕ ςτθ χϊρα. Τθν προτεραιότθτα ζλαβαν ανκρωπιςτικζσ διαςτάςεισ, ειδικά 
για τθ Γαλλία: με δεδομζνθ τθν αφξθςθ τθσ βιαιότθτασ (πχ βομβαρδιςμόσ του Ντουμπρόβνικ), θ Γαλλικι 
κοινι γνϊμθ ζκρινε αρνθτικά τθν ουδζτερθ ςτάςθ τθσ Γαλλίασ ανάμεςα ςτθ διεκνι κοινότθτα και τθ Σερβία. 
Ανταποκρινόμενθ, θ Γαλλία δζςμευςε 6.000 άντρεσ για τθ δφναμθ του ΟΘΕ UNPROFOR (United Nations 
Protection Force), παρείχε ανκρωπιςτικι βοικεια και ανζλαβε πρωτοβουλία για τθ δθμιουργία ηωνϊν 
αςφαλείασ γφρω από Βοςνιακζσ πόλεισ. 
69

 Veremis, The End of History - American Views on the Balkans , 2001, ςελ. 117. Σε οτιδιποτε ζχει να κάνει με 
τθν αντίλθψθ των ΘΡΑ για τθ δθμιουργία κρατϊν (ςθμειϊνουμε εδϊ ότι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 
χρθςιμοποιείται ωσ ταυτόςθμθ θ λζξθ “nation” – ζκνοσ - με τθ λζξθ “state” – κράτοσ) είναι ςθμαντικό να 
ζχουμε κατά νου ότι οι ΘΡΑ αποτελοφν μια πολυεκνικι κοινωνία ςτθν οποία κυριαρχεί μια ενιαία πολιτικι 
κουλτοφρα ευρείασ αποδοχισ. Θ Αμερικανικι εμπειρία αφορά τθν φπαρξθ μιασ πολιτικισ και κοινωνικισ 
κουλτοφρασ με κυρίαρχα ςτοιχεία τον φιλελευκεριςμό και τον προτεςταντιςμό, πάνω ςτa οποία 
δθμιουργικθκε ςφμπνοια αξιϊν για τθ δθμιουργία ενόσ πολυεκνικοφ κρατικοφ μθχανιςμοφ. Κα μποροφςε να 
ςυμβεί το αντίςτροφο; Κα μποροφςαν οι ΘΡΑ να εξάγουν το δθμοκρατικό τουσ ςφςτθμα προωκϊντασ – ι και 
επιβάλλοντασ – τθν πολυεκνικι ςυμβίωςθ ςε περιοχζσ με μακρά ιςτορία ιδεολογικϊν και εκνικϊν εντάςεων; 
Οι υπζρμαχοι του Αμερικανικοφ πολυεκνικοφ μοντζλου για το κράτοσ ωσ το αντίδοτο για τθν πρϊθν 
Γιουγκοςλαβία ίςωσ δεν ιταν ςε κζςθ να αντιλθφκοφν το βάκοσ τθσ ςφγκρουςθσ μεταξφ αντιπάλων που 
όριηαν εαυτοφσ με βάςθ τθν εκνικι ταυτότθτα και τισ ιςτορικζσ μνιμεσ. Θ κυβζρνθςθ Clinton είχε ωσ δόγμα 
εξωτερικισ πολιτικισ τθ μοίρα των ΘΡΑ ςε δίκαιουσ αγϊνεσ (manifest destiny): τθν επιδίωξθ του εκνικοφ 
ςυμφζροντοσ παράλλθλα με τισ αρχζσ του ζκνουσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το πρόβλθμα ιταν ότι αυτά 
τα δφο δεν ιταν ςυμβατά: οι ΘΡΑ επενζβθςαν ςτθ Βοςνία και το Κόςςοβο πιςτεφοντασ ότι μποροφςαν να 
υπάρξουν πολυεκνικζσ δθμοκρατικζσ ομοςπονδίεσ, αρκεί να ζφευγαν οι «κακοί» από τθ μζςθ (βλ. Strobe 
Talbot, Self Determination in an Interdependent World,  2000 και Holbrooke, To End A War, 1998, ςελ. 64). Το 
αποτζλεςμα ςιμερα ςτθν περιοχι είναι το ακριβϊσ αντίκετο: κρατικζσ μικρο-οντότθτεσ, πλιρωσ εξαρτθμζνεσ 
από τθν ξζνθ βοικεια και παρουςία, αδφναμεσ να επιβιϊςουν οικονομικά και πολιτικά. 
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ςτουσ 12 ζνα ειρθνευτικό ςχζδιο ςτθ βάςθ του ςχεδίου Owen-Stoltenberg, το οποίο 
πρότεινε τθ διάςπαςθ τθσ χϊρασ ςε τρεισ οντότθτεσ. Θ Γαλλογερμανικι κίνθςθ δεν πζτυχε, 
αλλά αποτζλεςε τθ βάςθ για διεκνείσ διαπραγματεφςεισ από τθν Ομάδα Διεκνϊν 
Επαφϊν70 (International Contact Group) – και φυςικά για τθν επαναπροςζγγιςθ των δφο 
Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Το Μάιο του 1994 οι θγζτεσ των δφο χωρϊν επιβεβαίωναν ςτθ Γαλλο-
Γερμανικι Σφνοδο του Mulhause ςτον τφπο ότι οι διπλωματίεσ τουσ ακολουκοφν τθν ίδια 
γραμμι71. 
 
Θ Βόννθ, αντιμετωπίηοντασ τισ επιπτϊςεισ τθσ πρϊιμθσ αναγνϊριςθσ, παρζμεινε ζνασ 
ιςυχοσ παράγοντασ ςτο παραςκινιο. Επιπλζον, θ χϊρα περιοριηόταν από το Σφνταγμά τθσ 
για τθν αποςτολι δυνάμεων ςε τρίτεσ χϊρεσ, ακόμα και για ανκρωπιςτικοφσ ςκοποφσ72. 
Ζτςι, αναηθτοφςε το ρόλο του ενδιάμεςου μεταξφ τθσ Γαλλικισ και τθσ Αμερικανικισ κζςθσ, 
όπωσ αυτζσ εκφραηόταν ςτα πλαίςια του ΟΘΕ: οι ΘΡΑ προτιμοφςαν μια πολιτικι άρςθσ και 
επίκεςθσ (lift and strike), δθλαδι τθν άρςθ του εμπάργκο όπλων κατά τθσ Βοςνίασ και τθσ 
Κροατίασ και τον επιλεκτικό βομβαρδιςμό των Σερβικϊν κζςεων ςτθ Βοςνία. Αντίκετα, το 
Ραρίςι επζμενε ςτον κακολικό αποκλειςμό (εμπάργκο), και ανθςυχοφςε για τισ δυνάμεισ 
που είχε αποςτείλει ςτθ Βοςνία ςε περίπτωςθ βομβαρδιςμϊν. Αυτζσ οι δφο μθ ςυμβατζσ 
λφςεισ για τθν επίλυςθ τθσ ςφγκρουςθσ  - περιοριςμόσ τθσ ςφγκρουςθσ με ουδζτερθ 
διαμεςολάβθςθ ι επιβολι τθσ ειρινθσ προσ όφελοσ ενόσ μζρουσ – ουςιαςτικά 
αντανακλοφςε και τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ για τθν ίδια τθν κρίςθ: αν ιταν εμφφλιοσ 
πόλεμοσ, ο ρόλοσ του ΟΘΕ ιταν θ διαμεςολάβθςθ. Εφόςον ο Milosevic και οι Σζρβοι 
κεωροφνταν οι «κακοί», θ ςφγκρουςθ μποροφςε να λιξει μόνο εάν θ Σερβία 
εξαναγκαηόταν ςε διαπραγματεφςεισ. 
 
Οι βομβαρδιςμοί του ΝΑΤΟ το 1995 ςταμάτθςαν τθ Σερβικι προζλαςθ ςτθ Βοςνία. Θ 
Συμφωνία του Dayton ςτισ 21/11/1995 δθμιουργικθκε από μια υπερδφναμθ τθν 
κατάλλθλθ χρονικι ςτιγμι. Κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ πριν από το βομβαρδιςμό, οι 
Κροατικζσ δυνάμεισ είχαν εκδιϊξει τουσ Σζρβουσ από τθν Κράινα, ενϊ οι Σζρβοι ζκαναν 
εκκακαρίςεισ ςτθν Ανατολικι Βοςνία. Θ επιτυχία των ΘΡΑ για τθν ειρινευςθ ςτθν περιοχι 
είναι ςυνάρτθςθ τθσ χρονικισ ςτιγμισ, αλλά ταυτόχρονα ςθμάδι τθσ αποτυχίασ τθσ ΕΕ να 
παράγει και να επιβάλει μια βιϊςιμθ λφςθ. 
 
 

3.4. Ευρωπαϊκι ενδοςκόπθςθ 
 
Ο David Owen, ο οποίοσ αποτζλεςε και ζναν από τουσ διαπραγματευτζσ τθσ ειρινευςθσ 
ςτθν περιοχι (ςχζδια Owen-Stoltenberg και Vance-Owen), κλείνει τα απομνθμονεφματά 
του από τθν εμπειρία του ςτθ Βοςνία γράφοντασ τα ακόλουκα: «Τα μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
                                                           
70

 Θ Ομάδα Επαφϊν δθμιουργικθκε τον Απρίλιο του 1994 και αποτελοφνταν από τθ Γαλλία, τθ Γερμανία, το 
Θνωμζνο Βαςίλειο, τθ ωςία, τισ ΘΡΑ και αργότερα και από τθν Λταλία, ωσ ζνασ πιο ευζλικτοσ μθχανιςμόσ 
διαπραγματεφςεων, με δεδομζνεσ τισ αποτυχίεσ του ΟΘΕ και τθσ ΕΕ. 
71

 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ. 349 
72

 Μετά τθ λιξθ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου και τθν πτϊςθ του Γ’ άιχ, και προκειμζνου να αποφευχκοφν 
επεκτατικζσ ι παρεμβατικζσ «τάςεισ» τθσ Γερμανικισ θγεςίασ ςτθν Ευρϊπθ ι και αλλοφ, το Σφνταγμα τθσ 
νζασ Δθμοκρατίασ δεν επιτρζπει τθν αποςτολι ςτρατευμάτων ι οργανωμζνων πολιτικϊν δυνάμεων 
αςφαλείασ ςε ειδικζσ αποςτολζσ, ακόμα και για ανκρωπιςτικοφσ ςκοποφσ. Ζτςι, θ Γερμανία ιταν 
ςυνταγματικά δεςμευμζνθ για τθ μθ ςυμμετοχι τθσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ αποςτολζσ του ΟΘΕ ςτθ Βοςνία 
(UNPROFOR) ι και αλλοφ, κάτι που ίςχυε και για δράςεισ του ΝΑΤΟ. 
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Ζνωςθσ και οι Υπουργοί Εξωτερικϊν τουσ ανζλαβαν πράγματι τισ ευκφνεσ τουσ και 
δζςμευςαν χρόνο, προςπάκεια και ςθμαντικοφσ ανκρϊπινουσ και χρθματικοφσ πόρουσ ςτθ 
Βοςνία, ςε ςυνεργαςία με τον ΟΗΕ, προκειμζνου να επιλφςουν τθν κρίςθ ςτθν πρϊθν 
Γιουγκοςλαβία. Αλλά ποτζ δεν άςκθςαν εξουςία: εν μζρει επειδι πίςτευαν ότι δεν διζκεταν 
αρκετι ιςχφ χωρίσ τθ ςυμμετοχι των ΗΠΑ, εν μζρει επειδι θ ΕΕ δεν γνωρίηει ακόμα πϊσ να 
τθν αςκεί»73. Ρράγματι, θ ΕΕ βρζκθκε για πρϊτθ φορά αντιμζτωπθ με τθ διαχείριςθ μιασ 
κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςτο «πεδίο ευκφνθσ» τθσ, και επζδειξε ανϊριμεσ ςτρατθγικζσ (το 
λιγότερο) και μζςα για τθν αντιμετϊπιςι τθσ, 
 
Αναλαμβάνοντασ τθν Ρροεδρία τθσ Γαλλίασ το Μάιο του 1995, ο Jacques Chirac ομολόγθςε 
δθμόςια «τθ ςυλλογικι αποτυχία τθσ δυτικισ πολιτικισ ςτθ Βοςνία»74, και προςπάκθςε να 
αποκαταςτιςει τθ ςχζςθ τθσ Γαλλίασ με το ΝΑΤΟ, επιδιϊκοντασ τθν ανάπτυξθ μιασ 
δυναμικότερθσ Ευρωπαϊκισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία αποκατάςταςθσ τθσ ειρινθσ ςτθν 
περιοχι75. Πςον αφορά τθ Γερμανία, θ κζςθ τθσ αποκαταςτάκθκε ςτο δεφτερο μιςό τθσ 
δεκαετίασ του `90 με τισ αλλαγζσ που ζγιναν ςτο Σφνταγμά τθσ76, ενϊ θ ίδια θ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ προςπάκθςε να ενςωματϊςει κάποια από τα «μακιματα» τθσ πρϊτθσ πενταετίασ 
τθσ δεκαετίασ του `90 ωσ προσ τθ λειτουργία των κεςμϊν τθσ, τθ διαχείριςθ κρίςεων και 
τθν επιδίωξθ τθσ διεφρυνςθσ, μζςα από τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ  ςτισ υπό 
μετάβαςθ χϊρεσ. Θ ζνταξθ τθσ Αυςτρίασ και τθσ Σουθδίασ το 1995 δθμιουργοφςαν  νζα 
δυναμικι ωσ προσ τθν Κεντρικι Ευρϊπθ, αλλά και ωσ προσ τα Βαλκάνια. 
 
Κατά το πρϊτο μιςό τθσ δεκαετίασ του `90, θ ΕΕ ςτεροφνταν μιασ ενιαίασ και 
ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςτα προβλιματα τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, πζραν τθσ αρχισ τθσ 
conditionality, ςτθν οποία αναφερκικαμε. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ με τθν αρχι τθσ 
διαφοροποίθςθσ, όμωσ, δθμιοφργθςε μια de facto «πολυηωνικι» Ανατολικι Ευρϊπθ: 
διαφορετικζσ χϊρεσ διαπραγματεφονταν διαφορετικζσ κεςμικζσ ςχζςεισ με τθν ΕΕ, οι 
οποίεσ εξελίχκθκαν ςε διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικό τρόπο. Θ ειςιγθςθ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ το 1996 είχε ςκοπό να διορκϊςει κάποια από τα λάκθ τθσ 
αρχικισ (μθ) ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ για τα Βαλκάνια. Πμωσ, θ επιτυχία τθσ προςπάκειασ ιταν 
εξ αρχισ περιοριςμζνθ, με δεδομζνθ τθν ζλλειψθ επαρκϊν πόρων, και επειδι επί τθσ 
ουςίασ ιταν πολφ λιγότερο περιφερειακι από ό,τι μαρτυροφςε το όνομά τθσ: θ Βουλγαρία, 
θ ουμανία και θ Σλοβενία (ιδθ ςυνδεδεμζνεσ με τθν ΕΕ) δεν είχαν κάποια ςθμαντικι 
ςυμμετοχι ςε αυτι, οφτε θ Ελλάδα και θ Τουρκία. Επιπλζον, θ ενίςχυςθ τθσ αρχισ τθσ 
conditionality αναπόφευκτα επθρζαςε τθ ςυνοχι τθσ Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ. 
Ανάμεςα ςτουσ πζντε μετόχουσ τθσ (Αλβανία, Βοςνία, Κροατία, ΡΓΔΜ και ΡΔΓ), οι τρεισ δεν 
είχαν κεςμικζσ ςχζςεισ με τθν ΕΕ (Βοςνία, Κροατία, ΟΔΓ), και δφο (Κροατία, ΟΔΓ) δεν 
πλθροφςαν τα κριτιρια για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα HARE. Σφντομα θ ΟΔΓ εκτοπίςτθκε από 
τθ διαδικαςία τελείωσ. Με τζτοια δεδομζνα, θ ζναρξθ ενόσ περιφερειακοφ προγράμματοσ 
ιταν καταδικαςμζνο ςε αποτυχία. 
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 Owen, Balkan Odyssey, 1995, ςελ. 367  
74

 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ. 350 
75

 Οι Γάλλοι ςυμμετείχαν ςτθν IFOR (Implementation Force) και ςτθν SFOR (Stabilization Force) υπό 
Αμερικανικι θγεςία, όπωσ επίςθσ και ςτισ επιχειριςεισ του ΝΑΤΟ ςτο Κόςςοβο το 1999. Θ Γαλλία ιταν θ 
δεφτερθ μεγαλφτερθ ςφμμαχοσ ςτθ δράςθ Allied Force, και ο βαςικόσ Ευρωπαϊκόσ μζτοχοσ 
76

 Για πρϊτθ φορά μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, θ Γερμανία ζςτειλε δυνάμεισ εκτόσ περιοχισ ςτο Κόςςοβο. 
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Ππωσ ιδθ αναφζραμε, οι ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ προςδιορίηονταν 
από πολλά και διαφορετικά πλαίςια (ςυμφωνίεσ εμπορίου και ςυνεργαςίασ, ςυμφωνίεσ 
ςφνδεςθσ), που ςυνζδεαν μεν κάκε χϊρα ςε ζνα διμερζσ επίπεδο, αλλά δεν αποτελοφςαν 
μια ςυνεκτικι λφςθ για τα προβλιματα τθσ περιοχισ. Για εκείνεσ τισ χϊρεσ που είχαν 
ςθμαντικά επίπεδα ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕ, δθλαδι τθ Βουλγαρία και τθ ουμανία, θ 
ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ κεωρικθκε ότι αποςποφςε τθν προςοχι τουσ 
από τον απϊτερο ςτόχο, που ιταν θ πλιρθσ ζνταξθ ςτθν ΕΕ. Ραράλλθλα, ιταν μια 
παραδοχι τθσ διαφοροποίθςισ τουσ από τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. Για μια περιοχι 
που είχε βιϊςει ζναν πόλεμο και αργοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, και ςίγουρα δεν αποτελοφςε 
παράδειςο για τουσ ξζνουσ επενδυτζσ, οι κανονιςμοί των προγραμμάτων βοικειασ 
οδιγθςαν ςτο εξισ παράδοξο: οι φτωχότερεσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ λάμβαναν 
μόλισ ζνα μικρό μζροσ τθσ βοικειασ που διατζκθκε για τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ 
(ςυγκρινόμενο ςε κατά κεφαλιν επίπεδο)77. 
 
Κάτι ακόμθ που αξίηει να ςθμειωκεί είναι θ ανάπτυξθ ςυνεννόθςθσ ςτα πλαίςια τθσ 
ΚΕΡΡΑ, θ οποία πλζον αποτελοφςε κεςμοποιθμζνο πυλϊνα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτό 
ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ ςτισ προκλιςεισ εξωτερικισ 
πολιτικισ και ςτα κζματα αςφαλείασ που αφοροφςαν τθν Ζνωςθ, και τα μθνφματα είχαν 
αρχίςει να είναι ενκαρρυντικά. Θ ςτάςθ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Λταλίασ ςτθν κρίςθ που 
παρουςιάςτθκε ςτθν Αλβανία το 1996 ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ 
αποςτολισ τθσ Δυτικο-Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Αλβανία, ζπειτα από τθν κατάρρευςθ τθσ 
δθμόςιασ τάξθσ. Ραρά θ ςχετικι αντίδραςθ από κάποιεσ χϊρεσ (Βρετανία και Γερμανία), θ 
δράςθ τθσ ΔυτικοΕυρωπαϊκισ Ζνωςθσ υπό τθν θγεςία τθσ Λταλίασ ςτθν Αλβανία αποτζλεςε 
ζνα ενκαρρυντικό δείγμα για τθ δυνατότθτα τθσ ΕΕ να αναπτφξει υψθλι πολιτικι ςτθν 
περιοχι.  

 
 

3.5. Θ κρίςθ ςτο Κόςςοβο  
 
Θ ςυμφωνία του Dayton αποτφπωςε τθ ςυμφωνία για τθ λιξθ των εχκροπραξιϊν ςτθ 
Βοςνία, αλλά άφθςε ανοιχτό το μζτωπο του Κοςςόβου. Θ επαρχία αυτι τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ απολάμβανε υψθλά επίπεδα αυτονομίασ, με τα ςυντριπτικι πλειοψθφία 
του πλθκυςμοφ να είναι Αλβανικισ καταγωγισ. Αν και κατά τθ δεκαετία του `70 και του `80 
υπιρξαν δυναμικζσ κινθτοποιιςεισ από τθν Αλβανικι κοινότθτα για τθν επίτευξθ αυτϊν 
των επιπζδων αυτονομίασ78, θ πολιτικι τθσ δεκαετίασ του `80 ιταν ιδιαίτερα 
καταπιεςτικι79. Το 1998 υπιρξε ζνα χρόνοσ βίαιων επειςοδίων και εκνικισ εκκακάριςθσ 
από το κακεςτϊσ του Milosevic, με αποτζλεςμα τισ ζντονεσ αντιδράςεισ του Αλβανικοφ 
ςτοιχείου για τθν αναηιτθςθ ανεξαρτθςίασ. Βζβαια, θ ιςτορία των Αλβανόφωνων του 
Κοςςόβου μετά τθν ζνταξι τουσ ςτο βαςίλειο τθσ Σερβίασ παρά τθ κζλθςι τουσ το 1913 
δεν ςυνάδει με τθ κζςθ ότι ο αποκλειςτικόσ λόγοσ τθσ επικυμίασ τουσ για ανεξαρτθςία 
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 Ρριν τισ αλλαγζσ που ειςιγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Κοπεγχάγθσ (Λοφνιοσ 1993) ςτισ δράςεισ του 
προγράμματοσ PHARE, θ χρθματοδότθςθ για τθν «ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ τομζα» ζφτανε το 25%. Από το 
1993 και μετά αυτι θ τάςθ αντιςτράφθκε προσ όφελοσ των ζργων υποδομισ, αν και εξακολοφκθςε να είναι 
ςθμαντικι, με δεδομζνο το μζγεκοσ του δθμόςιου τομζα ςτισ οικονομίεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 
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 Talbot, Self-determination in an Interdependent World, 2000, ς.ς. 152-163 
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προκφπτει από τθν καταπίεςθ του Milosevic80. Θ κετικι ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθν ζνταξθ 
του Κοςςόβου ςτθν Αλβανία κατά το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο και οι αντιδράςεισ ςτο 
κακεςτϊσ του Τίτο δεν ταιριάηουν με τθν ερμθνεία που εκφράςτθκε από τθν θγεςία των 
ΘΡΑ κατά τθ διάρκεια των γεγονότων που οδιγθςαν ςτθν κρίςθ81. 
 
Θ πολιτικι τθσ Δφςθσ για το Κόςςοβο είχε ιδθ ωσ προθγοφμενο τθ ςυμφωνία του Dayton, 
ςτθ βάςθ του ςεβαςμοφ των μειονοτιτων και του πολυεκνικοφ χαρακτιρα των κρατϊν82. 
Σε αντίκεςθ με τθ Βοςνία, όμωσ, διοικθτικά το Κόςςοβο αποτελοφςε επαρχία τθσ Σερβίασ 
από τουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ, και τόπο ιερό από πλευράσ ιςτορίασ και κρθςκείασ για 
τουσ Σζρβουσ83. Το Dayton μπορεί επιβεβαίωνε ζνα fait accopmli ςτο πεδίο τθσ μάχθσ ςτθ 
Βοςνία, αλλά το Κόςςοβο παρζμεινε υπό Σερβικι διοίκθςθ μζχρισ ότου ο Απελευκερωτικόσ 
Στρατόσ του Κοςςόβου (Kosovo Liberation Army – UCK) άρχιςε να αμφιςβθτεί αυτιν τθν 
εξουςία. Σε ζνα κρυφτό που ακολοφκθςε ανάμεςα ςτισ Σερβικζσ δυνάμεισ και τον UCK, θ 
μοναδικι αποτελεςματικι μορφι μιασ εξωτερικισ παρζμβαςθ μποροφςε να είναι μόνο τθσ 
μορφισ τθσ Δφναμθσ Στακεροποίθςθσ ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ (Stabilization Force - SFOR). 
 
Θ ςυμφωνία του Richard Holbrooke με το Slobodan Milosevic τον Οκτϊβριο του 1998 για 
μερικι αποχϊρθςθ των Σζρβων από το Κόςςοβο δεν προζβλεπε για τισ δυνάμεισ εδάφουσ 
που κα κάλυπταν το κενό που δθμιουργικθκε, επιτρζποντασ ςτον  UCK να προχωριςει84. 
Αν και ο Milosevic ιταν αρνθτικόσ ςτθν παρουςία ξζνων δυνάμεων εντόσ Σερβικοφ 
εδάφουσ, υποχρεϊκθκε να προβεί ςε ευρεία κινθτοποίθςθ κατά του UCK, πράγμα που τον 
εξζκεςε διεκνϊσ85. Θ ςυμφωνία Holbrooke-Milosevic προζβλεπε μεν για τθν επιςτροφι 
Αλβανϊν ςτισ εςτίεσ τουσ, αλλά θ απουςία μθχανιςμοφ επιβολισ άφθνε τθ ςυμφωνία 
εκτεκειμζνθ ςε παραβιάςεισ και από τισ δφο πλευρζσ. Οι 1300 παρατθρθτζσ του ΟΑΣΕ ςτο 
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 Jelavich, History of the Balkans in the 20th century, 1983, ς.ς. 84-89, 384-405 για το Κόςςοβο ωσ μζροσ τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ τον 20

ο
 αιϊνα 
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 Βλ. Talbot, Self-determination in an Interdependent World, 2000. Ακόμα και μετά τον πόλεμο, υπιρχε θ 

εκτίμθςθ ότι θ αυτονομία εξακολουκοφςε να είναι επιλογι για τουσ Κοςςοβάρουσ εντόσ ενόσ ευρφτερου, 
δθμοκρατικοφ, ομόςπονδου πολυεκνικοφ κράτουσ. Μάλιςτα, είναι αρκετά ειρωνικό αν ςκεφτοφμε ότι μπορεί 
θ ΟΔΓ να αποκτοφςε δθμοκρατικό κακεςτϊσ πολφ νωρίτερα, αν οι Αλβανοί του Κοςςόβου αςκοφςαν το 
δικαίωμα ψιφου τουσ κατά του Milosevic. Αντίκετα, επζλεξαν να απζχουν από τισ εκλογικζσ αναμετριςεισ, 
προκειμζνου να μθν παρζχουν νομιμοποίθςθ ςε ζνα κράτοσ του οποίου δεν ικελαν να είναι μζροσ. (Βλ. και 
Veremis, The End of History - American Views on the Balkans, 2001, ςελ. 114) 
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 Βλ. ενδεικτικά UN Security Council, Statement on the Item Concerning the Situation in Kosovo (Yugoslavia), 
24/8/1998 και  NATO, The Situation in and Around Kosovo, Press Release  M-NAC-1 (99) 51, 12/4/1999 
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 Turkes, The Balkan Pact and its Immediate Implications for the Balkan States, 1930-1934, 1994, ςελ. 141 για 
τα εδάφθ υπό αμφιςβιτθςθ/διεκδίκθςθ μεταξφ των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ 
Ελλάδασ και τθσ Τουρκίασ)  κατά τθ διάρκεια του Μεςοπολζμου. 
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 Βλ. Judah, Kosovo: War and Revenge, 2000 για μια ολοκλθρωμζνθ απτφπωςθ των γεγονότων που οδιγθςαν 
ςτθν κρίςθ και τθν ζξοδο από αυτιν. Το καλοκαίρι του 1998 ιταν πλζον εμφανζσ ότι ο Γιουγκοςλαβικόσ 
ςτρατόσ ανζπτυςςε απροκάλυπτεσ δράςεισ εναντίον του UCK, και το Σεπτζμβριο το Συμβοφλιο Αςφαλείασ 
εξζδωςε ψιφιςμα (1199) απαιτϊντασ τθν άμεςθ κατάπαυςθ του πυρόσ, απειλϊντασ με διεκνι παρζμβαςθ. 
Εν τω μεταξεί, από τον Λοφνιο του 1998 ακόμα, το ΝΑΤΟ είχε ιδθ απειλιςει τθν ΟΔΓ με βομβαρδιςμοφσ από 
αζροσ, απαιτϊντασ τθν απόςυρςθ των ςτρατευμάτων του Milosevic. 
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 Για μια περιλθπτικι αποτφπωςθ των διπλωματικϊν κινιςεων που οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ για 
βομβαρδιςμό κατά τθ διάρκεια των μθνϊν πριν το Μάρτιο του 1999, βλ. Economides, Balkan Security: What 
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Κόςςοβο δίνουν μια πολφ ολοκλθρωμζνθ εικόνα των υπερβολϊν που διαπράχκθκαν 
μεταξφ Οκτωβρίου 1998 και Μαρτίου 1999, όταν ξεκίνθςαν οι βομβαρδιςμοί86.  
 
Τον Λανουάριο του 1999, θ Ομάδα Διεκνϊν Επαφϊν δθμιοφργθςε ζνα ειρθνευτικό 
ςυνζδριο ςτο Rambouillet με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων από τθ Σερβία, και των Αλβανϊν 
θγετϊν ςτο Κόςςοβο87. Οι ςυηθτιςεισ ξεκίνθςαν ςτισ 6/2/1999, και κατζρρευςαν ςτισ 
23/3/1999, με τισ Σερβικζσ δυνάμεισ να εξαπολφουν επίκεςθ κατά του UCK. Ακολοφκθςαν 
κφματα χιλιάδων προςφφγων, με 25.000 άτομα να εκτοπίηονται από τισ εςτίεσ τουσ τθν ίδια 
εβδομάδα που κατζρρευςαν οι ςυνομιλίεσ88. Οι πρόςφυγεσ, που μζςα ςε ζνα μινα 
ζφταςαν του 65.000, αρχικά βρζκθκαν ςτθν Αλβανία και τθν ΡΓΔΜ, απειλϊντασ ζτςι και τθ 
ςτακερότθτα των γειτονικϊν χωρϊν. Το τελεςίγραφο που εκδόκθκε  από τθ διεκνι 
κοινότθτα κεωρικθκε από το Milosevic ωσ παραβίαςθ τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ τθσ 
χϊρασ του, και θ απαίτθςθ του ΝΑΤΟ για πρόςβαςθ ςε ολόκλθρθ τθν ΟΔΓ του ζδωςε το 
δικαίωμα να παρουςιάςει τθν άρνθςι του για ςυνεργαςία ωσ πράξθ αντίςταςθσ ςε ξζνθ 
ειςβολι89.  
 
Θ κατάρρευςθ των διαπραγματεφςεων του Rambouillet για το Κόςςοβο και ο 
βομβαρδιςμόσ τθσ ΟΔΓ από το ΝΑΤΟ (Μάρτιοσ-Λοφνιοσ 1999) αποτζλεςαν ςθμείο καμπισ 
για τισ ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τθν περιοχι. Ο πόλεμοσ απζδειξε ότι οι μζχρι τότε πολιτικζσ 
προςπάκειεσ τθσ ΕΕ για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ περιοχισ μζςα από τισ διαδικαςίεσ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ρροςζγγιςθσ δεν ιταν αποτελεςματικζσ. Ραράλλθλα, θ καταλυτικι δράςθ 
τθσ Αμερικανικισ παρζμβαςθσ οδιγθςε ςτον επαναπροςδιοριςμό των αντιλιψεων ςτο 
εςωτερικό τθσ ΕΕ για το ρόλο τθσ ωσ παράγοντα εξωτερικισ και ςτρατιωτικισ πολιτικισ: για 
εκείνουσ που παραδοςιακά ιταν αντίκετοι με τθν κυριαρχία του ΝΑΤΟ επί τθσ αμυντικισ 
πολιτικισ τθσ ΕΕ (Γαλλία), θ αςυνζπεια τθσ Συμμαχίασ και οι εςωτερικζσ διαφωνίεσ για τθ 
ςτρατθγικι ςτο Κόςςοβο αντανακλοφςαν τθν ανάγκθ για μια πιο ευδιάκριτθ Ευρωπαϊκι 
αμυντικι ταυτότθτα. Ακόμα και οι Βρετανοί, ωσ οι πλζον ζνκερμοι υποςτθρικτζσ των 
Ατλαντικϊν δεςμϊν, παρατθροφςαν επί μακρόν τθ διςτακτικότθτα των ΘΡΑ να 
δεςμευκοφν πλιρωσ ςτθν κρίςθ και αναγνϊριςαν επίςθσ τθν ανάγκθ μιασ πιο ζντονθσ 
Ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτα πλαίςια του ΝΑΤΟ90. Από αυτιν τθν άποψθ, θ ςχετικά εφκολθ 
τοποκζτθςθ του Javier Solana ωσ Υψθλοφ Εκπροςϊπου τθσ ΕΕ για τθν Κοινι Εξωτερικι 
Ρολιτικι και Ρολιτικι Αςφαλείασ, όπωσ και θ απόφαςθ για τθν ενίςχυςθ των λειτουργικϊν 
δυνατοτιτων τθσ ΚΕΡΡΑ, δεν πρζπει να κεωρθκοφν ανεξάρτθτα από τθν εμπειρία του 
Κοςςόβου91. Το Κόςςοβο, λοιπόν, αποτζλεςε ςθμείο καμπισ και για τθν οικονομικι 
ςτρατθγικι τθσ ΕΕ ςτθν περιοχι.  
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Κακϋ όλθ τθ διάρκεια του 1998, όςο δθλαδι εκτυλίςςονταν τα γεγονότα ςτο Κόςςοβο πριν 
το βομβαρδιςμό από το ΝΑΤΟ, πραγματοποιικθκαν ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ για τθν 
ανάπτυξθ μιασ κοινισ ςτρατθγικισ και των μθχανιςμϊν τθσ για τθν περιοχι τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ. Αποτελεί γεγονόσ ότι θ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθν περιοχι αναπτφχκθκε κυρίωσ 
μζςα από Γερμανικζσ και Γαλλικζσ διαβουλεφςεισ, ωσ ζνα μίγμα Γαλλικϊν και Γερμανικϊν 
ςυμφερόντων, πολιτικϊν και αντιλιψεων. Οι δφο χϊρεσ ζνιωκαν καλφτερα – και είχαν 
λιγότερεσ τριβζσ μεταξφ τουσ – όταν οι ΘΡΑ κακοδθγοφςαν τθν πολιτικι δράςθ ςτθν 
περιοχι. Αυτό άλλαξε μόνο ζπειτα από τθν παρζμβαςθ ςτο Κόςςοβο και τθ δθμιουργία του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, όταν ξεκίνθςε μια νζα εποχι για τον καταμεριςμό των ευκυνϊν 
ςτθν περιοχι. Το 1999, θ Ευρϊπθ επζδειξε ότι είχε τθν πολιτικι κζλθςθ να αναλάβει 
ευκφνεσ ωσ περιφερειακι δφναμθ, χωρίσ να ζχει ακόμα τισ απαραίτθτεσ δυνατότθτεσ και  
εργαλεία. Αυτι θ μετατόπιςθ πολιτικισ δεν αφοροφςε μόνο τθν ΚΕΡΡΑ και τθν ΕΡΑΑ, αλλά 
και μια γενικότερθ τάςθ προσ τθν Ευρωπαϊκι «απελευκζρωςθ». Ζπειτα από μια δεκαετία 
εντάςεων, ςκοπόσ τθσ Ευρϊπθσ ζγινε θ ςτακεροποίθςθ τθσ ειρινθσ ςε ολόκλθρθ τθν 
ιπειρο. Αυτι ιταν μια ευκφνθ που θ ΕΕ ανζλαβε ςταδιακά, αλλά μθ αναςτρζψιμα92. 
 
Θ κρίςθ ςτο Κόςςοβο ςιμαινε ότι θ ΕΕ κα είχε να αντιμετωπίςει εμπόλεμθ κατάςταςθ ςτα 
Βαλκάνια για Τρίτθ φορά μζςα ςτθ δεκαετία, κι αυτό τθν ζκεςε αντιμζτωπθ με τθν 
ανεπάρκειά τθσ ςτθν αποτροπι κρίςεων με διπλωματικά μζςα, αλλά και ςτθν επίλυςθ 
κρίςεων με τθ χριςθ ςτρατιωτικϊν μζςων. Θ ανάγκθ για αντίδραςθ εντάκθκε και από τισ 
εργαςίεσ για τθ ςυνκικθ του Άμςτερνταμ (Petersberg tasks), οι οποίεσ προζβλεπαν τθν 
ενίςχυςθ του ρόλου τθσ ΕΕ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων93. 
 
 

3.6. Θ γζνεςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ζχει αρκετοφσ προγόνουσ, και όχι μόνο εξαιτίασ των 
περιςςότερων από 40 κρατϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν που υπζγραψαν τθν ιδρυτικι του 
διακιρυξθ μια μζρα μετά τθ λιξθ του πολζμου ςτο Κόςςοβο. Θ ιδζα για ζνα Σφμφωνο για 
τθ Στακερότθτα και τθν Αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ ξεκίνθςε το 1993 από τον Γάλλο 
Ρρωκυπουργό Eduard Balladur, και κεωρείται ωσ το μοντζλο για το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ. Το ςχζδιο Balladur  είχε ςτθν καρδιά του δφο προβλιματα: τθν φπαρξθ μιασ 
μετα-κομουνιςτικισ περιοχισ που ξαφνικά βρζκθκε μπροςτά ςτθν προοπτικι τθσ ζνταξθσ 
ςτθν ΕΕ, και το φόβο ότι οι ςυρράξεισ ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία κα μποροφςαν να 
πυροδοτιςουν εντάςεισ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι. Θ πρόταςθ τθσ Γαλλίασ τότε ζγινε δεκτι 
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 Πταν προσ το τζλοσ του 1998 άρχιςε να καταρρζει θ πολιτικι κατάςταςθ το Κόςςοβο, θ ΕΕ ξεκίνθςε μια 
«Ολοκλθρωμζνθ Ρροςζγγιςθ για το Κόςςοβο». Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Βιζννθσ το Δεκζμβριο του 1998 
είχε ιδθ αναγνωρίςει τα προβλιματα των πολιτικϊν που είχαν ιδθ εφαρμοςτεί ςτθν περιοχι, και καλοφςε τα 
μζλθ να προχωριςουν ςε μια πιο ευρεία και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθ βάςθ μιασ κοινισ ςτρατθγικισ 
για τα δυτικά Βαλκάνια (ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ΚΕΡΡΑ μετά τθ ςυνκικθ του Άμςτερνταμ) - 
Conclusions of the Vienna European Council, Doc 98/12, 11-12/12/1998 
93

 Οι διαδικαςίεσ Petersberg (Petersberg tasks) αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο μζροσ τθσ  Ευρωπαϊκισ 
Ρολιτικισ Άμυνασ και Αςφάλειασ (ESDP), και αφοροφν δράςεισ ανκρωπιςτικισ βοικειασ και διάςωςθσ, 
δράςεισ για τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ, και δράςεισ για τθν εμπλοκι δυνάμεων για τθ διαχείριςθ κρίςεων, 
ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ειρινευςθσ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ προςδιορίςτθκαν με διακιρυξθ του Συμβουλίου 
τθσ ΔυτικοΕυρωπαϊκισ Ζνωςθσ τον Λοφνιο του 1992 ςτο Petersberg, όταν τα μζλθ τθσ ΔΕΕ διλωςαν τθν 
ετοιμότθτά τουσ να διακζςουν ςτθ ΔΕΕ, το ΝΑΤΟ και τθν ΕΕ μονάδεσ από όλο το φάςμα των ςυμβατικϊν τουσ 
ςτρατιωτικϊν δυνάμεων (βλ και http://europa.eu/scadplus/glossary/petersberg_tasks_en.htm)  

http://europa.eu/scadplus/glossary/petersberg_tasks_en.htm
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από τθν ΕΕ, και μάλιςτα αποτζλεςε τθν πρϊτθ «κοινι δράςθ» τθσ ΚΕΡΡΑ, αμζςωσ μόλισ 
μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ Συνκικθσ του Μάαςτριχτ94. 
 
Θ πρωτοβουλία ανανεϊκθκε, μζςα από κινιςεισ τθσ Γαλλίασ, ωσ θ διαδικαςία του 
Royaummont (1995), υπογραμμίηοντασ τθν περιφερειακι ςυνεργαςία και τθν κοινωνία των 
πολιτϊν95. Αυτι θ διαδικαςία κεωρικθκε ωσ ςυνοδευτικι  τθσ ςυμφωνίασ του Dayton, με 
ςτόχο να παρζχει ζνα κοινό όραμα για τισ διάφορεσ πρωτοβουλίεσ που εξελιςςόταν ςτα 
Βαλκάνια. Για το λόγο αυτό, ο Hubert Vedrine πρότεινε ςτο Μόνιμο Συμβοφλιο του ΟΑΣΕ 
ςτθ Βιζννθ το Φεβρουάριο του 1998 ζνα «Σφμφωνο Στακερότθτασ και Εμπιςτοςφνθσ για τθ 
ΝΑ Ευρϊπθ», το οποίο κα ςυγκεντρϊνει τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, τα εμπλεκόμενα μζλθ το 
ΟΑΣΕ και τουσ ςχετικοφσ διεκνείσ οργανιςμοφσ υπό τθν αιγίδα του ΟΑΣΕ96. 
 
Θ κρίςθ και ο πόλεμοσ ςτο Κόςςοβο αναβίωςαν τθν ιδζα αυτι, και, πράγματι, θ ανάγκθ για 
μια νζα ςτρατθγικι που κα ςυνδφαηε μακροπρόκεςμα τόςο τθ ςτρατιωτικι όςο και τθν 
πολιτικι προςζγγιςθ ιταν αιςκθτι. Σε αυτό το πλαίςιο, θ γζνεςθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ιταν περιςςότερο μια Γερμανο-Αμερικανικι προςπάκεια. Μια 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι για τα Βαλκάνια ωσ ςυνζχεια τθσ επζμβαςθσ του ΝΑΤΟ 
απαιτοφςε τθ δθμιουργία ενόσ νζου κεςμικοφ πλαιςίου, προκειμζνου να ςυμμετζχουν και 
οι ΘΡΑ και θ ωςία. 
 
Αν και όλεσ οι χϊρεσ τθσ ΕΕ ςτιριξαν τθν επζμβαςθ του ΝΑΤΟ, πολλζσ είχαν τουσ 
ενδοιαςμοφσ τουσ, μεταξφ των οποίων και θ Γερμανία. Είναι ςθμαντικό ότι το φκινόπωρο 
του 1998 το Γερμανικό Κοινοβοφλιο (με πλειοψθφία CDU/CSU-FDP) είχε υπερψθφίςει τθ 
Γερμανικι ςυμμετοχι ςε επεμβάςεισ του ΝΑΤΟ ακόμα και χωρίσ τθν πρόςκλθςθ του ΟΘΕ. 
Θ νζα κυβζρνθςθ υπό τον Gerhard Schroeder (Συμμαχία Ρράςινων και Κόκκινων), ζξι 
περίπου μινεσ μετά τισ εκλογζσ του Οκτωβρίου του 1998, βρζκθκε ςε μια περίεργθ κζςθ 
όταν το ΝΑΤΟ ξεκίνθςε τθ δράςθ του το Μάιο του 1999, κακϊσ ςτθ Βουλι υπιρχαν ιςχυρά 
αντιπολεμικά ςυναιςκιματα. Σε ζνα τζτοιο περιβάλλον, θ Γερμανικι διπλωματία και 
ειδικότερα ο Joschka Fischer (ο οποίοσ και ιταν ο θγζτθσ των Ρράςινων) επιχείρθςε να βρει 
μια πολιτικι πρόταςθ για τθν επίλυςθ τθσ κρίςθσ97: θ λφςθ ζπρεπε να τεκεί ςε δράςθ ςε 
πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, με τθ ςυμμετοχι τθσ Μόςχασ και Ουάςιγκτον, και θ 

                                                           
94

 Το πρϊτο αυτό πείραμα ιταν ενδεικτικό για τα προβλιματα μιασ τζτοιασ ςυντονιςτικισ προςπάκειασ, από 
τθν επιλογι των μετόχων μζχρι τθν επικζντρωςθ των κεμάτων – ςτθν αρχι το Σφμφωνο επικεντρϊκθκε μόνο 
ςε κζματα ςυνόρων και μειονοτιτων, αλλά οι χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ δυςαναςχετοφςαν με τθν 
εμπλοκι τθσ ΕΕ, κακϊσ ικελαν θ επαναπροςζγγιςθ με τθ Δφςθ να ζχει μόνο κετικζσ πλευρζσ. Θ ατηζντα, 
λοιπόν, προςανατολίςτθκε προσ κζματα καλισ γειτονίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ 
και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Με δεδομζνεσ τισ εξελίξεισ ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία τθν περίοδο εκείνθ, το 
Σφμφωνο Balladur αγνοοφςε τελείωσ ι δεν αφοροφςε τα Βαλκάνια. Βλ. Zielonka & Pravda, Democratic 
Consolidation in Eastern Europe, International and Transnational Factors, vol. 2, 2001, ς.ς. 304-309 και 
Zielonka, Europe unbound: enlarging and reshaping the boundaries of the European Union, 2001, ς.ς.117-136 
95

 Μια περιεκτικι ςφνοψθ του πλαιςίου και των δράςεων τθσ διαδικαςίασ Royaummont ςτο European 
Stability Initiative, The Stability Pact and Lessons Learned from a Decade of Regional Initiatives, 1999, ςελ 3-5 
96

 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ. 351 
97

 Friis & Murphy, Turbo-charged Negotiations: the EU and the Stability Pact for Southeastern Europe 2000, 
ς.ς. 768-769 και Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ 352. Στθν 
πραγματικότθτα, ο Fischer μποροφςε να διατθριςει τθ ςτιριξθ του κόμματόσ του για τθν επζμβαςθ του 
ΝΑΤΟ (και άρα να ςωκεί θ κυβζρνθςθ ςυμμαχίασ) μόνο εάν θ ςτρατιωτικι δράςθ ςυνοδευόταν και από μια 
διπλωματικι πρωτοβουλία, όπωσ και ζγινε. 
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Γερμανικι κυβζρνθςθ ζπρεπε να αξιοποιιςει ςτο μζγιςτο τθν ταυτόχρονθ διεκνι κζςθ 
ςτθν προεδρία τθσ ΕΕ, του G8 και τθσ ΔυτικοΕυρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Θ ιδζα για ζνα Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ «κυκλοφόρθςε» για πρϊτθ φορά 
από τον Fischer τθν 1/4/1999 (δθλαδι ςε λιγότερο από μια εβδομάδα από τθν ζναρξθ των 
βομβαρδιςμϊν του ΝΑΤΟ), ςτθ ςυνάντθςθ τθσ Τρόικασ με τισ οχτϊ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
που επθρεάηονταν από τθν κρίςθ – τθν Αλβανία, τθν ΡΓΔΜ, τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, τθν 
Κροατία, τθ Σλοβενία, τθ Βουλγαρία, τθ ουμανία και τθν Ουγγαρία. Στθν πρόταςι του, ο 
Γερμανόσ Υπουργόσ πρότεινε θ ΕΕ να αναλάβει τθν ευκφνθ για τθν περιοχι ωσ ςφνολο, 
αναπτφςςοντασ μια μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, με επίκεντρο το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ, το οποίο κα ζκανε τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ να προςδεκοφν ςτισ 
αρχζσ και τισ κεςμικζσ δομζσ τθσ Ευρω-Ατλαντικισ κοινότθταw98. Το ςθμαντικό 
διαφοροποιό ςτοιχείο ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ πρωτοβουλίεσ ιταν θ προοπτικι 
ζνταξθσ ςτισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ, πράγμα που προςζλκυςε άμεςα το ενδιαφζρον τθσ 
Αλβανίασ και τθσ ΡΓΔΜ. 
 
Στισ 8/4/1999 το πρϊτο γραπτό ςχζδιο του Συμφϊνου Στακερότθτασ κυκλοφόρθςε μεταξφ 
των Ρολιτικϊν Διευκυντϊν των Υπουργείων Εξωτερικϊν των χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, που 
προετοίμαηαν το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων τθσ επόμενθσ θμζρασ. Θ παρουςίαςθ αυτι 
δεν αποτελοφςε ςθμείο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, κακϊσ το Συμβοφλιο είχε ςυγκλθκεί 
ζκτακτα για να ςυηθτιςει τθν προςφυγικι κρίςθ ςτο Κόςςοβο. Ρζραν του ςτοιχείου τθσ 
προοπτικισ ζνταξθσ, το προςχζδιο αυτό περιςτρεφόταν γφρω από τθ κεςμοποίθςθ του 
περιφερειακοφ διαλόγου ςε κζματα αςφαλείασ, επιμζνοντασ ςε ειδικζσ ςυηθτιςεισ για 
κζματα ςυνόρων και μειονοτιτων. Ρροτάκθκε το Σφμφωνο να δθμιουργθκεί υπό τθν 
αιγίδα του ΟΑΣΕ, πράγμα που κα επζτρεπε τθ ςυμμετοχι τθσ ωςίασ και των ΘΡΑ. Θ 
ςυμμετοχι τθσ ωςίασ ιταν ςθμαντικι προκειμζνου να μθν καταρρεφςουν οι ςχζςεισ τθσ 
με τθν ΕΕ, κακϊσ ιταν αντίκετθ με τθν επζμβαςθ του ΝΑΤΟ. Φυςικά, όλεσ οι χϊρεσ 
ξαφνιάςτθκαν από τθν ταχφτθτα με τθν οποία θ Γερμανία ετοίμαςε το προςχζδιο, και από 
το γεγονόσ ότι δεν υπιρξαν προθγοφμενεσ ςυνεννοιςεισ99.  
 
Ο Fischer προχϊρθςε, και παρουςίαςε το ςχζδιο ςτισ 9-10 Απριλίου ςτο Συμβοφλιο Γενικϊν 
Υποκζςεων. Οι Υπουργοί Εξωτερικϊν, χωρίσ να ςκεφτοφν τθν πρόταςθ ιδιαίτερα, ςτιριξαν 
τθν ιδζα. Συμφϊνθςαν ςε δφο βαςικοφσ άξονεσ ςχετικά με το Σφμφωνο: α) θ επίλυςθ τθσ 
κρίςθσ ςτο Κόςςοβο πρζπει να εντάςςεται ςτα πλαίςια ςτρατθγικισ ςτακεροποίθςθσ 
ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ, και β) θ ΝΑ Ευρϊπθ χρειάηεται το Σφμφωνο ωσ μθχανιςμό που κα 
τθσ ανοίξει τθν πόρτα ςε μια μακροπρόκεςμθ διαδικαςία πολιτικισ και οικονομικισ 
ςτακεροποίθςθσ100. Μερικζσ θμζρεσ αργότερα, ςε ειδικι ςυνάντθςθ του Ευρωπαϊκοφ 
Συμβουλίου ςτισ 14/4/1999, οι αρχθγοί κρατϊν και κυβερνιςεων ςυμφϊνθςαν ςτθν ιδζα 
του Συμφϊνου και ςτθ ςφγκλθςθ ενόσ ςυνεδρίου που κα «αποφαςίςει τα περαιτζρω μζτρα 
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 Agence Europe, 1999, no 7439,  ςελ. 4 
99

 Οι Ρολιτικοί Διευκυντζσ ζμειναν μάλλον αδιάφοροι, κρίνοντασ ότι το προςχζδιο δεν ιταν  ςυγκεκριμζνο ωσ 
προσ τον τρόπο λειτουργίασ του Συμφϊνου, τα όργανά του και τουσ μετζχοντεσ. Από τθν άλλθ, θ προοπτικι 
ζνταξθσ ςτθν ΕΕ ιταν κάτι καινοφργιο, ςτο οποίο δεν ιταν ςφμφωνοι, με δεδομζνθ τθν ιδθ τρζχουςα 
διαδικαςία διεφρυνςθσ για 13 νζα μζλθ. (Friis & Murphy, Turbo-charged Negotiations: the EU and the Stability 
Pact for Southeastern Europe 2000, ς.ς. 770-771) 
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 Ειδικι Συνάντθςθ του Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων, 8/4/1999, Λουξεμβοφργο, PRES/94/7208/99 
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για τθ μακροπρόκεςμθ ςτακεροποίθςθ, αςφάλεια, εκδθμοκρατιςμό και οικονομικι 
αναςυγκρότθςθ ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ»101.  
 
Στθ ςυνζχεια, θ Γερμανικι κυβζρνθςθ ξεκίνθςε άμεςα διαβουλεφςεισ με όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτθν περιοχι για τισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου. Ακολοφκθςαν Βρετανικζσ 
και Ελλθνικζσ προτάςεισ που διερευνοφςαν το ίδιο ζδαφοσ, όπωσ και ειςθγιςεισ 
μεμονωμζνων πολιτικϊν102. Θ Γερμανικι Ρροεδρία ςυγκάλεςε δφο διεκνείσ ςυναντιςεισ 
για το Σφμφωνο Στακερότθτασ - μια ςυνάντθςθ προετοιμαςίασ ςτισ 27 Μαΐου 1999 και μια 
ςυνάντθςθ των ΥΡΕΞ για τισ 30 Λουλίου 1999103. Ιταν προφανζσ ότι θ επιτυχία του 
επρόκειτο να εξαρτθκεί από τθ ςτιριξθ των ΘΡΑ και τθσ ωςίασ, και ο Γερμανόσ Υπουργόσ 
Εξωτερικϊν, που ιδθ ιταν ςε ςτενι ςυνεργαςία με τισ ΘΡΑ για το Κόςςοβο και ζχαιρε τθσ 
εκτίμθςθσ τθσ Αμερικανικισ διπλωματίασ104, ζκεςε το Σφμφωνο ςτο πλαίςιο μιασ πολιτικισ 
αναςυγκρότθςθσ μετά τθ λιξθ των ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων. Ο καταμεριςμόσ τθσ 
ευκφνθσ ιταν κάτι που προςζλκυςε το ενδιαφζρον των ΘΡΑ, και το ΝΑΤΟ παρείχε τθ 
ςτιριξι του ςτο ςχζδιο – ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ προοπτικισ διεφρυνςθσ – ςτθ Σφνοδο 
του ΝΑΤΟ ςτθν Ουάςινγκτον ςτισ 24/4/1999105. Συνεπϊσ, το ςχζδιο για το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ αποτζλεςε και τθ βάςθ τθσ ςυμφωνίασ που άνοιξε το δρόμο ςτθν υιοκζτθςθ 
τθσ απόφαςθσ 1244 του Συμβουλίου Αςφαλείασ (UNSC 1244, 10/6/1999)106. 
 
Σε αντίκεςθ με το Βερολίνο, το Ραρίςι επικαλοφνταν μια πιο ιπια μεταπολεμικι 
ςτρατθγικι για τα Βαλκάνια. Κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων πριν από τθν 
υιοκζτθςθ του Συμφϊνου, θ Γαλλία ιταν προβλθματιςμζνθ για δφο ςθμεία. Το πρϊτο είχε 
να κάνει με τθ ςυνοχι, αναπτφςςοντασ ζνα μακροπρόκεςμο όραμα για τα Βαλκάνια ςτο 
οποίο κα εμπλζκονταν με ςυνζπεια όλοι οι εμπλεκόμενοι κεςμοί και κράτθ. Ζπρεπε να 
αποφευχκεί μια υπερ-αιςιόδοξθ προςζγγιςθ που κα μετζτρεπε το Σφμφωνο ςε ζναν μικρό 
Βαλκανικό ΟΑΣΕ, αλλά και μια υπερ-περιοριςτικι προςζγγιςθ, που κα μετζτρεπε το 
Σφμφωνο ςε μια ρθτορικι ομπρζλα ενόσ ακροίςματοσ αςυντόνιςτων δράςεων. Το δεφτερο 
ςθμείο προβλθματιςμοφ των Γάλλων είχε να κάνει με τθν επίςθμθ επιβεβαίωςθ του 
θγετικοφ ρόλου τθσ ΕΕ ωσ προσ το Σφμφωνο, πράγμα που επιβεβαιϊκθκε ςτισ 
διαβουλεφςεισ τθσ ειδικισ ομάδασ εργαςίασ του Συμβουλίου για τα δυτικά Βαλκάνια (το 
λεγόμενο COWEB) μεταξφ Μαΐου και Λουνίου 1999107. 
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 European Report, 1999, no 2400, μζροσ V, 5 
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 Μια αρκετά ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ, για τθν οποία ςυνεργάςτθκαν διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ με 
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 Friis & Murphy, Turbo-charged Negotiations: the EU and the Stability Pact for Southeastern Europe 2000, 
ςελ. 771 
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 Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ. 352 
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 Για τθν απόφαςθ 1244 του Συμβουλίου Αςφαλείασ βλ. 
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 Για το ςκοπό τθσ ομάδοσ αυτισ (Council Working Group EU-Western Balkans) βλ. υπόμνθμα τθσ Γενικισ 
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http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement
http://www.lga.gov.uk/lga/aio/1216345
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Πμωσ, για τθ Γαλλικι θγεςία το Σφμφωνο δεν ζμοιαηε αρκετό για να εγγυθκεί τθν 
περιφερειακι ςτακερότθτα. Ζτςι, θ κρίςθ ςτο Κόςςοβο ζκεςε ξανά διλιμματα ςχετικά με 
τθν Ευρωπαϊκι άμυνα. Αυτό ςυνζβθ γιατί πζρα από τθ λογικι τθσ αποτροπισ τθσ κρίςθσ 
και τθσ ςυνεργαςίασ, το ερϊτθμα τθσ διαχείριςθσ κρίςεων και των ςτρατιωτικϊν 
ικανοτιτων παρζμεινε. Οι πόλεμοι ςτα Βαλκάνια είχαν αναγκάςει τθν ΕΕ να προχωριςει 
τόςο ςτθν ΚΕΡΡΑ όςο και ςτθν ΕΡΑΑ. Κακϊσ οι επιχειριςεισ του ΝΑΤΟ ςτο Κόςςοβο 
κατζδειξαν τισ ςτρατιωτικζσ αδυναμίεσ των Ευρωπαίων, για τθ Γαλλία ζπρεπε θ Ευρϊπθ να 
μπορεί να διαχειρίηεται κρίςεισ αυτόνομα, και πζρα από το πλαίςιο που προζβλεπε το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ. Στο ςθμείο αυτό προζκυψαν οι διαφορζσ ανάμεςα ςτο Ραρίςι και 
το Βερολίνο, και ανάμεςα ςτο Ραρίςι και τθν Ουάςιγκτον. Θ Ουάςιγκτον αρνιοφνταν να 
αποδεχτεί ζναν κυρίαρχο ρόλο τθσ ΕΕ ςτα πλαίςια του Συμφϊνου, διαςφαλίηοντασ ότι το 
Σφμφωνο κα τεκεί υπό τθν αιγίδα του ΟΑΣΕ, παρά τον «θγετικό ρόλο τθσ ΕΕ» ςτο 
Ρεριφερειακό Τραπζηι. Αντίκετα, το Ραρίςι προςπάκθςε να αποτρζψει ζναν πολφ 
δραςτιριο ρόλο για το ΝΑΤΟ, ειδικότερα ςτα κζματα αςφάλειασ, και να αναπτφξει αμιγείσ 
Ευρωπαϊκζσ ικανότθτεσ διαχείριςθσ κρίςθσ και εκτόσ του Συμφϊνου. 
 
Κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων πριν τθν υιοκζτθςθ του Συμφϊνου, θ Γαλλία είχε 
αντιταχκεί ςτον προςδιοριςμό ςυγκεκριμζνων κριτθρίων ζνταξθσ για τθν Αλβανία και τθν 
ΡΓΔΜ, επιμζνοντασ ςτθν επάρκεια των κριτθρίων τθσ Κοπεγχάγθσ. Ουςιαςτικά, αυτό είχε 
να κάνει με τθν αντίδραςι τθσ ςτθ δζςμευςθ τθσ ΕΕ ωσ προσ τθν προοπτικι ζνταξθσ των 
χωρϊν τθσ περιοχισ108. Μποροφμε να εντοπίςουμε το Γαλλικό «δάκτυλο» ςτθν απουςία 
του όρου «Ευρωπαϊκι προοπτικι» και αναφορά ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ ςτα 
ςυμπεράςματα του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου ςτο Ελςίνκι το Δεκζμβριο του 1999, όπωσ και 
τθν κακυςτζρθςθ του προςδιοριςμοφ τθσ πλιρουσ Διαδικαςίασ Στακεροποίθςθσ και 
Διαςφνδεςθσ109. Ο ςυμβιβαςμόσ που επιτεφχκθκε, χωρίσ να αναφζρει ρθτά το άρκρο 49 τθσ 
Συνκικθσ του Άμςτερνταμ, κάνει αναφορά ςτισ αρχζσ τθσ Συνκικθσ και τα κριτιρια τθσ 
Κοπεγχάγθσ για ζνταξθ, ωσ εξισ: «θ ΕΕ … κα φζρει τθν περιοχι πιο κοντά ςτθν προοπτικι 
τθσ πλιρουσ ολοκλιρωςθσ των χωρϊν αυτϊν ςτισ δομζσ τθσ μζςα από μια νζασ μορφισ 
κεςμικι ςχζςθ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ κάκε χϊρα, με τθν 
προοπτικι ζνταξθσ ςτθν ΕΕ ςτθ βάςθ τθσ Συνκικθσ του Άμςτερνταμ και εφόςον 
πλθροφνται τα κριτιρια τθσ Κοπεγχάγθσ»110. Θ Λςπανία είχε επίςθσ ακολουκιςει τθ γραμμι 
τθσ Γαλλίασ. Το αποτζλεςμα ιταν ότι και ο ίδιοσ ο Fischer αναδιπλϊκθκε, διευκρινίηοντασ 
ότι το Σφμφωνο αφορά τισ γενικότερεσ προοπτικζσ ολοκλιρωςθσ με τθν ΕΕ, και ςαφϊσ όχι 
θμερομθνίεσ ζνταξθσ. 
 
Υπιρξαν, φυςικά, και άλλεσ προτάςεισ. Για παράδειγμα, Βρετανικό ςχζδιο 8 ςθμείων 
πρότεινε ζνα ςχιμα βαςιηόμενο ςτθ ςυνεργαςία ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΟΑΣΕ ωσ κυρίαρχων 
παραγόντων, με τθν ΕΕ να υιοκετεί μια πολφ ςταδιακι προςζγγιςθ, αναβακμίηοντασ τισ 
Συμφωνίεσ Συνεργαςίασ, οι οποίεσ «κα οδθγοφςαν, με το χρόνο, ςε ειδικζσ Συμφωνίεσ 

                                                           
108

 Τισ ίδιεσ αντιρριςεισ είχαν και οι τεχνοκράτεσ των Βρυξελλϊν, κακϊσ φοβόντουςαν ότι επρόκειτο να 
επιβαρυνκεί περαιτζρω θ τρζχουςα διαδικαςία διεφρυνςθσ. Θ αναβάκμιςθ των ςχζςεων με τθν Αλβανία και 
τθν ΡΓΔΜ κα δροφςε αναςταλτικά για τθ Βουλγαρία και τθ ουμανία, κάτι που αναγνϊριηαν και οι πολιτικζσ 
θγεςίεσ 
109

 Δεν υπάρχει αναφορά του Άρκρου 49 τθσ Συνκικθσ του Άμςτερνταμ ςτθ διακιρυξθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ι ςτα κείμενα των Συμφωνιϊν Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ, κακϊσ αυτό κα φαινόταν 
ςαν πρόςκλθςθ προσ τισ χϊρεσ αυτζσ να ενταχκοφν. 
110

 Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων, Κοινι Κζςθ για τθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ τθσ ΕΕ για τθ 
ΝΑ Ευρϊπθ, 17/5/1999, Βρυξζλλεσ, PRESS. 146/8016/99 
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Διαςφνδεςθσ (Association Agreements) και ςταδιακά ςτθν προοπτικι τθσ ζνταξθσ ςτθν ΕΕ 
(ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ Κοπεγχάγθσ)»111. Αυτι θ εξζλιξθ ιταν τόςο ςταδιακι που 
μετά βίασ κα αποτελοφςε ρεαλιςτικό ςτόχο ι προοπτικι, ακόμα και μετά τθν παφςθ των 
βομβαρδιςμϊν, κακϊσ κα ιταν αποτρεπτικά μακροπρόκεςμθ. Με βάςθ Γερμανικζσ και 
Βρετανικζσ ειςθγιςεισ, προτάκθκε θ δθμιουργία Τράπεηασ Διαβουλεφςεων για τθν περιοχι 
ςτα πλαίςια του ΟΑΣΕ (Round Table), θ οποία κα ζπρεπε να αποτελεί forum για τα πολλά 
και αλλθλο-επικαλυπτόμενα ςχιματα περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. Ιταν φανερό πωσ είχε 
ζρκει ο χρόνοσ να γίνει ζνα ξεκακάριςμα των πρωτοβουλιϊν αυτϊν, πράγμα που 
απαιτοφςε μεγαλφτερθ ευκρίνεια των ςτρατθγικϊν διακζςεων τθσ ΕΕ, ςε ςυνδυαςμό με 
τθν κατανόθςθ του μελλοντικοφ ρόλου τθσ ωςίασ και των ΘΡΑ ςτθν περιοχι.  
 
Ο δεφτεροσ, λοιπόν, προβλθματιςμόσ είχε να κάνει με το ρόλο τθσ ΕΕ ςτθ διαδικαςία του 
Συμφϊνου. Θ ΕΕ καλοφνταν να αποφαςίςει εάν ιταν επιχειρθςιακά ζτοιμθ για τθν 
οικονομικι, πολιτικι και κεςμικι ενςωμάτωςθ ολόκλθρθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςε ζναν 
χρονικό ορίηοντα που ξεκινοφςε άμεςα, αλλά δεν ζλθγε ςυγκεκριμζνα. Σε αυτιν τθν 
περίπτωςθ, θ ολοκλιρωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ δεν κα αποτελοφςε ςτρατθγικι εξόδου και 
αποδζςμευςθσ για τθν ΕΕ, αλλά ακριβϊσ το αντίκετο. Αν θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα 
επρόκειτο να είναι κετικι, τότε οι προχπάρχοντεσ μθχανιςμοί οικονομικισ ςυνεργαςίασ, 
όπωσ θ CEFTA, κα ζπρεπε να «ξθλωκοφν», και όλα τα ερωτιματα τθσ περιοχισ ςχετικά με 
τθν οικονομία τθσ αγοράσ, το κοινό νόμιςμα και τισ πανΕυρωπαϊκζσ υποδομζσ να βρίςκουν 
απαντιςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
 
Το κζμα αυτό ζχει να κάνει με τθν «ιδιοκτθςία» του Συμφϊνου Στακερότθτασ από τθν ΕΕ. 
Αν και όλεσ οι χϊρεσ ιταν υπζρ ενόσ θγετικοφ ρόλου για τθν ΕΕ για λόγουσ αξιοπιςτίασ τθσ 
ωσ φορζα εξωτερικισ πολιτικισ, κάποιεσ άλλεσ ανθςυχοφςαν για τισ μθ επικυμθτζσ 
υποχρεϊςεισ (πχ θ διεφρυνςθ) που μπορεί να δθμιουργοφςε κάτι τζτοιο. Γενικότερα, 
υπιρχε ο φόβοσ ότι όςο οι διαπραγματεφςεισ κα προςχωροφςαν, οι ΘΡΑ κα 
χρθςιμοποιοφςαν το Σφμφωνο Στακερότθτασ για να πιζςουν τθν ΕΕ ςτθ διεφρυνςθ, γι’ αυτό 
και θ Επιτροπι επικυμοφςε τθ διαςφάλιςθ του ελζγχου των πόρων που κα διζκετε. Αυτζσ 
οι ανθςυχίεσ εξθγοφν το γεγονόσ ότι θ ΕΕ ξεκίνθςε τθν πρωτοβουλία, αλλά δεν αποτελοφςε 
ιδιοκτθςία τθσ. Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια των διαβουλεφςεων ςτο COWEB ςυμφωνικθκε να 
οριςκεί και να χρθματοδοτθκεί θ κζςθ του Ειδικοφ Συντονιςτι του Συμφϊνου, αλλά θ κζςθ 
αυτι κα ιταν ανεξάρτθτθ από τουσ κεςμοφσ τθσ ΕΕ. Στο τζλοσ, ςυμφωνικθκε ότι ο ρόλοσ 
τθσ ΕΕ ςτο Σφμφωνο κα ιταν α) να το εκκινιςει, και β) να αναπτφξει νζεσ κεςμικζσ ςχζςεισ 
με τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Ζτςι, θ ΕΕ κα ςυγκαλοφςε τα Τραπζηια Εργαςίασ, και ο Ειδικόσ 
Συντονιςτισ κα ιταν Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ112. 
 
Το τρίτο κζμα των διαπραγματεφςεων ςτα πλαίςια του COWEB αφοροφςε τθ ςυμμετοχι 
ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ. Θ ζννοια τθσ ςυλλογικι ςυμμετοχισ και κοινισ ιδιοκτθςίασ 
τθσ προςπάκειασ ιταν ζνα ακόμα από τα διαφορετικά ςτοιχεία τθσ: κα ςυμμετείχε θ ΟΔΓ; 
Κα δθμιουργοφνταν μια διαφορετικι προςζγγιςθ για το Μαυροβοφνιο; Ροια κα ιταν θ 
ςχζςθ με τθν Ουκρανία; Το κζμα επιλφκθκε με τθ δθμιουργία διαφορετικϊν κατθγοριϊν 

                                                           
111

 Center for European Policy Studies, A system for post-war Southeast Europe, Working Document 131, 1999, 
ςελ. 30 
112

 Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων, Κοινι Κζςθ για τθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ τθσ ΕΕ για τθ 
ΝΑ Ευρϊπθ, 17/5/1999, Βρυξζλλεσ, PRESS. 146/8016/99. Επίςθσ, Friis & Murphy, 2000,  ςελ. 773 
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ςυμμετοχισ. Για παράδειγμα, θ Λαπωνία και ο Καναδάσ κα ιταν «υποςτθρικτζσ»113, οι 
διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί και οι εκπρόςωποι διεκνϊν οργανιςμϊν κα ιταν 
παρατθρθτζσ, και το Μαυροβοφνιο κα αποτελοφςε «προςκεκλθμζνο τθσ Ρροεδρίασ». Σε 
μια πρϊτθ φάςθ, θ Μολδαβία και θ Ουκρανία δεν κατάφεραν να ςυμμετζχουν ωσ 
παρατθρθτζσ. Πςον αφορά τθν ΟΔΓ, θ διατφπωςθ ορίηει ότι ζχει το δικαίωμα ςυμμετοχισ 
εφόςον πλθροί τα κριτιρια τθσ Κοπεγχάγθσ114. Οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με το ρόλο τθσ ΕΕ 
ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ διατυπϊκθκαν ςτθν επίςθμθ Κοινι Κζςθ που υιοκετικθκε 
από το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων ςτισ 17/5/1999115 και οι διαπραγματεφςεισ 
μεταφζρκθκαν ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που ςυμμετείχαν ςτο Σφμφωνο. 
 
Το ηιτθμα που προκάλεςε τισ μεγαλφτερεσ τριβζσ ιταν θ διατφπωςθ που αφοροφςε τθν 
εμπλοκι του ΝΑΤΟ. Φυςικά, θ ωςία απζρριπτε κάκε πρόταςθ που είχε να κάνει με μια 
ευκεία αναφορά ςτθ μελλοντικι διεφρυνςθ του ΝΑΤΟ, κάτι που όμωσ ιταν πολφ 
ςθμαντικό για τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ – και ειδικά για εκείνεσ που είχαν προςφζρει 
πολιτικι ςτιριξθ ςτθ ςτρατιωτικι επζμβαςθ ςτο Κόςςοβο. Ο ςυμβιβαςμόσ προζκυψε λίγεσ 
ϊρεσ πριν τθν υπογραφι του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτισ 10/6/1999, μζςα από τθν 
ακόλουκθ διατφπωςθ: «Σθμειϊνουμε τθν απόφαςθ του ΝΑΤΟ να αυξιςει τθ ςυνεργαςία 
με τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ και τθ δζςμευςθ του για μια ανοιχτι πολιτικι, όπωσ και τθν 
πρόκεςθ του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου Ευρω-Ατλαντικισ Συνεργαςίασ και τθσ Συνεργαςίασ 
για τθν Ειρινθ να ςυνεργαςτοφν με άλλεσ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ, να ςυνειςφζρουν ςτθ 
ςτακερότθτα και τθν αςφάλεια, και να διατθριςουν και να επαυξιςουν τισ διαβουλεφςεισ 
με τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ».116 
 
Ζτςι, ςτισ 10 Λουνίου 1999 ςτθν Κολωνία, το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
υιοκετικθκε επίςθμα από τθ Σφνοδο των Υπουργϊν Εξωτερικϊν που εμπλζκονταν ςε αυτό. 
Θ Σφνοδοσ πραγματοποιικθκε μερικζσ μζρεσ ζπειτα από τθν υποχϊρθςθ του Milosevic και 
τθ λιξθ των βομβαρδιςμϊν του ΝΑΤΟ ςτισ 4/6/1999, και παράλλθλα με τθ ςυνάντθςθ του 
Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΘΕ θ οποία κατζλθξε ςτθν Απόφαςθ υπ’ αρ. 1244, που ζκεςε 
το τζλοσ τθσ ςφγκρουςθσ, ορίηοντασ τισ διευκετιςεισ για τθν αναςυγκρότθςθ του 
Κοςςόβου117.  
 
Θ ιδρυτικι διακιρυξθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ περιζγραφε τουσ 
βαςικοφσ του ςτόχουσ, ιδρυτικζσ αρχζσ και μθχανιςμοφσ του. Ωσ κφριο όργανο του 
Συμφϊνου ορίςτθκε το Ρεριφερειακό Τραπζηι (Regional Table), που αποτελεί forum 
διαλόγου για όλεσ οι κυβερνιςεισ και οργανιςμοί που ςυμμετείχαν ςτο Σφμφωνο 
Στακερότθτασ. Επικεφαλισ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ ορίςτθκε ο Ειδικόσ Συντονιςτισ. 
Υπιρχαν επιπλζον τρία Τραπζηια Εργαςίασ (Working Tables) – για κζματα 
εκδθμοκρατιςμοφ και ανκρωπίνων δικαιωμάτων, οικονομικισ αναςυγκρότθςθσ, 

                                                           
113

 Θ λζξθ που επιλζγεται ςτο Αγγλικό κείμενο είναι “facilitators” 
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 Ραράρτθμα Α, Διακιρυξθ Κολωνίασ, 10/6/1999, άρκρο 20 
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 Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων, Κοινι Κζςθ για τθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ τθσ ΕΕ για τθ 
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ανάπτυξθσ, και ςυνεργαςίασ, και αςφάλειασ. Το Σφμφωνο τζκθκε τυπικά υπό τθν αιγίδα 
του ΟΑΣΕ, με τον Ειδικό Συντονιςτι να διορίηεται από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο118.  
 
 

3.6.1. Εντάςςοντασ το Σφμφωνο Στακερότθτασ ςτθ νζα Ευρωπαϊκι 
προςζγγιςθ για τα Βαλκάνια 

 
Κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων του COWEB, τα κζματα που τζκθκαν δεν 
αφοροφςαν μόνο τθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ, αλλά και ευρφτερο πλαίςιο 
τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ που κα εφαρμοηόταν γφρω από το Σφμφωνο. Κακϊσ θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι είχε τθν ευκφνθ αποτίμθςθσ των «επιδόςεων» των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτα 
πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Ρροςζγγιςθσ του 1996 και τθν ειςιγθςθ τθσ εξζλιξθσ των 
κεςμικϊν ςχζςεϊν τουσ με τθν ΕΕ, ο μθχανιςμόσ μποροφςε να αξιοποιθκεί για τουσ 
ςκοποφσ τθσ νζασ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ. 
Ραράλλθλα με τισ εξελίξεισ ςτο Κόςςοβο και τθ διαδικαςία γζνεςθσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ με τθν πρωτοβουλία τθσ Γερμανικισ Ρροεδρίασ, το Συμβοφλιο Γενικϊν 
Υποκζςεων ζπρεπε να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ του για τθν παραγωγι μιασ κοινισ 
ςτρατθγικισ για τα δυτικά Βαλκάνια, όπωσ το είχε ηθτιςει το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ 
Βιζννθσ το Δεκζμβριο του 1998, ςτα πλαίςια τθσ ΚΕΡΡΑ. Υπιρχαν ςυγκρουόμενεσ απόψεισ 
για τθν ανάγκθ μιασ τζτοια πολιτικισ, τον τρόπο διαςφνδεςισ τθσ με τισ άλλεσ 
πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ, αλλά και το προτεινόμενο Σφμφωνο Στακερότθτασ. Θ νζα ςτρατθγικι 
βαςίςτθκε ςε ςχζδιο 9 ςθμείων119, το οποίο ςυνδφαηε οικονομικά, νομιςματικά, πολιτικά 
και κεςμικά ςυςτατικά, και ςτοιχεία αςφαλείασ για μια μακροπρόκεςμθ πολιτικι τθσ 
μεταπολεμικισ ΝΑ Ευρϊπθσ, με ςτόχο τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ τθσ περιοχισ ςτθν 
Ευρωπαϊκι τάξθ, προτείνοντασ τα εξισ: 
 

1. Δθμιουργία νζασ κατθγορίασ («Νζα Συνδεδεμζνα Μζλθ») ςτθν ενταξιακι 
διαδικαςία τθσ ΕΕ: Θ κατθγορία αυτι κα ιταν ανοιχτι για τισ 5 χϊρεσ που 
προζκυψαν από τθ διάςπαςθ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ, με βάςθ τισ απλζσ 
ςυνκικεσ τθσ δθμοκρατίασ, των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων 
των μειονοτιτων, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα παγϊματοσ. Διαπραγματεφςεισ για 
τθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων ςτα πλαίςια αυτισ τθσ κατθγορίασ κα μποροφςαν 
να ξεκινιςουν από τισ 1.1.2000 

2. Ρροϊκθςθ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, διευκολφνοντασ το ελεφκερο εμπόριο (με 
πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ για τθν απϊλεια των τελωνειακϊν εςόδων  των νζων 

                                                           
118

 Ρεριγράφοντασ ζναν μθχανιςμό περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και ςτακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, ο Carl 
Bildt, αναφζρκθκε ςε μια ανάλογθ δομι (A Stability Pact for Southeastern Europe 2000/2005/2010, ομιλία 
ςτισ 28/4/1999) 

1. Στρατιωτικι αςφάλεια: αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία και τισ δομζσ του ΝΑΤΟ αρχικά, με τθ ςταδιακι 
ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ χαρακτιρα 

2. Οικονομικι ολοκλιρωςθ: απελευκζρωςθ εμπορίου, τελωνειακι ζνωςθ με τθν ΕΕ, δθμιουργία 
ενιαίασ αγοράσ μζςα ςτθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι Ρεριοχι, και δθμιουργία μιασ μια νζασ Βαλκανικι 
Υπθρεςία Αναςυγκρότθςθσ 

3. Ρολιτικι ςτακερότθτα και ολοκλιρωςθ: προϊκθςθ των κεςμικϊν δομϊν για τθν ζνταξθ των 5 
χωρϊν τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ ςτθν ΕΕ μζςα ςτθν επόμενθ δεκαετία, με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αναςυγκρότθςθσ ωσ το 2005 και τθν πλιρθ ζνταξθ το 2010. 

119
 Center for European Policy Studies, A system for post-war Southeast Europe, Working Document 131, 1999, 

ς.ς. 3-4 
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ςυνδεδεμζνων μελϊν) και ακυρϊνοντασ όλουσ τουσ δαςμοφσ επί των βιομθχανικϊν 
προϊόντων τθν 1.1.2000, με επακόλουκθ τθν μετάβαςθ ςε Τελωνειακι Ζνωςθ με τθν 
ΕΕ και τθν Ενιαία Αγορά. 

3. Αξιοποίθςθ του Ευρϊ, τόςο από πλευράσ οικονομικισ αξίασ, όςο και ωσ ςφμβολο 
ςυμμετοχισ ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ. Θ εμπειρία ςτθν περιοχι ζδειχνε ότι ιταν 
εφικτι θ δθμιουργία Νομιςματικϊν Επιτροπϊν (currency boards) με βάςθ το Ευρϊ.  

4. Αναςυγκρότθςθ και επζνδυςθ: δθμιουργία από τθν 1.1.2000 μιασ νζασ 
Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ για τθν Αναςυγκρότθςθ και τθν Ανάπτυξθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ  
(Southeast European Agency for Reconstruction & Development – SEARD), ωσ 
κυγατρικι τθσ ΕΤΕπ, θ οποία κα διζκετε και δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ ςτισ υποδομζσ. 

5. Κοινωνία των πολιτϊν: ζναρξθ τθν 1.1.2000 ιδρφματοσ για τθ δθμοκρατία 
(Southeast European Foundation for Democracy – SEFDEM) και για τθν εκπαίδευςθ 
(Southeast European Foundation for Education – SEFED) 

6. Ρολιτειακι αςφάλεια: αξιοποίθςθ – όπου είναι εφικτό – των υπθρεςιϊν των 
τελωνειακϊν και αςτυνομικϊν αρχϊν τθσ ΕΕ για τον ζλεγχο των ςυνοριακϊν 
ςτακμϊν, ωσ προχπόκεςθ για το «χρίςμα» του νζου ςυνδεδεμζνου μζλουσ 

7. Στρατιωτικι αςφάλεια: εφαρμογι του δόγματοσ ESDI (European Stability and 
Defence Initiative), όπωσ κακορίςτθκε τον Απρίλιο του 1999 ςτθ ςυνάντθςθ του 
ΝΑΤΟ ςτθν Washington120, ζτςι ϊςτε με τον τρόπο αυτό να υπάρξει ςταδιακι θγεςία 
τθσ ΕΕ ςτισ δράςεισ διατιρθςθσ τθσ ειρινθσ (peace keeping operations) 

8. Κεςμικι ολοκλιρωςθ: δθμιουργία νζου μοντζλου για τθ ςταδιακι είςοδο των νζων 
ςυνδεδεμζνων μελϊν ςτουσ κεςμοφσ τθσ ΕΕ 

9. Δυνατότθτεσ διαχείριςθσ: ενίςχυςθ των δυνατοτιτων διαχείριςθσ, διοίκθςθσ και 
ελζγχου ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. 

 
Το ςχζδιο κεωροφςε ότι ο πόλεμοσ ςτο Κόςςοβο μποροφςε να αποτελζςει  τθν τελικι 
κάκαρςθ τθσ Βαλκανικισ τραγωδίασ. Οι τελευταίεσ Βαλκανικζσ ςυγκροφςεισ προςδιόριςαν 
και διαπραγματεφτθκαν τα αποφαςιςτικά κεμζλια για τθν ζνταξθ τθσ περιοχισ ςτθν 
Ευρωπαϊκι πολιτειακι τάξθ (European civil order), κακϊσ θ Βουλγαρία, θ ουμανία και θ 
Σλοβενία βρίςκονταν ιδθ ςτο δρόμο προσ τθν ζνταξθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αν και 
πολλζσ από τισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είχαν ιδθ επεκτακεί ι μποροφςαν να 
επεκτακοφν ςτα νζα κράτθ των δυτικϊν Βαλκανίων, θ ΕΕ δεν μποροφςε απλά να ανοίξει 
άμεςα όλουσ τουσ πολιτικοφσ τθσ κεςμοφσ ςε μια πλθκϊρα μικρϊν κρατϊν - ειδικά εφόςον 
αυτά δεν διζκεταν εμπειρία με τισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ αρχζσ. Για το ςκοπό αυτό, νζεσ 
κατθγορίεσ «υποψθφιότθτασ μζλουσ» ιταν απαραίτθτεσ, ςτισ οποίεσ όλεσ οι χϊρεσ και 
περιοχζσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ κα μποροφςαν να προςβλζπουν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 
Οι διαπραγματεφςεισ για τθ διεφρυνςθ τθσ ΕΕ ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ δεν κα μποροφςαν να 
κακυςτεριςουν, αλλά ςτοιχεία τθσ προενταξιακισ ςτρατθγικισ κα μποροφςαν να 
επεκτακοφν ςτθν Αλβανία και τθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία, προκειμζνου να αμβλυνκοφν οι 
μεταξφ τουσ διαφοροποιιςεισ, αλλά και οι διαφορζσ τουσ με τισ υποψιφιεσ χϊρεσ μζλθ.  
 
Το ίδιο ςχζδιο προζβλεπε τθν ειδικι εφαρμογι του με δράςεισ και πρωτοβουλίεσ ςε κάκε 
χϊρα, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ, με κοινό χαρακτθριςτικό τθν άμεςθ ζναρξθ 
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διαπραγματεφςεων για τθν ζνταξι τουσ ςτο προτεινόμενο κακεςτϊσ των Νζων 
Συνδεδεμζνων Μελϊν από τθν 1.1.2000121:  

 Κροατία: με προχπόκεςθ τον εκδθμοκρατιςμόσ και τθν πολιτικι ςτακεροποίθςθ, 
ζναρξθ διαπραγματεφςεων ωσ νζο ςυνδεδεμζνο μζλοσ τθν 1.1.2000 

 Αλβανία: ζναρξθ διαπραγματεφςεων τθν 1.1.2000 

 ΡΓΔΜ: ομοίωσ 

 Βοςνία - Ερηεγοβίνθ: ζναρξθ διαπραγματεφςεων για τθν οικονομικι και 
νομιςματικι ατηζντα (ςθμεία ςχεδίου 1-4) τθν 1.1.2000, θγεςία τθσ ΕΕ ςτθν SFOR 
από τθν 1.1.20002 και προϊκθςθ τθσ ιδζασ ότι το κακεςτϊσ του Dayton κα 
επαναδιαμορφωκεί ςτα πλαίςια τθσ προοπτικισ ζνταξθσ ςτθν ΕΕ 

 ΟΔΓ: αποκατάςταςθ τθσ δθμοκρατίασ και ζναρξθ διαπραγματεφςεων με ολόκλθρθ 
τθ χϊρα, με ειδικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΕ ςτθ διοίκθςθ του Κοςςόβου122 

 
Ρροφανϊσ, οποιαδιποτε πραγματικι λφςθ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ επρόκειτο να επθρεάςει τθ 
διεφρυνςθ τθσ ΕΕ και τισ ςτρατθγικζσ τθσ ΚΕΡΡΑ, με πολφ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ για τθν 
πανευρωπαϊκι ςτακερότθτα123: 
α) Επθρεάηοντασ τθν ιδθ τρζχουςα διαδικαςία διεφρυνςθσ, προκαλϊντασ μια γενικότερθ 
επιτάχυνςθ και διατθρϊντασ ανταγωνιςτικά κίνθτρα, αλλά χωρίσ ριηικζσ ανακατατάξεισ 
β) Αναπτφςςοντασ νζεσ δυνατότθτεσ ςτισ ςχζςεισ με τθν Τουρκία 
γ) Αναβακμίηοντασ τισ ςχζςεισ με τθ ωςία, ςυνειςφζροντασ ςτθν επιτυχι επίλυςθ ςτο 
κζμα του Κοςςόβου  
δ) Επαναδιαμορφϊνοντασ τισ ςχζςεισ με τθν Ουκρανία 
 
Ππωσ φαίνεται από τισ ςκζψεισ που εκφράςτθκαν ςε αυτό το ςχζδιο, θ ςθμαντικότερθ 
επίπτωςθ ςτθν Ευρωπαϊκι ςυνείδθςθ μετά τον πόλεμο του Κοςςόβου ιταν πωσ ζπρεπε να 
πάψουν να υπάρχουν ψευδαιςκιςεισ για τισ ευκφνεσ τθσ ΕΕ ωσ κφριοσ μοχλόσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ περιοχισ. Εξυπθρετϊντασ αυτιν ακριβϊσ τθν αλλαγι, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςτικθκε ωσ μθχανιςμόσ  επικεντρωμζνοσ γφρω από ζναν Ειδικό Συντονιςτι 
και το Γραφείο του, με τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ124: 
 

 Ανάπτυξθ λίγων αλλά επικεντρωμζνων περιφερειακϊν κεςμϊν (δικαςτικόσ 
κλάδοσ, αςτυνομία, τελωνειακζσ αρχζσ, κλπ), με ςτόχο τθν εναρμόνιςθ με το 
Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο 

 Συμμετοχι των Βαλκανικϊν κυβερνιςεων ςτθν αναηιτθςθ αναπτυξιακϊν 
ςχεδίων (πχ Βουλγαρία: φορολογικι μεταρρφκμιςθ, Αλβανία:  τελωνειακι 
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 Center for European Policy Studies, A system for post-war Southeast Europe, Working Document 131, 1999, 
ς.ς. 4-5 
122

 Το λιγότερο ικανοποιθτικό αποτζλεςμα για τθν ΕΕ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΟΔΓ αυτό κα ιταν ζνα κακεςτϊσ 
ειδικισ προςταςίασ του Κοςςόβου και πικανϊσ του Μαυροβουνίου, χωρίσ πολιτικι αλλαγι ςτο Βελιγράδι 
123

 Μία ακόμα ςθμαντικι διάςταςθ αφορά και τθν ευρφτερθ δυνατότθτα προςζγγιςθσ με τον Λςλαμικό κόςμο, 
κακϊσ τα όςα ςυνζβαιναν ςτθν περιοχι μποροφςαν να επθρεάςουν τισ ευρφτερεσ ςχζςεισ τθσ Δφςθσ με το 
Μουςουλμανικό κόςμο, τισ ςχζςεισ με τθν Τουρκία ειδικότερα, αλλά και τισ ςχζςεισ με τισ μουςουλμανικζσ 
κοινότθτεσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (βλ. International Commission on the Balkans, Unfinished Peace, 
1996)  
124

 Τα κζματα που αφοροφν τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου τίκενται ωσ υψθλζσ προτεραιότθτεσ 
και από το Center for European Policy Studies (A system for post-war Southeast Europe, Working Document 
131, 1999), και από το European Stability Initiative (The Stability Pact and Lessons Learned from a Decade of 
Regional Initiatives, 1999) 
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μεταρρφκμιςθ), μακαίνοντασ από τα λάκθ και τα προβλιματα του προγράμματοσ 
PHARE, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ ευκφνθσ και ςυμμετοχισ ςτθν 
αναπτυξιακι διαδικαςία  

 Βελτίωςθ ικανοτιτων ειςιγθςθσ, εκτίμθςθσ, διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ 
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων (πχ ςχεδιαςμόσ ρεαλιςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων για 
τθν υλοποίθςθ δράςεων και διαςφάλιςθ τθσ ςυνδρομισ τθσ ΕΕ και τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ ςτθν εφαρμογι τουσ)  

 Συςτθματικι ςυγκζντρωςθ πόρων (ανκρϊπινων και οικονομικϊν) για τουσ 
ςκοποφσ τθσ αναςυγκρότθςθσ125  

 Ρροβολι αποτελεςμάτων των επιτυχθμζνων μεταρρυκμίςεων 

 Τακτικι ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκομζνων πλευρϊν  

 Ουςιαςτικι ςυνεργαςία και εξοικείωςθ του Συντονιςτι και του Γραφείου του με τθν 
περιοχι, πράγμα που προχποκζτει και ςυνεπάγεται τακτικι επικοινωνία, 
ςυναντιςεισ, και οριςμό τθσ ατηζντασ και των προτεραιοτιτων από κοινοφ με τθν 
περιοχι 

 
Ζτςι, όταν το Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιουργικθκε, οι δράςεισ που επρόκειτο να 
αναπτυχκοφν ςτα πλαίςιά του είχαν ιδθ προςδιοριςτεί ςε γενικζσ γραμμζσ ωσ ακολοφκωσ: 

 Βελτίωςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ 

 Συντονιςμόσ Ρεριφερειακϊν Συνεδρίων για τθν εφρεςθ πόρων ςτιριξθσ τθσ 
αναςυγκρότθςθσ  

 Στιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Τρόικασ για Κοινοβουλευτικά κζματα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο, τον ΟΑΣΕ και τουσ Κοινοβουλευτικοφσ Κεςμοφσ του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ (EP, OSCE & CoE Parliamentary Assemblies)  

 Ζνταξθ τθσ ΟΔΓ/Σερβίασ 
 Λεράρχθςθ προγραμμάτων προτεραιότθτασ και δθμιουργία Ρακζτων Άμεςθσ 

Δράςθσ (Quick Start Package - QSP) 
 Επιςτροφι προςφφγων  
 Δθμιουργία καταςτατικοφ για τθν ελευκερία των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ 
 Ραρακολοφκθςθ διαδικαςίασ Szeged126   
 Ρροϊκθςθ ιςότθτασ των δφο φφλων  
 Ρεριφερειακι προςζγγιςθ ςτθν ανάπτυξθ των υποδομϊν 
 Απελευκζρωςθ του εμπορίου 
 Διευκόλυνςθ επενδφςεων 
 Ρεριφερειακόσ ζλεγχοσ των εξοπλιςμϊν (Regional Arms Control) 
 Μεταρρφκμιςθ Άμυνασ (Defence Reform) και ζλεγχοσ τθσ εξάπλωςθσ των όπλων 
 Καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ 
 Ραροχι αςφλου και πρωτοβουλίεσ για τθ μετανάςτευςθ 

 
Ο μθχανιςμόσ που υιοκετικθκε για τθν επιδίωξθ αυτϊν των ςτόχων δθμιουργικθκε ςτθ 
βάςθ του μοντζλου τθσ Διάςκεψθσ για τθν Αςφάλεια και Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ (ΔΑΣΕ). 
Θ αποτροπι ςφγκρουςθσ και θ ςτακεροποίθςθ τθσ ειρινθσ μποροφν να είναι επιτυχι μόνο 
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 Ενδεικτικά ςθμειϊνεται ότι το Σεπτζμβριο του 1999 ολόκλθρο το γραφείο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
του Ανϊτατου Εκπροςϊπου ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ διζκετε μόλισ ζνα ςτζλεχοσ/τεχνοκράτθ από το εξωτερικό 
126

 Για τθ διαδικαςία βλ. ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_e
u/sap/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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όταν ξεκινοφν παράλλθλα ςε τρεισ τομείσ-κλειδιά: τθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ 
αςφάλειασ, τθν προϊκθςθ βιϊςιμων δθμοκρατικϊν ςυςτθμάτων και τθν προϊκθςθ 
οικονομικισ και κοινωνικισ ευθμερίασ.  
 
 

3.6.2. Συμπλθρωματικοί μθχανιςμοί, αλλθλεξαρτοφμενεσ διαδικαςίεσ και 
το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 

 
Στο ευρφτερο πλαίςιο ςτακεροποίθςθσ τθσ περιοχισ, τον Λοφνιο του 1999 θ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ ξεκίνθςε μια νζα ςχζςθ με τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ: τθ Διαδικαςία 
Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ (Stabilization and Association Process – SAP)127. Οι 
Συμφωνίεσ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ (Stabilization and Association Agreements – 
SAAs) προςζφεραν διζξοδο ςτο δίλθμμα τθσ μορφισ τθσ προενταξιακισ ςχζςθσ που θ ΕΕ 
μποροφςε να προςφζρει ςτθν περιοχι. Θ επιλογι μιασ ςυμφωνίασ ςφνδεςθσ ουςιαςτικά 
κα άνοιγε το δρόμο για τθν ζνταξθ, όπωσ είχε ςυμβεί με τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. 
Πμωσ, πολλοί από τουσ Ευρωπαίουσ τεχνοκράτεσ και τα κράτθ-μζλθ ιταν αντίκετοι με κάτι 
τζτοιο, κακϊσ ιταν εμφανζσ ότι οι χϊρεσ τθσ περιοχισ δεν ιταν ςε κζςθ να ανταποκρικοφν 
ςτισ προδιαγραφζσ ςτθ ςφνδεςθσ, ειδικά ςτον τομζα του εμπορίου128. Αν, πάλι, 
επιλζγονταν μια ςυμφωνία ςυνεργαςίασ και εμπορίου, το μινυμα κα ιταν ξεκάκαρα 
αρνθτικό ωσ προσ τθν προοπτικι ζνταξθσ, κακϊσ οι τζτοιεσ ςυμφωνίεσ είχαν ςχεδιαςτεί 
από τθν Επιτροπι ειδικά για τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ (με τθν εξαίρεςθ των 
χωρϊν τθσ Βαλτικισ). Κακϊσ οι ςυμφωνίεσ SAP περιελάμβαναν τθν προοπτικι ζνταξθσ, 
αλλά δεν διευκρίνιηαν ςτθ βάςθ ποιασ ςυνκικθσ, ο προβλθματιςμόσ λφκθκε. 
 
Θ δυνατότθτα υπογραφισ  Συμφωνίασ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ αφοροφςε πζντε 
χϊρεσ – τθν Αλβανία, τθ Βοςνία, τθν Κροατία, τθν ΡΓΔΜ και τθν ΟΔΓ – με τθν προχπόκεςθ 
ςυμφωνίασ τουσ με τθν αρχι τθσ conditionality, όπωσ αυτι οριηόταν ςτθν Ρεριφερειακι 
Ρροςζγγιςθ τον Απρίλιο του 1997. Οι Συμφωνίεσ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ 
αποτζλεςαν ζνα βιμα πζρα από τισ Συμφωνίεσ εμπορίου και ςυνεργαςίασ (πρϊτθ γενιά) 
και ζμοιαηαν περιςςότερο με τισ ςυμφωνίεσ Σφνδεςθσ. Είχαν, όμωσ, μεγαλφτερθ ζμφαςθ 
ςτθν περιφερειακι ςυνεργαςία, τον εκδθμοκρατιςμό, τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ των 
πολιτϊν και τθ δθμιουργία κεςμϊν. Οι ςυμφωνίεσ επίςθσ περιελάμβαναν ριτρεσ για τθν 
απελευκζρωςθ του εμπορίου, οικονομικι βοικεια, ςυνεργαςία ςε ζνα ευρφ φάςμα 
πολιτικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων κεμάτων δικαίου και εςωτερικϊν υποκζςεων), όπωσ 
και τθν ενδυνάμωςθ τθσ διαδικαςίασ Ρολιτικοφ Διαλόγου129. Θ ΡΓΔΜ αποτζλεςε τθν πρϊτθ 
χϊρα να υπογράψει Συμφωνία Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ με τθν ΕΕ ςτισ 9 Απριλίου 
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 Αυτόσ ο νζοσ τφποσ ςυμφωνιϊν προτάκθκε από τθν Επιτροπι  (COM (99) 235, 26/5/1999 – “The 
Stabilization and Association Process for Countries of Southeastern Europe”, Commission Communication to 
the Council and the European Parliament), κι εγκρίκθκε επί τθσ αρχισ από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ 
Κολωνίασ (Συμπεράςματα τθσ Γερμανικισ Ρροεδρίασ, 4/6/1999) και από το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων 
(2192

θ
 Συνάντθςθ του Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων 21-22/6/1999). Μια περιεκτικι ανάλυςθ από 

Cameron & Kintis, Southeastern Europe and the European Union, 2001. 
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 Οι επιπτϊςεισ τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου μποροφν να γίνουν πιο εφκολα κατανοθτζσ αν 
ςκεφτοφμε ότι για τθν Αλβανία, για παράδειγμα, οι δαςμοί αποτελοφςαν τα μόνα ςτακερά δθμόςια ζςοδα 
129

 COM (99) 235, 26/5/1999 
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2001130, με δεφτερθ τθν Κροατία131 το Μάιο του ίδιου χρόνου (initialing) και τισ 
διαπραγματεφςεισ τθσ Αλβανίασ να ακολουκοφν. Θ Βοςνία και θ ΟΔΓ επίςθσ ξεκίνθςαν 
ςτον ίδιο δρόμο. Μζχρι, όμωσ, τθν ζναρξθ ιςχφοσ των Συμφωνιϊν, οι εμπορικζσ ςχζςεισ τθσ 
ΕΕ με τισ χϊρεσ αυτζσ κα εξακολουκιςουν να ρυκμίηονται από τισ διμερείσ ςυμφωνίεσ για 
πρόςβαςθ ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά, όπωσ ςυμφωνικθκε ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ 
Feira τον Λοφνιο του 2000132.  
 
Πςον αφορά τθ ουμανία και τθ Βουλγαρία, θ επίλυςθ τθσ κρίςθσ ςτο Κόςςοβο επζφερε 
μια ςθμαντικι βελτίωςθ ςτισ ςχζςεισ τουσ με τθν ΕΕ. Θ ςτιριξι τουσ για τουσ 
βομβαρδιςμοφσ του ΝΑΤΟ (παρ’ όλεσ τισ αντιδράςεισ ςτο εςωτερικό τουσ) επιβραβεφκθκε. 
Σφντομα ζπειτα από το διοριςμό του ωσ Επίτροποσ Διεφρυνςθσ, ο Guenter Verheugen133 
διλωςε ότι ςκόπευε να ανακεωριςει τθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τισ ενταξιακζσ 
διαπραγματεφςεισ δφο ταχυτιτων (που ίςχυε από το Μάρτιο του 1998) προσ όφελοσ μιασ 
ςυνολικισ διαδικαςίασ διεφρυνςθσ134. Ζτςι, οι Αναφορζσ Ρροόδου (Progress Reports) για τθ 
διεφρυνςθ που εκδόκθκαν τον Οκτϊβριο του 1999 από τθν Επιτροπι ιταν υπζρ τθσ 
ςυμμετοχισ τθσ Βουλγαρίασ, τθσ Λετονίασ, τθσ Λικουανίασ, τθσ ουμανίασ και τθσ 
Σλοβακίασ ςτθν ομάδα που είχε ιδθ ξεκινιςει ενταξιακζσ διαπραγματεφςεισ135. Οι 
προτάςεισ τθσ Επιτροπισ ζγιναν δεκτζσ από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο του Ελςίνκι το 
Δεκζμβριο του 1999136, και θ επίςθμθ ζναρξθ των διαδικαςιϊν ζνταξισ τουσ ξεκίνθςε το 
Μάρτιο του 2000. 
 
Λίγο πριν τθν υιοκζτθςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, θ Επιτροπι ειςθγικθκε τθν ιδζα 
μιασ ειδικισ Υπθρεςίασ Αναςυγκρότθςθσ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, υπό τθν εποπτεία τθσ. Θ 
πρόταςθ αυτι αναφερόταν ςε επιςτολι του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Jacques Santer προσ 
τον Ρρόεδρο του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου, Gerhard Schroeder137. Αυτι θ κίνθςθ 
αποτελοφςε και τθν ζνδειξθ ότι θ ίδια θ Επιτροπι επικυμοφςε να διαδραματίςει ζναν πιο 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν περιοχι, υιοκετϊντασ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ από ό,τι θ «βαριά» 
γραφειοκρατία των Βρυξελλϊν, αλλά και μακριά από τον πολφπλοκο μθχανιςμό που είχε 
ςτθκεί για τθ διαχείριςθ τθσ βοικειασ ςτθ Βοςνία. Θ πρόταςθ για τθ δθμιουργία τθσ 
Υπθρεςίασ ςε μια χϊρα τθσ περιοχισ εγκρίκθκε από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Κολωνίασ 
ςτισ 4-5/6/1999, και θ Επιτροπι παρουςίαςε τισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου ςτισ 
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 Για τθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ για τθν ζναρξθ των διαπραγματεφςεων SAP με τθν ΡΓΔΜ βλ. COM 99 
300, 16/6/1999. Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο εκτίμθςε τθν πρόταςθ αυτι ςτισ 19/7/1999, οι διαπραγματεφςεισ 
ξεκίνθςαν τθν 1/1/2000 και ολοκλθρϊκθκαν το Νοζμβριο του 2000. 
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 Ζπειτα από τισ εκλογζσ ςτθν Κροατία το Φεβρουάριο του 2000, θ Επιτροπι γνωμοδότθςε κετικά για τθν 
ζναρξθ διαπραγματεφςεων SAP ςτισ 24/5/2000. Οι διαπραγματεφςεισ ξεκίνθςαν το Νοζμβριο του ίδιου 
χρόνου και το Μάιο του 2001 οριςτικοποιικθκαν με τθ διαδικαςία τθσ μονογράφθςθσ, αλλά θ υπογραφι τθσ 
κακυςτζρθςε περαιτζρω: θ ΕΕ επικυμοφςε να πιζςει τθν Κροατία για τθν περιφερειακι ςυνεργαςία, ενϊ θ 
διαδικαςία δεν μποροφςε να προχωριςει με δεδομζνεσ τισ εκκρεμότθτεσ του Ηάγκρεμπ με το Διεκνζσ 
Δικαςτιριο Εγκλθμάτων Ρολζμου  
132

 Για τα ςυμπεράςματα τθσ Ρροεδρίασ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ Feira 19-20/6/2000 βλ. 
http://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm  
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 πρϊθν Υπουργόσ Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων τθσ Γερμανίασ επί τθσ κυβερνιςεωσ του Gerhard Schroeder 
134

 Ομιλία ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, 1/9/1999 
135

 Rapid Database, IP/99/751, 13/10/1999 
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 Presidency Conclusions of the Helsinki European Council, Doc 99/16, 10-11/12/1999 
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 Friis & Murphy, Turbo-charged Negotiations: the EU and the Stability Pact for Southeastern Europe, 2000, 
ςελ. 783 
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23/6/1999138. Θ προβλεπόμενθ Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ 
(European Agency for Reconstruction and Development) κα είχε ζδρα τθν Ρρίςτινα, κοντά 
ςτθν περιοχι δραςτθριοποίθςισ τθσ, και κάποιασ μορφισ «παρουςία» κα μποροφςε να 
υπάρχει ςτα Σκόπια ι «ςε άλλα μζρθ τθσ περιοχισ». Θ Υπθρεςία αρχικά κα περιοριηόταν 
ςτθν αναςυγκρότθςθ του Κοςςόβου, αλλά «αργότερα, όταν το επζτρεπαν οι ςυνκικεσ», κα 
μποροφςε να επεκτείνει τθ βοικειά τθσ και ςε άλλα μζρθ τθσ ΟΔΓ139. 
 
Σχεδόν αυτόματα με τθν ειςιγθςι τουσ, οι προτάςεισ για το Σφμφωνο Στακερότθτασ και 
τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Αναςυγκρότθςθσ προκάλεςαν ανταγωνιςμό μεταξφ των χωρϊν 
για το διοριςμό προςωπικοφ και ειδικϊν απεςταλμζνων. Υπιρχαν ιςχυρά επιχειριματα για 
τθν τοποκζτθςθ του κου Ραναγιϊτθ ουμελιϊτθ140 ςτθ κζςθ του Ειδικοφ Συντονιςτι του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, κακϊσ οι αρμοδιότθτζσ των δφο μθχανιςμϊν 
ςυνζπιπταν ςε ζνα μεγάλο βακμό. Πμωσ, ςτο περικϊριο μιασ ειδικισ ςυνάντθςθσ των 
Αρχθγϊν Κρατϊν και Κυβερνιςεων ςτο ίο ντε Τηανζιρο ςτισ 28/6/1999, Ειδικόσ 
Συντονιςτισ του Συμφϊνου και Ρρόεδροσ του ανϊτατου οργάνου του, του Ρεριφερειακοφ 
Τραπεηιοφ, ορίςτθκε ο Bodo Hombach141. Ζπειτα από τθν εμμονι τθσ Ελλθνικισ 
κυβζρνθςθσ, τα κεντρικά γραφεία τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Αναςυγκρότθςθσ κα 
λειτουργοφςαν ςτθ Κεςςαλονίκθ, και όχι ςτθν Ρρίςτινα. Οι αποφάςεισ αυτζσ 
επιβεβαιϊκθκαν από τουσ Υπουργοφσ Εξωτερικϊν τθσ ΕΕ με κοινι δράςθ του Συμβουλίου 
Γενικϊν Υποκζςεων ςτισ 29/7/1999142, αν και κάποιεσ χϊρεσ προςπάκθςαν ςτθ ςυνζχεια 
να ανοίξουν ξανά το κζμα τθσ Υπθρεςίασ Αναςυγκρότθςθσ και να περιορίςουν τθ 
διακζςιμθ χρθματοδότθςθ και κθτεία του Hombach (τελικϊσ ςυμφωνικθκε το λειτουργικό 
κζντρο τθσ Υπθρεςίασ Αναςυγκρότθςθσ να βρίςκεται ςτθν Ρρίςτινα, κάτι που ζλαβε ζντονθ 
κριτικι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο143). Οι Υπουργοί Εξωτερικϊν επίςθσ αποφάςιςαν 
να ορίςουν τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του Hombach μζχρι το Δεκζμβριο του 1999144. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Κολωνίασ (Λοφνιοσ 1999) αποφάςιςε επίςθσ, ζπειτα από 
ειςιγθςθ του Schroeder, τθ διοργάνωςθ ειδικισ Συνόδου για τθν ζναρξθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ςτο Σαράγιεβο τον Λοφλιο του 1999145. 
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 European Commission “Proposal for a Council Regulation No …, Amending Regulation EC No. 1628/96 
relating to aid in Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia and setting up a European Agency for Reconstruction”, 26/6/1999 
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 European Commission 26/6/1999, ςελ. 2 
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 ο κοσ ουμελιϊτθσ αποτελοφςε τον Ειδικό Συντονιςτι τθσ ΕΕ για τθ Διαδικαςία του Royaummont, με το 
γραφείο του να χρθματοδοτείται από τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
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 Ο Bodo Hombach διετζλεςε διευκυντισ του επιτελείου του Γερμανοφ Καγκελάριου, Gerhard Shroeder. Στο 
τζλοσ του 2001, κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων για τθ διαδοχι του ςτθ κζςθ του Ειδικοφ 
Συντονιςτι, το Βερολίνο προτίμθςε ζναν Γάλλο υποψιφιο, προκειμζνου αναλάβει το Ραρίςι μεγαλφτερθ 
ευκφνθ για το Σφμφωνο και τθν περιοχι, ενιςχφοντασ παράλλθλα το κφροσ του Συμφϊνου με το Γαλλικό 
κφροσ. Αν και κυκλοφόρθςαν πολλά ονόματα, ειδικά αυτό του Alain Le Roy, θ επιλογι του Αυςτριακοφ Erhard 
Busek, ςυντονιςτι του SECI (Southeast European Cooperative Initiative) αποτζλεςε αναφορά περιςςότερο ςτθ 
διατλαντικι ςυνεργαςία (για τθ διαδοχι Hombach βλ. και Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris 
and Berlin, 2004, ςελ 353). 
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 European Report, 18/9/1999, ςελ. 12 
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 1999/523/CFSP, 29/7/1999 
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 Ρολλζσ χϊρεσ δεν είδαν κάποια χρθςιμότθτα ςτθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνόδου αυτισ, και αργότερα το Βζλγιο, θ 
Ολλανδία και θ Γαλλία κατζκριναν τθ διοργάνωςθ ωσ ζνα εικονικό δθμιοφργθμα που κόςτιςε περίπου €1,5εκ, 
τα οποία κα μποροφςαν να είχαν αξιοποιθκεί πολφ καλφτερα (Agence Europe, 1999, no 7511, μζροσ V, 5) 
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Με δεδομζνθ τθν απόφαςθ τθσ Βιζννθσ το Δεκζμβριο του 1998 για τθν ανάπτυξθ μιασ 
κοινισ ςτρατθγικισ για τα δυτικά Βαλκάνια, και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ηυμϊςεισ για τθ 
δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ, οι αποφάςεισ τθσ ςυνάντθςθσ του ίο και ο 
πολλαπλαςιαςμόσ των περιφερειακϊν πρωτοβουλιϊν – όπωσ ιδθ περιγράψαμε – 
οδιγθςαν τον Jacques Santer146 να αποςτείλει επιςτολι προσ τουσ θγζτεσ τθσ ΕΕ147, 
επικρίνοντάσ τουσ για τον πολλαπλαςιαςμό των πρωτοβουλιϊν ςτθν περιοχι, ο οποίοσ 
ουςιαςτικά υπζςκαπτε τθν ευκρίνεια και προϊκθςθ των κζςεων τθσ ΕΕ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. 
Κακϊσ δεν υπιρχε αρκετι διαφάνεια ωσ προσ ωσ προσ τθ χρθματοδότθςθ και τον ζλεγχο 
των πρωτοβουλιϊν αυτϊν, κάλεςε το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβοφλιο να κζςουν κατευκφνςεισ για τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςτα 
Βαλκάνια, όπωσ επίςθσ και όριο εξόδων. Το επιχείρθμά του ιταν ότι θ ΕΕ δεν χρειαηόταν να 
πολλαπλαςιάςει του Ειδικοφσ Απεςταλμζνουσ τθσ ςτθν περιοχι, και ότι θ διαδικαςία 
Royaummont για παράδειγμα κα μποροφςε να ενςωματωκεί ςε αυτι του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. Τζλοσ, ιταν ιδιαίτερα επικριτικόσ ωσ προσ τθν αλλθλοεπικάλυψθ των 
γραφειοκρατικϊν μθχανιςμϊν ςτθν περιοχι, κεωρϊντασ ότι δεν υπιρχε ζνα κυρίαρχο 
πλαίςιο για τθ λειτουργία τουσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. 
 
Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν κάποια από αυτά τα κζματα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
ςυνεργάςτθκε με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα ςτθν προεδρία από κοινοφ τθσ Υψθλισ Ομάδασ 
Κακοδιγθςθσ (High-Level Steering Group), ςτθν οποία ςυνεργάηονταν οι υπουργοί 
οικονομικϊν των χωρϊν G8, θ Ευρωπαϊκι Ρροεδρία, θ Ολλανδία, εκπρόςωποι διεκνϊν 
χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν, και ο Ειδικόσ Συντονιςτισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
Ρζρα, όμωσ από το επίπεδο πολιτικισ, ο ρόλοσ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ΕΕ με τθν Ραγκόςμια 
Τράπεηα αναδείχκθκε μζςα από το Κοινό Γραφείο για τθ ΝΑ Ευρϊπθ (Joint Office for 
South East Europe), το οποίο δθμιουργικθκε το 1999 ςτισ Βρυξζλλεσ. Χρθματοδοτοφμενο 
από τθν ΕΕ και τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, ςτόχοσ του ιταν να ςτθρίξει τον κοινό ρόλο τθσ 
Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ ωσ ςυντονιςτϊν τθσ διεκνοφσ βοικειασ για τθν 
αναςυγκρότθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ148. Οι λειτουργίεσ του Γραφείου ιταν οι 
ακόλουκεσ: 

 Διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,  τθσ Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ και των άλλων Δωρθτϊν  

 Κινθτοποίθςθ βοικειασ και παρακολοφκθςθ των ροϊν βοικειασ προσ τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ149  

                                                           
146

 Τθν περίοδο εκείνθ ο Santer λειτουργοφςε ωσ εκτελεςτικόσ Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, αλλά είχε και τθν 
πλιρθ ςτιριξθ του επόμενου Ρροζδρου, που ιταν ο Romano Prodi 
147

 Θ επιςτολι αυτι ςτάλκθκε ςτισ 16/7/1999, αλλά δεν δθμοςιοποιικθκε – αναφζρεται ςτουσ Friis & 
Murphy, Turbo-charged Negotiations: the EU and the Stability Pact for Southeastern Europe, 2000, ςελ 777 
148

 www.seerecon.org  
149

 Το αρχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον (www.seerecon.org), κακϊσ απεικονίηεται όχι μόνο το φψοσ 
τθσ ςυνδρομισ τθσ κάκε χϊρασ και οργανιςμοφ ςτθ διαδικαςία αναςυγκρότθςθσ, αλλά και ο τομζασ ςτον 
οποίο κατευκφνεται, αντανακλϊντασ, ζτςι, τισ προτεραιότθτεσ πολιτικισ του κάκε μετόχου. Μια ανάλυςθ τθσ 
οικονομικισ ςυνειςφοράσ των χωρϊν κατά τθν πρϊτθ φάςθ του Συμφϊνου, όπωσ και των ειςφορϊν των 
δωρθτϊν ςτο πρϊτο ςυνζδριο των δωρθτϊν το Μάρτιο του 2000 εκφράηει τισ διαφορετικζσ και 
ςυμπλθρωματικζσ προτεραιότθτζσ τουσ. Τα αποτελζςματα αυτοφ του Συνεδρίου ιταν πολφ καλφτερα από το 
αναμενόμενο, κακϊσ ςυγκεντρϊκθκαν πάνω από 2,5δισ$ - και μάλιςτα χωρίσ να περιλαμβάνεται θ ΟΔΓ. Θ 
Γερμανικι ειςφορά ιταν 6 φορζσ μεγαλφτερθ των Γάλλων, και αποτελοφςε το 25% των ςυνολικϊν 
ςυνειςφορϊν των 15 χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Θ Γερμανία δεςμεφκθκε μάλλον μετριοπακϊσ ςτον τομζα τθσ 
αςφάλειασ (4% του ςυνολικοφ ποςοφ), ενϊ με 8% επί του ςυνολικοφ ποςοφ θ Γαλλία ζδειχνε μεγαλφτερο 
ενδιαφζρον για τα κζματα αυτά. Με 80% των Γαλλικϊν πόρων να κατευκφνονται προσ τθν οικονομικι 

http://www.seerecon.org/
http://www.seerecon.org/
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 Επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωςίασ και πλθροφόρθςθσ μεταξφ τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ και των χωρϊν τθσ περιοχισ.  

 
Το Γραφείο διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ 
Χρθματοδοτικϊν Συνεδρίων – δυο εκ των οποίων ιταν περιφερειακά – διευκολφνοντασ τθ 
διεκνι κοινότθτα με τθ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων για τθν παρακολοφκθςθ των 
διακζςιμων και δεςμευμζνων πόρων, αλλά και τθ διαδικαςία αξιοποίθςισ τουσ για τα 
αναπτυξιακά προγράμματα τθσ περιοχισ. Θ ςυνεργαςία του Συμφϊνου Στακερότθτασ με το 
Γραφείο ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικι κυρίωσ τα πρϊτα χρόνια, όταν και οι ανάγκεσ τθσ 
αναςυγκρότθςθσ και ςυντονιςμοφ τθσ βοικειασ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ιταν πολφ 
ζντονθ.  
 
Το Κοινό Γραφείο ςυντόνιςε το πρϊτο Ρεριφερειακό Χρθματοδοτικό Συνζδριο ςτισ 
Βρυξζλλεσ, μεταξφ 29-30 Μαρτίου 2000. Εκεί, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ παρουςίαςε μια ςειρά 
προγραμμάτων ταχείασ δράςθσ (Quick Start Package), για τα οποία δεςμεφκθκαν περίπου 
€2,4 δισ. Ζνα χρόνο αργότερα, 201 από τα 244 προτεινόμενα προγράμματα του πακζτου 
αυτοφ βριςκόταν ιδθ υπό εξζλιξθ150, δθμιουργϊντασ μια πολφ κετικι δυναμικι και μια 
πολφ καλι εικόνα για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαχείριςθσ τθσ βοικειασ. Ζνα δεφτερο 
Ρεριφερειακό Συνζδριο διοργανϊκθκε ςτισ 25-26 Οκτωβρίου 2001 ςτο Βουκουρζςτι, το 
οποίο αποςκοποφςε ςτθ μεγαλφτερθ εμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα και των 
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, και ςτθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ για τθν ΟΔΓ. Από 
το 2002 και μετά, το Κοινό Γραφείο άρχιςε να ρίχνει μεγαλφτερο βάροσ ςτθν 
αποτελεςματικι ςυνεργαςία τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ 
διαδικαςίασ SAP.  
 
Τα αποτελζςματα είναι αρκετά εντυπωςιακά, όπωσ φαίνεται και από τον Ρίνακα 2. Τα 
ςυνολικά επίπεδα οικονομικισ βοικειασ προσ τθ ΝΑ Ευρϊπθ κυμαίνονται μεταξφ €6-7δισ 
ανά ζτοσ τθν περίοδο 2001-2005. Αυτό που πρζπει να ςθμειωκεί, όμωσ, είναι ότι ενϊ ςτθν 
αρχι θ βοικεια ιταν διακζςιμθ με τθ μορφι επιχορθγιςεων, ςταδιακά το μεγαλφτερο 
μζροσ των χρθματοδοτιςεων προκφπτει ςτθ βάςθ δανειςμοφ (είτε ςε όρουσ τθσ αγοράσ 
είτε με τθ μορφι ςυγκυριαρχίασ του ζργου – concession). Το φψοσ τθσ εξωτερικισ 
βοικειασ είναι μοναδικό, και οφείλεται ςτο μεγάλο εφροσ των αναγκϊν για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, τθν αποκατάςταςθ των υποδομϊν και τθν κινθτοποίθςθ του 
ιδιωτικοφ τομζα ςτθν οικονομία. Πςο θ κατάςταςθ βελτιϊνεται με τθν προςζγγιςθ των 
χωρϊν προσ τθν ΕΕ, τα επίπεδα αυτά ζχουν ιδθ αρχίςει να περιορίηονται. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
αναςυγκρότθςθ, το Ραρίςι ξεκάκαρα ζριξε βάροσ ςτο Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ, ενϊ θ Γερμανία δζςμευςε για τον 
ίδιο ςκοπό μόνο το 62% των πόρων τθσ (κάτω του μζςου όρου του 75% για το ςφνολο των δωρθτϊν). Θ 
οικονομικι – και άρα κεματικι – κυριαρχία του Τραπεηιοφ Εργαςίασ ΛΛ δθμιοφργθςε μια διαφοροποίθςθ 
μεταξφ των τριϊν τραπεηιϊν, που προκάλεςε εκ νζου κριτικι για τθ ςυνολικι ςτρατθγικι του Συμφϊνου. 
Πςον αφορά το Τραπζηι Εργαςίασ Λ (εκδθμοκρατιςμόσ και ανκρϊπινα δικαιϊματα), θ Γαλλία διζκεςε 8% των 
πόρων τθσ, ςε αντίκεςθ με τθ Γερμανία που δζςμευςε το 31%. Πςον αφορά τζλοσ τα οριηόντια κζματα, το 
Ραρίςι προτίμθςε να επικεντρωκεί ςτον πόλεμο κατά τθσ διαφκοράσ, ενϊ το Βερολίνο ςε κζματα 
ςυμφιλίωςθσ. 
150

 Συμπεράςματα του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, Βρυξζλλεσ, 27-28 Λουνίου 2001 
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Ρίνακασ 2: Επίπεδα διεκνοφσ βοικειασ προσ τθ ΝΑ Ευρϊπθ, 2001-2005 (ςε δισ €) 
 

Δωρθτισ ΝΑ Ευρϊπθ 

Ρραγματικά (ςε δισ €) Ρροβλζψεισ 
2001 2002 2003 2004 2005 

Διμερισ βοικεια και ΕΕ 3.9 3.7 3.3 3.3 3.0 
Διεκνείσ 
Χρθματοπιςτωτικοί 
Οργανιςμοί 

2.6 3.0 3.3 2.7 4.3 

Σφνολο 6.5 6.7 6.6 6.0 7.3 

 
Πθγι: World Bank/European Commission Joint Office for Southeast Europe, 1  

 
Εκτόσ από τα περιφερειακά χρθματοδοτικά ςυνζδρια, το Κοινό Γραφείο πρωτοςτάτθςε και 
ςτο ςυντονιςμό τριϊν ειδικϊν ςυνεδρίων151, το ςυντονιςμό τθσ πολιτικισ μεταξφ τθσ ΕΕ και 
τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για τθ Σερβία, τθ Βοςνία Ερηεγοβίνθ και τθν ΡΓΔΜ152, και τθ 
ςτιριξθ του ζργου τθσ Ομάδοσ Υποδομϊν (Infrastructure Steering Group), με ζμφαςθ ςτον 
τομζα των μεταφορϊν, τθσ ενζργειασ, του περιβάλλοντοσ αλλά και των κοινωνικϊν 
κεμάτων153. 
 
 

3.7. Ολοκλθρϊνοντασ τθ ςτρατθγικι για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
 
Πταν το Μάιο του 1999 ο Joschka Fischer ζκεςε ςτο Coweb τουσ ςκοποφσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, καλϊντασ τα κράτθ-μζλθ να διαμορφϊςουν το νζο μθχανιςμό με τον 
αποτελεςματικότερο τρόπο154, περιζγραψε τθν κρίςθ ςτο Κόςςοβο ωσ μια κρίςθ εντόσ τθσ 
Ευρϊπθσ. Τόνιςε ότι θ επίλυςθ των αιτιϊν τθσ κρίςθσ μποροφςε να επιτευχκεί αν θ περιοχι 
κεωροφνταν μζροσ τθσ Ευρϊπθσ, κι όχι ζνα αποξενωμζνο κομμάτι τθσ, λζγοντασ τα 
ακόλουκα: 
 
«Δεν υπάρχουν πολιτικοί, οικονομικοί, πολιτιςμικοί ι άλλοι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν κα 
πρζπει να μοιραςτοφμε με τουσ κατοίκουσ του Ντουμπρόβνικ, του Sarajevo ι του 
Βελιγραδίου αυτά που οι άνκρωποι ςτο Δουβλίνο, τθ Φρανκφοφρτθ και τθ Βαρςοβία ζχουν 
ιδθ, δθλαδι μια κζςθ ςτθν Ευρϊπθ… αν θ απαίςια ςφγκρουςθ ςτο Κόςςοβο είχε ζνα καλό 
αποτζλεςμα, αυτό είναι ότι πλζον αντιλαμβανόμαςτε καλφτερα ότι ανικουμε μαηί…» 
 

                                                           
151

 Για τθ Σερβία και Μαυροβοφνιο το Νοζμβριο του 2003 και το Κόςςοβο τον Απρίλιο του 2006 και τον 
Οκτϊβριο του 2007 
152

 Τον Οκτϊβριο του 2007, το Μάρτιο και τον Οκτϊβριο του 2007 και τον Οκτϊβριο του 2006 αντίςτοιχα 
153

 Με δεδομζνθ τθ μετάβαςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ από το 2006 και μετά, θ Ομάδα Υποδομϊν 
προςαρμόςτθκε ςτο νζο περιβάλλον για τθν περιοχι ωσ International Financial Institutions Advisory Group. Ο 
ςυμβουλευτικόσ ρόλοσ τθσ ομάδοσ για τθν καλφτερθ διαχείριςθ των κεμάτων ςτρατθγικϊν υποδομϊν 
εξακολουκεί να αποτελεί ανάγκθ για τθν περιοχι. Αν και το Κοινό Γραφείο ζπαψε να υφίςταται τεχνικά (το 
Γραφείο τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ εξυπθρετεί πλζον τθ Διεφκυνςθ Ευρϊπθσ και Κεντρικισ Αςίασ), ο 
ςυντονιςμόσ πολιτικισ παραμζνει ςτα πλαίςια των διαβουλεφςεων για το ςκοπό αυτό. 
154

 Fischer, Rede bei der Vorebereitungskonferenz zum Stabilitaetspakt fuer Suedosteuropa, 1999 (ομιλία ςτο 
ςυνζδριο προετοιμαςίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ) 

http://www.seerecon.org/
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Ουςιαςτικά, ο Fischer ιρε το δίλθμμα τθσ ενταξιακισ προοπτικισ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, 
παρουςιάηοντασ τθν περιοχι ωσ δεδομζνο κομμάτι τθσ Ευρϊπθσ. Αυτό το ςυναιςκθματικό 
κίνθτρο για τον θκικό ρόλο τθσ ΕΕ αφοροφςε τισ ευκφνεσ τθσ ωσ προσ τθν περιοχι, και τθν 
ανάγκθ επίδειξθσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ για τθν επίλυςθ μιασ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ και 
τθν αντιμετϊπιςθ μιασ απειλισ αςφαλείασ. Είχε ζνα ιδιαίτερα ιςχυρό αντίκριςμα ςτθν 
πολιτικι θγεςία των χωρϊν μελϊν, αλλά και ςτουσ λαοφσ τθσ ΕΕ ςχετικά με τθν προςζγγιςθ 
τθσ περιοχισ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. 
 
Ππωσ ιδθ περιγράψαμε, εντόσ τθσ ΕΕ αναπτφχκθκαν δφο διαφορετικζσ τάςεισ για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ και το ρόλο του Συμφϊνου Στακερότθτασ, με τουσ Γερμανοφσ να επικυμοφν τθν 
άμβλυνςθ των δομικϊν ελλειμμάτων ςτθν περιοχι και περιςςότερθ περιφερειακι 
ςυνεργαςία, και τουσ Γάλλουσ να ρίχνουν ιδιαίτερο βάροσ ςτθν εναρμόνιςθ με τισ 
Ευρωπαϊκζσ αρχζσ (αρχι conditionality) πριν τθν εμβάκυνςθ των ςχζςεων με τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ. Οι Γερμανοί αξιοποίθςαν τθν Ρροεδρία τουσ για τθ δθμιουργία των δομϊν που κα 
αναδείκνυαν τα Βαλκάνια ωσ ζναν ενιαίο χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου, και ζξι μινεσ 
αργότερα οι Γάλλοι είχαν τθν ευκαιρία να αξιοποιιςουν τουσ μθχανιςμοφσ τθσ ΕΕ για τθν 
επιβράβευςθ των ταχφτερων μεταρρυκμιςτϊν. 
 
Θ Γαλλικι Ρροεδρία τθσ ΕΕ (Λοφλιοσ-Δεκζμβριοσ 2000) εξελίχκθκε ςε μια περίοδο 
γενικότερων διεκνϊν φιλοδοξιϊν τθσ ΕΕ, και ανιγαγε τα Βαλκάνια ςε μια από τισ βαςικζσ 
προτεραιότθτεσ για τθν ΕΕ. Με δεδομζνεσ τισ επερχόμενεσ εκλογζσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ 
χϊρεσ τθσ περιοχισ, ζμοιαηε  να είναι θ ςωςτι χρονικι ςτιγμι για να ολοκλθρωκεί θ 
Ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τα δυτικά Βαλκάνια, με επίκεντρο τθν πρόταςθ τθσ Γαλλικισ 
Ρροεδρίασ για Σφνοδο ΕΕ-Βαλκανίων ςτο Ηάγκρεμπ, το φκινόπωρο του 2000155. Το Ραρίςι 
είχε να ξεπεράςει το ςκεπτικιςμό των εταίρων για τθ χρθςιμότθτα και αναγκαιότθτα μιασ 
τζτοιασ Συνόδου, θ οποία κα επιβεβαίωνε τθν προοπτικι ενόσ Ευρωπαϊκοφ μζλλοντοσ για 
τθν περιοχι, και κα προςζφερε ςθμαντικι ςτιριξθ για τθ δθμοκρατικι αντιπολίτευςθ ςτθ 
Σερβία. 
 
Θ ΕΕ άδραξε τθν ευκαιρία τθσ δθμοκρατικισ μετάβαςθσ και προςζγγιςε εκ νζου τα κράτθ 
τθσ περιοχισ υπό τισ νζεσ, δθμοκρατικά εκλεγμζνεσ θγεςίεσ τουσ, αρχίηοντασ ζνα νζο 
διάλογο μαηί τουσ. Θ Σφνοδοσ τελικϊσ πραγματοποιικθκε με ςκθνικό τισ πολιτικζσ αλλαγζσ 
ςτο Βελιγράδι το Σεπτζμβριο του 2001, και τθν επικράτθςθ του Kostunica με δθμοκρατικζσ 
εκλογζσ από τον πρϊτο γφρο. Θ ζκπλθξθ του Βελιγραδίου άνοιξε νζεσ προοπτικζσ για μια 
περιφερειακι προςζγγιςθ, επιτρζποντασ τθν ενςωμάτωςθ τθσ ΟΔΓ ςτο Σφμφωνο 
Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. Στθ νζα πραγματικότθτα, θ Γαλλικι Ρροεδρία φρόντιςε 
να τονίςει τισ προχποκζςεισ που επιβάλει θ ενταξιακι διαδικαςία ςε διμερζσ επίπεδο, 
μζςα από τθ Διαδικαςία SAP156. Το ςθμείο αυτό τόνιςε και ο Γάλλοσ ΥΡΕΞ ςτθν ομιλία του 

                                                           
155

 Θ Σφνοδοσ αυτι ιταν μια πρωτοβουλία του ίδιου του Γάλλου Ρροζδρου, που προζκυψε ζπειτα από τθν 
επίςκεψθ του Κροάτθ Ρροζδρου Mesic ςτο Ραρίςι το Μάιο του 2000. Θ δθμοκρατικι αλλαγι ςτθν Κροατία 
και θ ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν τάςεων ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ ιταν ευκαιρία για τθν επιβεβαίωςθ 
του ρόλου τθσ ΕΕ για τθν περιοχι. Για το Γάλλο Ρρόεδρο, το Ηάγκρεμπ αποτελοφςε τθν ιδανικι επιλογι 
προκειμζνου να «φανεί ξεκάκαρα ότι θ ςελίδα ζχει γυρίςει» (Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between 
Paris and Berlin, 2004, ςελ. 355) 
156

 Θ τελικι διακιρυξθ του Ηάγκρεμπ τόνιςε ρθτά ότι όλεσ οι χϊρεσ μποροφςαν πλζον να διεκδικιςουν το 
μζλλον τουσ εντόσ τθσ ΕΕ, μζςα από τθ Διαδικαςία Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ. Στο ίδιο κείμενο 
ορίηεται θ προχπόκεςθ τθσ αμοιβαίασ δζςμευςθσ μεταξφ τθσ ΕΕ και των χωρϊν τθσ περιοχισ, διευκρινίηονται 
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ςτο Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων: «ςκοπόσ τθσ Συνόδου είναι να επιτφχει τθ βαςικι 
διευκρίνιςθ των αμοιβαίων δεςμεφςεων από τθν πλευρά τθσ ΕΕ και από τισ χϊρεσ τθσ 
περιοχισ, και να επιβεβαιϊςει τθν ειδικι προςζγγιςθ για κάκε χϊρα, ςφμφωνα με τθν 
πρόοδό τθσ»157. 
 
Θ επιλογι του Ηάγκρεμπ δεν ιταν φυςικά τυχαία, αφοφ ζνα χρόνο αργότερα θ Κροατία 
ζγινε θ πρϊτθ χϊρα που υπζγραψε Συμφωνία Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ, ςτθ βάςθ 
μιασ ατηζντασ διαςφνδεςθσ, παρά ςτακεροποίθςθσ. Αν ςκεφτοφμε ότι θ Κροατία τότε είχε 
να επιδείξει υψθλά επίπεδα οικονομικισ και δθμοκρατικισ ανάπτυξθσ, κα μποροφςε να 
είχε ξεφφγει από τισ άλλεσ χϊρεσ των δυτικϊν Βαλκανίων και τθ διαδικαςία SAP, και να 
μεταπθδιςει ςτθν πρϊτθ γραμμι των υποψιφιων χωρϊν για ζνταξθ, μαηί με τθ Βουλγαρία 
και τθ ουμανία. Θ επιμονι τθσ Γαλλίασ, όμωσ, ςτθν αρχι τθσ τιρθςθσ των κριτθρίων δεν 
επζτρεψε μια τζτοια ανατροπι. 
 
Πταν τον Λοφνιο του 2003 πραγματοποιικθκε θ δεφτερθ Σφνοδοσ ΕΕ-Βαλκανίων ςτθ 
Κεςςαλονίκθ158, τα Βαλκάνια δεν είχαν να επιδείξουν ιδιαίτερθ πρόοδο ςτα πλαίςια τθσ 
διαδικαςίασ SAP, αλλά οφτε και ςτον τομζα των μεταρρυκμίςεων γενικότερα. Αν και θ 
Διαδικαςία Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ ξεκίνθςε με αρκετι αιςιοδοξία το 2000, 
κεωροφμενθ ωσ ο ςωςτόσ μθχανιςμόσ για τθ διαχείριςθ των διαφορετικϊν ςχζςεων που 
είχε αναπτφξει κάκε χϊρα τθσ περιοχισ με τθν ΕΕ, οι εξελίξεισ δεν το επιβεβαίωςαν159. 
 
Θ ΕΕ προϊκθςε μια νζα διαδικαςία, αυτιν τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ (European 
Partnership), ςτο μοντζλο των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων για τθν Υιοκζτθςθ το Ευρωπαϊκοφ 
Κεκτθμζνου160 που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ενταξιακι πορεία τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. 
Θ Ευρωπαϊκι Συνεργαςία υπογραμμίηει τισ ειδικζσ ςχζςεισ τθσ ΕΕ με τθν περιοχι, με ςτόχο 
να κινθτοποιιςει μακροπρόκεςμα τθν περιφερειακι ςυνεργαςία και να ενιςχφςει και τισ 
πολιτικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν ΕΕ και τθ ΝΑ Ευρϊπθ. Θ διακιρυξθ τθσ Συνόδου τθσ 
Κεςςαλονίκθσ επαναλαμβάνει ξανά τθν αρχι τθσ τιρθςθσ των κριτθρίων ζνταξθσ ωσ 
προχπόκεςθ για τθν εμβάκυνςθ των ςχζςεων τθσ περιοχισ με τθν ΕΕ, και επιβεβαιϊνει ότι 
«το μζλλον των Βαλκανίων βρίςκεται εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ»161. 
 
Θ ζνταξθ των δζκα χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ το 2004 αποτζλεςε μια 
πολφ μεγάλθ πρόκλθςθ για τθν ΕΕ πολιτικά και κεςμικά, αποςπϊντασ τθν προςοχι τθσ 
Ευρωπαϊκισ θγεςίασ και γραφειοκρατίασ από τισ λιγότερο άμεςεσ προοπτικζσ ζνταξθσ των 
χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Θ απορρόφθςθ του «ςοκ» του 2004 δεν ζχει ακόμα ολοκλθρωκεί, 
φυςικά, αλλά ίςωσ δεν αποτελεί ςφμπτωςθ το γεγονόσ ότι παρατθροφμε μια πιο 
παραγωγικι κινθτικότθτα ςτισ ςχζςεισ των χωρϊν τθσ περιοχισ με τισ Βρυξζλλεσ ζκτοτε. Θ 

                                                                                                                                                                                     
οι προχποκζςεισ και οι φάςεισ τθσ επαναπροςζγγιςθσ, και υπενκυμίηεται ότι τα εργαλεία τθσ ΕΕ 
επικεντρϊνονται ςτθν ιδζα τθσ προοπτικισ ολοκλιρωςθσ. 
157

 Vedrine, Speech Before the General Affairs Council, 10/7/2000 
158

 EU-Western Balkans Forum  declaration, 21/6/2003  
159

  Αν και οι διαπραγματεφςεισ με τθν Κροατία ξεκίνθςαν το 2001, θ ςυμφωνία τζκθκε ςε ιςχφ το 
Φεβρουάριο του 2005, και θ ςυμφωνία τθσ ΡΓΔΜ τον Απρίλιο του 2004. Το Μαυροβοφνιο υπζγραψε τθ 
Συμφωνία (χωρίσ ακόμα να ζχει επικυρωκεί) τον Οκτϊβριο του 2007, θ Σερβία τον Απρίλιο του 2008, και θ 
Βοςνία Ερηεγοβίνθ τον Λοφνιο του ίδιου χρόνου. Θ ςυμφωνία SAA τθσ Αλβανίασ τζκθκε ςε ιςχφ μόλισ τον 
Λανουάριο του 2009. 
160

 National Programs for the Adoption of the Acquis 
161

 EU-Western Balkans Forum  declaration, 21/6/2003 
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ζνταξθ τθσ Βουλγαρίασ και τθσ ουμανίασ το 2007 ιταν θ απόδειξθ των προκζςεων τθσ ΕΕ 
για τθν περιοχι. Από τα μζςα τθσ τρζχουςασ δεκαετίασ, και ειδικότερα ζπειτα από το 
δθμοκρατικό και ειρθνικό τρόπο διάςπαςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σερβίασ και του 
Μαυροβουνίου ςε δφο διαφορετικά κράτθ, θ αίςκθςθ ενόσ κλίματοσ ςτακερότθτασ και 
μεγαλφτερθσ περιφερειακισ ευκφνθσ ωσ προσ τθν αναπτυξιακι διαδικαςία είναι γεγονόσ 
που επθρεάηει κετικά και τισ ςχζςεισ των χωρϊν τθσ περιοχισ με τθν ΕΕ. 
 
 

Συμπεράςματα 
 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα γεγονότα τθσ δεκαετίασ του `90 και τθν αντίδραςθ τθσ Ευρϊπθσ 
ςε αυτά – από πλευράσ ςτρατθγικισ, τακτικισ και πρακτικισ – κα μποροφςαμε να 
κεωριςουμε ότι θ ίδια θ ΕΕ διιλκε μιασ διαδικαςίασ εκμάκθςθσ ςτον τομζα τθσ θγεςίασ, 
τθσ εξωτερικισ πολιτικισ, τθσ διαχείριςθσ κρίςεωσ, τθσ άςκθςθσ ιςχφοσ, τθσ ανάπτυξθσ 
μθχανιςμϊν πρόλθψθσ κρίςεων, και του χειριςμοφ των δικϊν τθσ μθχανιςμϊν προσ όφελοσ 
τθσ αποτελεςματικότθτασ δράςεων και πολιτικϊν.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ γεννικθκε πραγματικά ςε μια καμπι τθσ πολιτικισ ιςτορίασ τθσ 
ΕΕ, όχι μόνο ςτα πλαίςια τθσ διεφρυνςθσ ι τθσ εμβάκυνςθσ, αλλά και ςτα πλαίςια τθσ 
αντίλθψθσ τθσ ΕΕ ωσ παράγοντα ιςχφοσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα. Θ ςυνειδθτοποίθςθ αυτι 
είχε ωσ αναπόφευκτο αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ μθχανιςμϊν για τθ διαχείριςθ 
κρίςεων, τθν αποκατάςταςθ τάξθσ και αςφάλειασ, αλλά και τθν κινθτοποίθςθ τθσ 
αναπτυξιακισ διαδικαςίασ. Θ εμπειρία τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ για τθν ΕΕ ςιμανε ότι α) ζπρεπε να 
μπορεί να διαχειριςτεί τον θγετικό τθσ ρόλο ςτθν οικονομία και ςε ζνα διεκνζσ επίπεδο, 
αναπτφςςοντασ τα κατάλλθλα κεςμικά εργαλεία και μθχανιςμοφσ πολιτικισ, β) το 
«οπλοςτάςιό» τθσ διζκετε μια ευρεία κλίμακα εργαλείων πολιτικισ, πάνω ςτα οποία 
μπορεί να χτίςει ανάλογα με το δεδομζνο περιβάλλον, και γ) θ ιςχυρι πολιτικι θγεςία 
είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ πολιτικισ, και γενικότερα για τθ 
δραςτθριοποίθςθ του γραφειοκρατικοφ μθχανιςμοφ των Βρυξελλϊν προσ όφελοσ του 
ρόλου τθσ ΕΕ ςτθ διεκνι κοινότθτα.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ  
 
 
 
Τα ιδρυτικά κείμενα του Συμφϊνου Στακερότθτασ είναι θ Διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ, ςτισ 10 
Λουνίου 1999, και θ Διακιρυξθ του Σαράγιεβο, ςτισ 30 Λουλίου 1999. Τα δφο αυτά κείμενα 
αποτυπϊνουν τουσ ςτόχουσ, τισ δομζσ και το πνεφμα δράςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, 
και δθλϊνουν ρθτά τθν πολιτικι βοφλθςθ και δζςμευςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ, τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, και άλλων παραγόντων 
του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, να αποκαταςτιςουν τθ ςτακερότθτα, τθν ειρινθ και τθ 
δυναμικι ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ, προκειμζνου όλα τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ να 
αποτελζςουν και κεςμικά μζλοσ τθσ Ευρω-Ατλαντικισ οικογζνειασ κρατϊν. 
 
 

4.1. Διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ  
 
Θ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ ζχει επτά μζρθ και ζνα παράρτθμα, ςτα οποία αναλφονται οι 
αρχζσ και οι αξίεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, οι ςτόχοι του, οι μθχανιςμοί του, ο ρόλοσ 
και θ ςυνεργαςία των μελϊν του, θ κινθτοποίθςθ των δωρθτϊν και οι μθχανιςμοί 
υλοποίθςθσ δράςεων. 
 
 

4.1.1. Συμμετζχοντεσ, περιγραφι τθσ κατάςταςθσ 
 

Στισ 10 Λουνίου 1999, μετά από τθν ζκκλθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ δθμιουργία 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ,  ςυνιλκαν ςτθν Κολωνία τθσ Γερμανίασ - 
εκπροςωπϊντασ τα κράτθ, τουσ κεςμοφσ και τουσ οργανιςμοφσ που ςτιριξαν τθν 
προςπάκεια - οι Υπουργοί Εξωτερικϊν των χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, οι 
Υπουργοί Εξωτερικϊν τθσ Αλβανίασ, τθσ Βοςνίασ Ερηεγοβίνθσ, τθσ Βουλγαρίασ, τθσ 
Κροατίασ, τθσ Ουγγαρίασ, τθσ ουμανίασ, τθσ ωςίασ, τθσ Σλοβενίασ, τθσ ΡΓΔΜ, τθσ 
Τουρκίασ, των ΘΡΑ, ο Ρρόεδροσ του ΟΑΣΕ,  εκπρόςωποσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, οι 
Υπουργοί Εξωτερικϊν του Καναδά και τθσ Λαπωνίασ, εκπρόςωποι των Θνωμζνων Εκνϊν, 
τθσ  Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, του ΝΑΤΟ, του ΟΟΣΑ, τθσ 
Δυτικοευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου, τθσ Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ, τθσ ΕΤΕπ, και τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ, όπωσ 
και εκπρόςωποι τθσ διαδικαςίασ Royaummont, του ΟΣΕΡ, του CEI, του SECI και τθσ SEECP. 
 
Ρρζπει να υπογραμμίςουμε ςτο ςθμείο αυτό ότι εκτόσ από τθ βοφλθςθ των κρατϊν, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ εκφράηει και εκείνθ των διεκνϊν οργανιςμϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ 
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Επιτροπισ1. Επιπλζον, για πρϊτθ φορά ζχουμε τθν υπογραφι μιασ διακιρυξθσ, μιασ 
πράξθσ διεκνοφσ δικαίου, όχι απλά από κράτθ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ με αναγνωριςμζνθ 
νομικι προςωπικότθτα, αλλά και από πρωτοβουλίεσ οι οποίεσ ςτεροφνται των 
χαρακτθριςτικϊν εκείνων που τουσ προςδίδουν αυτόνομθ νομικι προςωπικότθτα (πχ SECI 
ι διαδικαςία Royaummont). 
 
Τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ αναγνϊριςαν τθν ευκφνθ τουσ να εργαςτοφν εντόσ των 
προςδιοριςμζνων από τθ διεκνι κοινότθτα πλαιςίων, προκειμζνου να αναπτφξουν μια 
κοινι ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ και ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι, και να 
ςυνεργαςτοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ. Ρζρα από αυτιν τθν κοινι 
αποδοχι, πάνω ςτθν βαςίςτθκαν οι πρωτοβουλίεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτθ 
ςυνζχεια, το ίδιο κείμενο αναγνωρίηει ότι ςτόχοσ των χωρϊν είναι να αξιοποιιςουν τισ 
ευκαιρίεσ που κα δθμιουργθκοφν μζςα από τθ λειτουργία του Συμφϊνου, προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν από κοινοφ δομικζσ ελλείψεισ και εκκρεμότθτεσ, με απϊτερο ςκοπό τθν 
επιτάχυνςθ τθσ δθμοκρατικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ.2   
 
Δφο είναι τα βαςικά ςθμεία που αποδίδει το άρκρο δφο: το πρϊτο είναι θ δζςμευςθ ςτισ 
αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου και το δεφτερο θ περιγραφι τθσ αντίλθψθσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ για τον τρόπο επίτευξθσ των ςτόχων του. Θ δζςμευςθ ςτθν ανάπτυξθ κοινισ 
ςτρατθγικισ για το μζλλον είναι μια μάλλον αντίκετθ προςζγγιςθ ςτθ διαδικαςία 
ςυνεργαςίασ που επιχειροφνταν μζχρι εκείνθ τθν περίοδο, θ οποία επικεντρωνόταν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και τθ δθμιουργία αναγκϊν για ςυνεργαςία από τθ 
βάςθ προσ τουσ λιπτεσ αποφάςεων (bottom-up approach). Το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
δζςμευε τουσ λιπτεσ αποφάςεων ςε μια κοινι ςτρατθγικι ςυνεργαςίασ, θ οποία επρόκειτο 
να διαχυκεί προσ τα κάτω (top-down approach) μζςα από δεδομζνουσ μθχανιςμοφσ, και 
υπό τθν ευκφνθ των λθπτϊν αποφάςεων. 
 
Πλοι οι προςυπογράφοντεσ τθ διακιρυξθ, ςυμφϊνθςαν να αναπτφξουν μια ολοκλθρωμζνθ 
και ςυνεκτικι προςζγγιςθ (comprehensive and coherent approach) προσ τθν περιοχι με 
επίκεντρο τθν ειρινθ, τθν ευθμερία και τθ ςτακερότθτα, ςτθ βάςθ τθσ κοινισ τοποκζτθςθσ 
τθσ ΕΕ, των ΘΡΑ και τθσ ωςίασ για τον προςδιοριςμό του Συμφϊνου Στακερότθτασ ωσ 
προτεραιότθτα για τθν περιοχι3. Αν και το κείμενο δεν ορίηει τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων  
πολιτικϊν δράςεων για το Κόςςοβο, ςθμειϊνεται θ αρνθτικι επίδραςθ τθσ κρίςθσ ςτο 
όραμα τθσ ειρινθσ και ευθμερίασ που υπθρετεί το Σφμφωνο και ςτο φόβο τθσ 
επανεμφάνιςθσ πολεμικϊν ςυγκροφςεων4. Εδϊ οφείλουμε να υπογραμμίςουμε ότι ςε 
πολιτικό επίπεδο, θ αναφορά ςτο «όραμα τθσ ειρινθσ και ευθμερίασ» αφοροφςε όχι μόνο 
τθ ΝΑ Ευρϊπθ, αλλά ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι ιπειρο – πράγμα που αποτζλεςε και το 
ζναυςμα για τθν κινθτοποίθςθ των δομϊν και πολιτικϊν τθσ ΕΕ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
 
 
                                                           
1
 Υπογραμμίηουμε εδϊ ότι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρουςιάηεται ωσ διαφορετικόσ μζτοχοσ τθσ ιδρυτικισ 

διακιρυξθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, πλζον των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αξιοποιϊντασ τθ 
δικι τθσ νομικι προςωπικότθτα. Οι χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ δεν δεςμεφονται μόνο ωσ ξεχωριςτζσ νομικζσ 
προςωπικότθτεσ, αλλά και μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ οποία ζχει και τον θγετικό 
ρόλο. 
2
 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ I, άρκρο 2 

3
 New Transatlantic Agenda (EU-USA) & ευρφτεροσ πολιτικόσ διάλογοσ ΕΕ-ωςίασ 

4
 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ I, άρκροs 3-4 



  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 141 

4.1.2. Αρχζσ 
 
Το κείμενο επίςθσ ζχει ιςχυρζσ αναφορζσ ςτισ αρχζσ και τισ αξίεσ (principles and norms) του 
Χάρτθ του ΟΘΕ, τθσ Ρράξθσ του Ελςίνκι (Helsinki Final Act), τθσ Χάρτασ των Ραριςίων, τθσ 
Ρράξθσ τθσ Κοπεγχάγθσ του 1990, και άλλεσ πράξεισ του ΟΑΣΕ, αλλά και ςε αποφάςεισ του 
Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΘΕ, ςε ςχετικζσ ςυνκικεσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και 
το Γενικότερο Ρλαίςιο τθσ Ειρθνευτικισ Συμφωνίασ για τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, με κεντρικό 
άξονα τισ ςχζςεισ καλισ γειτονίασ5. Επίςθσ τονίηεται ότι το Σφμφωνο πρόκειται να χτίςει 
περαιτζρω επί των διμερϊν και πολυμερϊν ςυμφωνιϊν που ιδθ υπιρχαν ςτθν περιοχι, 
αλλά και να επιδιϊξει νζεσ όπου είναι αναγκαίο, κακϊσ κα αποτελζςουν ζνα ουςιαςτικό 
ςτοιχείο του ζργου του.6 Αναδεικνφεται ζτςι ο πολιτικόσ ρόλοσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, κακϊσ οι ςυμφωνίεσ αυτζσ δεν κα αποτελοφν προϊόντα «ιδιοκτθςίασ» του 
Συμφϊνου, αλλά των μετόχων του, ϊςτε θ ευκφνθ διαχείριςθσ τθσ αναπτυξιακισ 
διαδικαςίασ να μεταβιβαςτεί ςτθν περιοχι. 
 
Δεδομζνων των καταςτάςεων που αφοροφςαν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τα δικαιϊματα 
των προςφφγων, αλλά και τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ ςτισ χϊρεσ τθσ πρϊθν 
Γιουγκοςλαβίασ (και ειδικότερα με τθν προοπτικι ςυμμετοχισ τθσ ΟΔΓ ςε ζνα επόμενο 
ςτάδιο), θ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ επιβεβαιϊνει τθ δζςμευςθ των ςυμμετεχόντων όχι 
μόνο ζναντι των πολιτϊν τουσ, αλλά και μεταξφ τουσ, να ςεβαςτοφν πλιρωσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ για το ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων όπωσ αυτζσ πθγάηουν 
από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον ΟΑΣΕ. Μάλιςτα, αναφζρεται πωσ ειδικά τα κζματα αυτά 
αποτελοφν άμεςο και νόμιμο ενδιαφζρον όλων των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςτο 
Σφμφωνο, και δεν ανικουν αποκλειςτικά ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ του κράτουσ ςτο οποίο 
εξελίςςονται. Ο ςεβαςμόσ αυτϊν των δεςμεφςεων αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ 
παράγοντεσ τθσ διεκνοφσ τάξθσ, τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ αναλαμβάνουν να 
ενιςχφςουν7.  
 
Στο άρκρο 7 παρατθροφμε μια ςειρά ςθμείων που αντανακλοφν τθ ςτρατθγικι αντίλθψθ 
τθσ αςφάλειασ ςτθν περιοχι, αλλά και του διεκνοφσ δικαίου γενικότερα. Το πλαίςιο τθσ 
αςφάλειασ προςδιορίηεται από το ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των μειονοτιτων, κακϊσ οι εκνικζσ μειονότθτεσ και κοινότθτεσ ςτθν περιοχι 
εξζφραηαν ζντονεσ τάςεισ αυτοδιάκεςθσ, ακόμα και απόςχιςθσ από τισ υπάρχουςεσ 
κρατικζσ δομζσ8. Οι μετακινιςεισ εκνικά ομοιογενϊν πλθκυςμϊν – ειδικά με βίαιο τρόπο - 
κα μποροφςαν να προκαλζςουν εκ νζου εντάςεισ και τάςεισ ανεξαρτθτοποίθςθσ ι 
προςχϊρθςθσ / ζνωςθσ με κάποιο άλλο εκνικό κράτοσ, μεταβάλλοντασ τα γεωγραφικά 
ςφνορα τθσ περιοχισ. Αυτό, όμωσ, κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο όχι μόνο τα νζα 
ςφνορα που δθμιουργικθκαν εντόσ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ, αλλά και ςε ολόκλθρθ τθν 
περιοχι, κακϊσ υπάρχουν παντοφ μειονότθτεσ και κοινότθτεσ διαφορετικισ εκνότθτασ από 
ό,τι θ κρατοφςα εκνότθτα του κράτουσ ςτο οποίο βιϊνουν. Θ ταφτιςθ τθσ εκνικισ 
ςυνείδθςθσ με τθ κρθςκεία ζκανε τθν κατάςταςθ ακόμα πιο πολφπλοκθ, κι ζτςι, μπροςτά 
ςτον κίνδυνο δθμιουργίασ νζασ αςτάκειασ, όλα τα κράτθ ζπρεπε να προςτατεφςουν τθν 

                                                           
5
 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ II, άρκρο 5 

6
 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ II, άρκρο 6 

7
 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ II, άρκρο 7 

8
 Για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ «μειονότθτα» βλ. και Χατηθκωνςταντίνου, Θ Ζννοια τθσ Μειονότθτασ: 

Δυςκολίεσ και Ρροβλιματα προςδιοριςμοφ, 1982 
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ακεραιότθτά τουσ ςεβόμενοι τα δικαιϊματα των μικρότερων πλθκυςμιακά - και λιγότερο 
ιςχυρϊν - ομάδων. 
 
Τονίηεται ρθτά θ κοινι ευκφνθ για τθν προςταςία των μειονοτιτων και των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων, ενϊ υπογραμμίηεται θ νομιμότθτα του ςυμφζροντοσ όλων των μετεχόντων 
του Συμφϊνου ςτα κζματα αυτά. Το Σφμφωνο, ζτςι, νομιμοποιεί τθ δυνατότθτα 
παρζμβαςθσ ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ των κρατϊν, παρζχοντασ ςε πολιτικό επίπεδο εκ 
των υςτζρων το επιχείρθμα για τθ ςτρατιωτικι επζμβαςθ ςτο Κόςςοβο. Φυςικά, θ 
νομιμοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ παρζμβαςθσ αφινει ανοιχτό το ενδεχόμενο νζασ 
παρζμβαςθσ για τον ίδιο λόγο. Είναι πολφ ςθμαντικό να εντοπίςουμε ςτο ςθμείο αυτό τισ 
αρχζσ τθσ Γκροτιανισ παράδοςθσ9 ςτθ κζςθ αυτι, αφοφ ουςιαςτικά δθμιουργείται μια 
περιφερειακι κοινωνία, ςτθν οποία υπαγορεφονται κοινζσ αρχζσ και αξίεσ ςυμπεριφοράσ 
όχι μόνο μεταξφ των κρατϊν, αλλά και μεταξφ κρατικϊν κεςμϊν και των υποκειμζνων 
εκνικισ κυριαρχίασ ςτθν περιοχι. Θ διεκνισ τάξθ, τθν οποία τα κράτθ ανζλαβαν να 
ενιςχφςουν, είναι μια προζκταςθ τθσ κζςθσ ότι το διεκνζσ ςφςτθμα προςομοιάηει μια 
διεκνι κοινωνία, θ οποία πρζπει να υπάγεται ςε κοινοφσ κανόνεσ και αρχζσ, ϊςτε να 
επικρατεί ιςορροπία και ςτακερότθτα. 
 
Στο επόμενο άρκρο (άρκρο 8) τονίηεται θ δζςμευςθ για ανελλιπείσ προςπάκειεσ 
εκδθμοκρατιςμοφ και οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων, με απϊτερο ςτόχο να ενιςχυκεί θ 
διαδικαςία ολοκλιρωςθσ – αλλά για κάκε χϊρα ξεχωριςτά10 – με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ 
κεςμοφσ. Αντιςτοίχωσ, όλοι οι διεκνείσ οργανιςμοί που μετζχουν ςτο Σφμφωνο και θ ΕΕ 
δεςμεφονται να ενιςχφςουν και να επιταχφνουν αυτι τθ διαδικαςία, επιδιϊκοντασ 
μετριςιμα αποτελζςματα. Αναφζροντασ ειδικά τα κζματα αςφαλείασ, το κείμενο 
αναγνωρίηει το «ζμφυτο» (inherent) δικαίωμα του κάκε κράτουσ να επιλζξει ι να αλλάξει 
ελεφκερα τισ διευκετιςεισ που αφοροφν τθν αςφάλειά του, ςυμπεριλαμβανομζνων 
ςυμμαχικϊν ςυμφωνιϊν. Φυςικά, κάκε χϊρα είναι υποχρεωμζνθ να ςζβεται τισ επιλογζσ 
και τα δικαιϊματα των άλλων χωρϊν, και αναλαμβάνει να μθν ενιςχφςει τουσ δικοφσ τθσ 
μθχανιςμοφσ αςφαλείασ ςε βάροσ των άλλων11. 
 
Το άρκρο αυτό, το οποίο επιδιϊκει να εκφράςει κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ ςε κζματα 
αςφάλειασ, ουςιαςτικά περιορίηει το ρόλο του Συμφϊνου ςτον τομζα αυτό, μια και αφορά 
ευαίςκθτα κζματα κυριαρχίασ – θ διευκζτθςθ των οποίων ςτο παρελκόν είχε τραγικό 
κόςτοσ. Αν και επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να υποδείξουν «αταςκαλίεσ» και να 
επιςτιςουν τθν προςοχι τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, θ επίλυςι τουσ ανάγεται ςε άλλα fora, 
και κυρίωσ τον ΟΑΣΕ. Επιπλζον, θ ςφνδεςθ με τισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ δεν κεωρείται θ 
αποκλειςτικι επιλογι, αν και παρζχονται διαβεβαιϊςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ Επιτροπισ και 
των δομϊν Ευρω-Ατλαντικισ ςυνεργαςίασ για τθν ενίςχυςθ των προςπακειϊν τθσ περιοχισ 
ςτον τομζα αυτό. Αυτό παρζχει περικϊριο προςζγγιςθσ και τθσ ωςίασ, θ οποία δεν 
μποροφςε να παραγκωνιςτεί ωσ πόλοσ ιςχφοσ από τθν περιοχι. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικό, μια και ςε αυτι τθ φάςθ θ ΟΔΓ δεν αποτελοφςε ακόμα μζροσ του Συμφϊνου 

                                                           
9
 Keene, Beyond the Anarchical Society, 2002, όπωσ και van Holk & Roelofsen, Grotius Reader: A Reader for 

Students of International Law and Legal History, 1983, και Bull, Hedley, et al. Hugo Grotius and International 
Relations, 1990. 
10

 Εδϊ εντοπίηουμε τθ Γαλλικι κζςθ για τθν αρχι τθσ conditionality ωσ προσ τθν εμβάκυνςθ των ςχζςεων με 
τθν ΕΕ ςφμφωνα με τισ «επιδόςεισ» τθσ κάκε χϊρασ ξεχωριςτά. 
11

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ II, άρκρο 8 
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Στακερότθτασ, κι ο ρόλοσ τουσ ωςικοφ παράγοντα ιταν πολφ ςθμαντικόσ. Αν και δεν 
μποροφμε να εντοπίςουμε ςτοιχεία για τθ δθμιουργία μιασ ουδζτερθσ ηϊνθσ, το άρκρο 
αυτό επιδιϊκει να διατθριςει ιςορροπίεσ αςφαλείασ προκειμζνου να μθν προκφψει 
κοφρςα εξοπλιςμϊν. Θ αναφορά ςτισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ είναι ο ιςχυρότεροσ 
παράγοντασ για τον ζλεγχο τθσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν ςτα κζματα αυτά. 
 
Επίςθσ, με δεδομζνο το αβζβαιο τελικό ςυνταγματικό (και εδαφικό) κακεςτϊσ τθσ ΟΔΓ, τθ 
ςτιγμι εκείνθ, τόςο ωσ προσ το Κόςςοβο, αλλά και ωσ προσ το Μαυροβοφνιο, 
δθμιουργικθκαν κάποιεσ διζξοδοι για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ των δομϊν αςφαλείασ και 
των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων των δφο αυτόνομων περιοχϊν εντόσ τθσ ΟΔΓ. Ζτςι, και οι 
δφο οντότθτεσ μποροφςαν να είναι ςυνδεδεμζνεσ με το Σφμφωνο και να καρπϊνονται 
ωφζλειεσ, ενιςχφοντασ ταυτόχρονα τισ πιζςεισ τουσ για αλλαγζσ ςτο Βελιγράδι12. Φυςικά, 
δεν πρζπει να παραβλζψουμε το ιδιαίτερο διεκνζσ κακεςτϊσ ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ και το 
Κόςςοβο, όπου θ παρουςία διεκνϊν δυνάμεων αςφαλείασ περιζπλεκε τισ όποιεσ 
επιδιϊξεισ για ςυμμετοχι ςε διεκνι ςχιματα όπου απαιτείται θ εκχϊρθςθ κυριαρχικϊν 
δικαιωμάτων (όπωσ αυτά ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ – είτε πρόκειται για τθν εςωτερικι 
τάξθ, είτε για τθν εξωτερικι αςφάλεια). 
 
 

4.1.3. Σκοποί 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ των προςπακειϊν 
των χωρϊν τθσ περιοχισ για ειρινθ και δθμοκρατία, ςεβαςμό των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και οικονομικι ευθμερία, προκειμζνου να υπάρξει ςτακερότθτα ςε ολόκλθρθ 
τθν περιοχι13. Το τρίπτυχο αυτό είναι ουςιαςτικά το κζντρο τθσ αποκαλοφμενθσ 
«Καντιανισ ειρινθσ», τθν οποία προωκοφν οι διεκνείσ οργανιςμοί για τθν ελαχιςτοποίθςθ 
των πικανοτιτων ςτρατιωτικϊν ςυγκροφςεων14. Θ ςυμμετοχι ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ 
επρόκειτο να διευκολφνει ςθμαντικά τισ προςπάκειεσ των χωρϊν για ζνταξθ ςτισ Ευρω-
Ατλαντικζσ δομζσ. Ζτςι, αν και δεν παρουςιάηεται ωσ ο προκάλαμοσ τθσ προ-ενταξιακισ 
διαδικαςίασ για τισ χϊρεσ των Βαλκανίων, το Σφμφωνο Στακερότθτασ περιγράφεται ωσ 
μθχανιςμόσ που κα διευκολφνει τθ διαδικαςία ζνταξθσ.  
 
Αν και διαφαίνεται θ διαςφνδεςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ με τθν ενταξιακι 
διαδικαςία, το ιδρυτικό του κείμενο είναι μια διεκνισ και όχι Ευρωπαϊκι διακιρυξθ. Θ 
ζνταξθ ςτθν ΕΕ υπάγεται ςτουσ κανόνεσ ενόσ άλλου κεςμικοφ κακεςτϊτοσ, αυτοφ τθσ ΕΕ, το 
οποίο είναι μεν ςχετικό και κεςμικά ςυνδεδεμζνο με το Σφμφωνο Στακερότθτασ, αλλά 
παραμζνει ανεξάρτθτο, και δεν παραχωρεί «κυριαρχικά» του δικαιϊματα (δθλαδι δεν 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αποδοχισ τθσ ζνταξθσ των χωρϊν τθσ περιοχισ) μζςα από το 
ιδρυτικό κείμενο τθσ Κολωνίασ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ και οι αρχζσ του αφοροφν 
ολόκλθρθ τθν  Ευρωπαϊκι ιπειρο, και ωσ εκ τοφτου αποδίδεται ςτθν ΕΕ θγετικόσ ρόλοσ για 

                                                           
12

 Ππωσ ανζφερε και ο Ivan Vejvoda ςε ομιλία του προσ το Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ςτισ 
13 Λουνίου 2007, «θ ανεξαρτθςία του Κοςςόβου και του Μαυροβουνίου ςε τελικι ανάλυςθ δεν αφοροφν, 
οφτε αφοροφςαν ποτζ το δικό τουσ ςτάτουσ, αλλά το ςτάτουσ τθσ Σερβίασ» 
13

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ III, άρκρο 9 
14

 Βλ. Oneal & Russett, The Kantian Peace: the Pacific Benefits of Democracy, Interdependence and 
International Organizations, 1885-1992, 1999, όπωσ και Russet & Oneal, Triangulating Peace:Democracy, 
Interdependece and International Organizations, 2001 
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τθ ςτακεροποίθςθ και ολοκλιρωςθ τθσ περιοχισ – τον οποίο αποδζχεται και θ ίδια, και οι 
χϊρεσ τθσ περιοχισ, και όλοι οι τρίτοι παράγοντεσ (διεκνείσ οργανιςμοί, μθ Ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ, περιφερειακζσ πρωτοβουλίεσ). 
 
Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ για γενικότερθ ςτακερότθτα και ευθμερία ςτθ ΝΑ 
Ευρϊπθ, και ειδικότερα θ ζνταξθ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, οι ςυμμετζχοντεσ 
δεςμεφονται να ςυνεργαςτοφν με ςτόχο 15: 

- Τθν αποτροπι και τον τερματιςμό των εντάςεων και κρίςεων, ωσ προχπόκεςθ 
βιϊςιμθσ ςτακερότθτασ, με τθν επίτευξθ και υλοποίθςθ διμερϊν και πολυμερϊν 
ςυμφωνιϊν, αλλά και τθν ανάλθψθ εςωτερικϊν μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των 
πθγϊν πικανϊν ςυγκροφςεων 

- Τθν ωρίμανςθ των δθμοκρατικϊν πολιτικϊν διαδικαςιϊν ςτθ βάςθ ελεφκερων και 
δίκαιων εκλογϊν, το ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ελευκεριϊν, αλλά 
και των δικαιωμάτων των μειονοτιτων, και μεταρρυκμίςεισ για τθν ελευκερία του 
τφπου, τον ζλεγχο τθσ νομοκετικισ εξουςίασ, τθν ανεξαρτθςία τθσ δικαιοςφνθσ, τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ, τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και τθν 
ζννομθ τάξθ 

- Τθ δθμιουργία και τιρθςθ ςχζςεων καλισ γειτονίασ με αυςτθρι εφαρμογι τθσ 
Ρράξθσ του Ελςίνκι, τθ ςυμφιλίωςθ και τθν ενίςχυςθ των μζτρων οικοδόμθςθσ 
εμπιςτοςφνθσ 

- Τθ διαφφλαξθ του πολυεκνικοφ χαρακτιρα των χωρϊν τθσ περιοχισ και των 
εκνικϊν μειονοτιτων16 

- Τθ λειτουργία τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, τθ μακρο-οικονομικι εξυγίανςθ, τθν 
ενίςχυςθ του εξωτερικοφ εμπορίου και των ξζνων επενδφςεων, τον εκςυγχρονιςμό 
των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν και εμπορικϊν ρυκμιςτικϊν κανονιςμϊν, τθν 
ανάπτυξθ αγορϊν κεφαλαίων και τθν προϊκθςθ των ιδιωτικοποιιςεων17 

- Τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν, αλλά και με τον 
υπόλοιπο κόςμο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμιουργίασ ηωνϊν ελεφκερου 
εμπορίου 

- Τθν απελευκζρωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των πολιτϊν (κάτι που αποτζλεςε τθ 
βάςθ για τθν προϊκθςθ ελευκερίασ μετακίνθςθσ ςτθν περιοχι, αλλά και από τθν 
περιοχι προσ τθν ΕΕ, με τθ διευκόλυνςθ τθσ χοριγθςθσ βίηασ) 

- Τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, τθσ διαφκοράσ, τθσ 
τρομοκρατίασ και όλων των εγκλθματικϊν και παράνομων δραςτθριοτιτων 

- Τθν αποτροπι του βεβιαςμζνου εκτοπιςμοφ πλθκυςμϊν εξαιτίασ πολζμου, 
διϊξεων και κοινωνικϊν εντάςεων, όπωσ και τθσ οικονομικισ μετανάςτευςθσ18 
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 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ III, άρκρο 10 
16

 Στο ςθμείο αυτό αντανακλϊνται οι αντιλιψεισ των ΘΡΑ για τθ δυνατότθτα ςυνφπαρξθσ των μζχρι πρότινοσ 
ςυγκρουόμενων εκνικϊν κοινοτιτων ςτα πλαίςια ενόσ ενιαίου κράτουσ, κατά το μοντζλο τθσ δικισ τουσ 
ιςτορικισ εμπειρίασ και γζνεςθσ κράτουσ. 
17

 Θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ κα είχε ωσ επακόλουκο και τθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ εμπλοκισ του ιδιωτικοφ 
τομζα ςτισ οικονομίεσ τθσ περιοχισ. Για το λόγο αυτό το 2000 δθμιουργικθκε το Επιχειρθματικό Συμβοφλιο 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ, το οποίο ςυνεργαηόταν ςτενά με το Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ για κζματα 
οικονομικισ αναςυγκρότθςθσ. 
18

 Θ οικονομικι μετανάςτευςθ ιταν ζνα από τα βαςικότερα προβλιματα τθσ ΕΕ ζπειτα από τθν πτϊςθ του 
τείχουσ του Βερολίνου, με τθν ειςροι μεταναςτϊν από τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, ενϊ οι ςυγκροφςεισ τθσ 
δεκαετίασ του `90 είχαν δθμιουργιςει και ζνα δεφτερο κφμα οικονομικισ μετανάςτευςθσ, το οποίο οι χϊρεσ 
τθσ ΕΕ δεν μποροφςαν να διαχειριςτοφν εφκολα. 
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- Τθν αςφαλι και ελεφκερθ επιςτροφι των προςφφγων19  
- Τθ δθμιουργία των ςυνκθκϊν για τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ των χωρϊν τθσ ΝΑ 

Ευρϊπθσ ςτισ πολιτικζσ και οικονομικζσ δομζσ, και δομζσ αςφαλείασ τθσ επιλογισ 
τουσ20 

 
Σε κάκε περίπτωςθ, το κείμενο τονίηει ότι οι διεκνείσ προςπάκειεσ πρζπει να 
επικεντρωκοφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςτακερότθτασ ςτθν περιοχι, ϊςτε αυτι ωσ ςφνολο να 
μπορζςει να προχωριςει προσ ζνα ειρθνικό και δθμοκρατικό μζλλον. Ειδικότερα ωσ προσ 
τθν ΟΔΓ, οι υπογράφοντεσ ανακοινϊνουν ότι κα είναι ευπρόςδεκτθ ωσ πλιρθσ και ίςοσ 
μζτοχοσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ζπειτα από τθν πολιτικι διευκζτθςθ τθσ κρίςθσ ςτο 
Κόςςοβο, ςτθ βάςθ των αρχϊν που ςυμφωνικθκαν από τουσ Υπουργοφσ Εξωτερικϊν τθσ 
G821. Σεβόμενοι τθν ΟΔΓ ωσ κυρίαρχο κράτοσ και τθν εδαφικι τθσ ακεραιότθτα, οι 
ςυμμετζχοντεσ ανακοινϊνουν ότι κα επιδιϊξουν τθν ταχφτερθ ενςωμάτωςθ του 
Μαυροβουνίου ςτισ δομζσ του Συμφϊνου, και για το λόγο αυτό κα προςκαλοφνται ςτισ 
ςυναντιςεισ τουσ εκπροςϊπουσ του Μαυροβουνίου ωσ Ομόςπονδθσ Δθμοκρατίασ τθσ ΟΔΓ. 
Ραράλλθλα, τονίηεται θ πρόκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και άλλων ςυμμετεχόντων να 
ςυνεχίςουν να εργάηονται ςτενά με τθ δθμοκρατικά εκλεγμζνθ κυβζρνθςθ του 
Μαυροβουνίου.22 
 
 

4.1.4. Μθχανιςμοί του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
 
Πςον αφορά τουσ μθχανιςμοφσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, θ προςπάκεια 
επικεντρϊκθκε ςτθ δθμιουργία ενόσ ευζλικτου ςχιματοσ, του οποίου θ επιτυχία ι 
αποτυχία επρόκειτο να εξαρτθκεί από τθ δζςμευςθ των μετόχων να ςυνεργαςτοφν για τθν 
παραγωγι κοινϊν αποτελεςμάτων.  
 
Θ ςυμφωνία τθσ Κολωνίασ προβλζπει τθ δθμιουργία ενόσ Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ για τθ 
ΝΑ Ευρϊπθ (Regional Table for Southeast Europe) 23, το οποίο κα επιβλζπει τθν πρόοδο των 
εργαςιϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ και κα παρζχει κακοδιγθςθ για τθν εξζλιξι τουσ. 
Ρροβλζπει τθν τοποκζτθςθ Ειδικοφ Συντονιςτι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, μετά από 
διαβουλεφςεισ με τθν Ρροεδρία του ΟΑΣΕ και άλλουσ ςυμμετζχοντεσ, θ οποία κα 
επιβεβαιϊνεται από τθν Ρροεδρία του ΟΑΣΕ. Ρζρα από τθν Ρροεδρία του Ρεριφερειακοφ 
Τραπεηιοφ, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ ζχει τθν ευκφνθ τθσ προϊκθςθσ των ςτόχων του 
Συμφϊνου, υποςτθριηόμενοσ από δομζσ που κα δθμιουργοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, 
και ςε ςτενι ςυνεργαςία με τισ κυβερνιςεισ και τουσ κεςμοφσ των χωρϊν τθσ περιοχισ, 

                                                           
19

 Με δεδομζνθ τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ ςτο Κόςςοβο, αλλά και το φόβο των γειτονικϊν χωρϊν για τθν 
εξάπλωςθ των εντάςεων εντόσ των ςυνόρων τουσ (για παράδειγμα, θ ΡΓΔΜ υποδζχτθκε πάνω από 25.000 
πρόςφυγεσ κατά τθν περίοδο των βομβαρδιςμϊν), αλλά και τθ αδυναμία διαχείριςθσ των ροϊν τουσ από τισ 
φιλοξενοφςεσ χϊρεσ, τα κζματα των προςφφγων τζκθκαν υψθλά ςτθν ατηζντα των προτεραιοτιτων για τθ 
ςτακεροποίθςθ και αναςυγκρότθςθ τθσ περιοχισ. 
20

 Ππωσ τονίςτθκε παραπάνω, θ αναφορά ςε δομζσ αςφαλείασ με τθν παράλλθλθ ςυμμετοχι του Κοςςόβου 
και του Μαυροβουνίου επιτρζπει τθν αποςταςιοποίθςθ από το Βελιγράδι, ενϊ διευκολφνει τθ ςυνεργαςία με 
τα διεκνι ςϊματα επιτιρθςθσ τθσ ειρινθσ ςτθ Βοςνία και το Κόςςοβο 
21

 Βλ. περιςςότερα ςε κεφ. 3 
22

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ III, άρκρο 11, παράγραφοσ 3 
23

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ IV, άρκρα 12-13 
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άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Ο Ειδικόσ Συντονιςτισ κα παρζχει περιοδικι 
ενθμζρωςθ ςτον ΟΑΣΕ εκ μζρουσ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ.  
 
Το Ρεριφερειακό Τραπζηι κα διαςφαλίηει το ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων των 
Τραπεηιϊν Εργαςίασ, τα οποία κα βαςίηονται ςτθν υπάρχουςα τεχνογνωςία, κεςμοφσ και 
πρωτοβουλίεσ. Ειδικότερα κα υπάρχουν τα ακόλουκα Τραπζηια Εργαςίασ24: 

- Τραπζηι Εργαςίασ για τον Εκδθμοκρατιςμό και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
- Τραπζηι Εργαςίασ για τθν Οικονομικι Αναςυγκρότθςθ, Ανάπτυξθ και Συνεργαςία 
- Τραπζηι Εργαςίασ για Κζματα Αςφαλείασ 

Ο ειδικότεροσ ρόλοσ των Τραπεηιϊν Εργαςίασ προςδιορίηεται ςτο Ραράρτθμα του κειμζνου 
τθσ Κολωνίασ, αλλά θ γενικότερθ αρμοδιότθτά τουσ ορίηεται ωσ «θ διευκόλυνςθ τθσ 
επίλυςθσ των κεμάτων που κα τουσ ανατεκοφν βάςει των διευκετιςεων που κα 
ςυμφωνθκοφν ςε κάκε Τραπζηι»25 . Το Ρεριφερειακό Τραπζηι και τα Τραπζηια Εργαςίασ 
απαρτίηονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, ςφμφωνα με τισ 
επικυμίεσ τουσ, ενϊ ζπειτα από πρόςκλθςθ μποροφν να ςυμμετάςχουν με το κακεςτϊσ 
παρατθρθτι – και χωρίσ δζςμευςθ για το μζλλον – και άλλεσ χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοί 
και πρωτοβουλίεσ.26 
 
 

4.1.5. όλοσ και ςυνεργαςία μεταξφ των μετόχων του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ 

 
Το άρκρο 17 δίνει ζμφαςθ ςτθ διαφορετικότθτα που ςυγκεντρϊνουν οι μζτοχοι του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ27. Ο ρόλοσ του είναι να τουσ ςυντονίηει αποτελεςματικά, 
αξιοποιϊντασ τθν ενεργθτικότθτα και δθμιουργικότθτά τουσ για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ 
περιοχισ. Κάκε μζτοχοσ του Συμφϊνου ανζλαβε ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ αλλά και 
διαχειριςτικζσ ευκφνεσ, με πρϊτθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ οποία – ξεκινϊντασ το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ – πρόςδεςε τθ ΝΑ Ευρϊπθ ςτο άρμα τθσ. Ππωσ ορίηει το κείμενο, 
θ επιτυχία του Συμφϊνου εξαρτάται από τισ προςπάκειεσ των χωρϊν να αναπτφξουν τθν 
περιφερειακι ςυνεργαςία μζςα από διμερείσ και πολυμερείσ ςυμφωνίεσ.28  
 
Ρζρα από τθν ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν και οικονομικϊν κεςμϊν των χωρϊν τθσ 
περιοχισ, θ ΕΕ επίςθσ ανζλαβε να αναπτφξει και κεςμικζσ ςχζςεισ με κάκε χϊρα ξεχωριςτά, 
μζςα από μια κοινι ςτρατθγικι για να φζρει τθν περιοχι πιο κοντά ςτουσ κόλπουσ τθσ και 
ςτθν προοπτικι τθσ πλιρουσ ολοκλιρωςισ τουσ ςτισ δομζσ τθσ29. Το κείμενο αναφζρει 
ρθτά ότι ςτθν περίπτωςθ που οι χϊρεσ τθσ περιοχισ δεν είχαν ακόμα καταλιξει ςε 

                                                           
24

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ IV, άρκρο 14 
25

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ IV, άρκρο 15 
26

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ IV, άρκρο 16. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ότι δεν υπάρχει υποχρζωςθ 
ςυμμετοχισ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, πράγμα που μετρίαςε τισ πιζςεισ προσ 
τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Κακϊσ οι περιςςότερεσ από αυτζσ δεν διζκεταν οφτε τθν οικονομικι δυνατότθτα, 
αλλά οφτε και το ανκρϊπινο δυναμικό που κα μποροφςε να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ των 
επαφϊν ςτα πλαίςια του Συμφϊνου, αυτι θ “a la carte” δυνατότθτα ιεράρχθςθσ ιταν ςθμαντικι.  
27

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ IV, άρκρο 17 
28

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ V, άρκρο 18, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε και ςτο άρκρο 10 
29

 Ππωσ εξθγιςαμε ςτο 3ο κεφάλαιο, το Δεκζμβριο του 1998 το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Βιζννθσ ηιτθςε 
από τθν Επιτροπι και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ να αναπτφξουν μια ςτρατθγικι ωσ ςυνζχεια τθσ Ρεριφερειακισ 
Ρροςζγγιςθσ (1996) για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. 
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ςυμφωνία ςφνδεςθσ με τθν ΕΕ (association agreement), επρόκειτο να υιοκετθκεί μια νζα 
κεςμικι ςχζςθ (contractual relationship) θ οποία κα λαμβάνει υπ’ όψιν  τισ ιδιαιτερότθτεσ 
τθσ κάκε χϊρασ, ςτθ βάςθ τθσ Συνκικθσ του Amsterdam, και εφόςον πλθροφνται τα 
κριτιρια τθσ Κοπεγχάγθσ30. Το κείμενο επιβεβαιϊνει ότι – αν και θ απόφαςθ για ζνταξθ κα 
λθφκεί αυτόνομα από τθν ΕΕ – θ επιτυχία του Συμφϊνου Στακερότθτασ και θ ανάπτυξθ τθσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ κα αποτελζςουν βαςικά κριτιρια για τθν εκτίμθςθ τθσ 
προοπτικισ πλιρουσ ζνταξθσ των χωρϊν τθσ περιοχισ.31  
 
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται ζνα ξεκάκαρο μινυμα προσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ ότι το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτελεί μζροσ τουσ ευρφτερου μθχανιςμοφ για τθν προετοιμαςία 
τθσ ζνταξισ τουσ ςτθν ΕΕ, και ότι εναπόκειται ςτισ ίδιεσ τισ χϊρεσ να αξιοποιιςουν τισ 
ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ και ςυνεργαςία που κα προκφψουν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
Σφμφωνο Στακερότθτασ. Για τθν ακρίβεια, οι «επιδόςεισ» τουσ ςτα πλαίςια του Συμφϊνου, 
το οποίο δθμιουργικθκε για να πραγματωκεί θ διάκεςθ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ και 
τθσ ςυνεργαςίασ με τθ διεκνι κοινότθτα, κα αποτελζςουν κριτιριο για τθ ςτάςθ τθσ ΕΕ 
απζναντί τουσ. 
 
Οι ειδικότερεσ προςδοκίεσ για τθ ςυνειςφορά τουσ ςτο ζργο του Συμφϊνου ορίηονται από 
το άρκρο 21 (μζροσ IV) του κειμζνου τθσ Κολωνίασ, ςτο οποίο γίνεται αναφορά ςτθν 
ανάπτυξθ αλλθλεγγφθσ με τθ διεκνι κοινότθτα για τθν ειρθνικι διευκζτθςθ τθσ 
κατάςταςθσ ςτο Κόςςοβο. Φυςικά, τονίηονται οι προςπάκειεσ για τον εκδθμοκρατιςμό, τθν 
οικονομικι μεταρρφκμιςθ, και τθν περιφερειακι ςυνεργαςία και ςτακερότθτα, ενϊ 
επαναλαμβάνεται ότι θ ςυνεργαςία για τθν ευόδωςθ των ςτόχων του Συμφϊνου κα είναι 
ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. Τζλοσ γίνεται ειδικι 
αναφορά ςτθν επικυμία των χωρϊν να ςυνεργαςτοφν ςε διμερζσ και πολυμερζσ επίπεδο, 
εντάςςοντασ τουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου ςτισ εκνικζσ τουσ προτεραιότθτεσ32. Ουςιαςτικά, 
οι χϊρεσ κλικθκαν να παράξουν Σχζδια Δράςθσ (Action Plans) ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ, πράγμα ανάλογο με τα Εκνικά Σχζδια Δράςθσ για τθν 
υιοκζτθςθ του Ευρωπαϊκοφ κεκτθμζνου που υποβάλλουν οι υποψιφιεσ προσ ζνταξθ χϊρεσ 
ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Δθμιουργϊντασ κατ’ αναλογία μθχανιςμοφσ ενταξιακισ 
διαδικαςίασ ι δοκιμαςίασ, το Σφμφωνο ανζλαβε να διαδραματίςει και ζναν 
«εκπαιδευτικό» ρόλο μζςα από τθν εξοικείωςθ με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ. 
 
Το κείμενο κάνει ειδικι μνεία ςτον Οργανιςμό Αςφάλειασ και Συνεργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ 
ωσ το μοναδικό Ρανευρωπαϊκό οργανιςμό αςφάλειασ, και ωσ περιφερειακό ςφφωνο που 
υπάγεται ςτο Κεφάλαιο VII του Χάρτθ του ΟΘΕ33. Ο ΟΑΣΕ κεωρείται επίςθσ ωσ ζνα βαςικό 
εργαλείο προειδοποίθςθσ (early warning), αποτροπισ και διαχείριςθσ κρίςεων. Ο ρόλοσ 
του ςτθν αποκατάςταςθ κατόπιν κρίςεων (post-conflict rehabilitation) και ςτθν ενίςχυςθ 
όλων των διαςτάςεων τθσ αςφάλειασ και τθσ ςτακερότθτασ ςτθν περιοχι είναι πολφ 
ςθμαντικόσ. Υπό τθν αιγίδα του ΟΑΣΕ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ ουςιαςτικά μπορεί να 

                                                           
30

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ V, άρκρο 20. Στο 3ο κεφάλαιο αναλφςαμε τισ Γαλλικζσ κζςεισ για τθ μθ 
δζςμευςθ τθσ ΕΕ με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτο άρκρο 49 τθσ Συνκικθσ του Άμςτερνταμ, ϊςτε να υπάρχει 
μεν θ προοπτικι ζνταξθσ για όλεσ τισ χϊρεσ, αλλά χωρίσ δζςμευςθ για το χρόνο ζνταξισ τουσ. 
31

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ V, άρκρο 20 
32

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ V, άρκρο 21 
33

 Το πλαίςιο του ΟΑΣΕ ιταν το πιο κατάλλθλο, μια και διαςφάλιηε τθν ταυτόχρονθ ςυμμετοχι τθσ ωςίασ και 
των ΘΡΑ ςτισ διαδικαςίεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
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ανάγει τυχόν προβλιματα και προβλθματιςμοφσ ςτουσ δικοφσ του μθχανιςμοφσ και 
διαδικαςίεσ ελζγχου για τθ ςυμμόρφωςθ των χωρϊν34. Ζτςι, ο ρόλοσ του ΟΑΣΕ ορίςτθκε ωσ 
πρωταρχικόσ ςτο Ρεριφερειακό Τραπζηι, αλλά και ςτα κζματα του Τραπεηιοφ Εργαςίασ για 
τον Εκδθμοκρατιςμό και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα. Το άρκρο 23 επίςθσ ορίηει ότι για 
κζματα που αφοροφν τθν τιρθςθ των αρχϊν του ΟΑΣΕ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, το Σφμφωνο κα ςτρζφεται όποτε είναι αναγκαίο ςτα όργανα και 
τισ διαδικαςίεσ του – ειδικά ςε όςα αφοροφν τθν αποτροπι κρίςεων, τθν ειρθνικι 
διευκζτθςι τουσ, τθν ανκρϊπινθ διάςταςι τουσ, αλλά και κζματα διαμεςολάβθςθσ (για 
όςεσ χϊρεσ ζχουν υπογράψει τθ Σφμβαςθ ίδρυςθσ του Δικαςτθρίου Συμφιλίωςθσ και 
Διαμεςολάβθςθσ)35 
 
Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ζχει επίςθσ ιδιαίτερο ρόλο για τθν ενίςχυςθ τθσ 
πλουραλιςτικισ δθμοκρατίασ36, των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτουσ δικαίου, 
όπωσ επίςθσ και του κοινοβουλευτιςμοφ, των διακυβερνθτικϊν κεςμϊν, τθσ δικαιοςφνθσ, 
τθσ παιδείασ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν37, ειδικά μζςα από τισ δεςμευτικζσ Συνκικεσ 
του (κυρίωσ τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα).  
 
Υπογραμμίηεται, επίςθσ, ο κεντρικόσ ρόλοσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθ βιϊςιμθ πολιτικι 
«κανονικότθτα» (normalization), όπωσ και για ανκρωπιςτικά κζματα και τθν οικονομικι 
αποκατάςταςθ. Θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR) ζχει θγετικό 
ρόλο ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τουσ πρόςφυγεσ και τουσ εκτοπιςμζνουσ 
πλθκυςμοφσ, και οι υπόλοιποι οργανιςμοί του ςυςτιματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν (UNICEF, 
WHO, UNECE, UNDP, UNHCHR, WFP etc) πρόκειται να ςυμβάλλουν ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
και τθν τεχνογνωςία τουσ.38 
 
Θ απόφαςθ του ΝΑΤΟ για τθν αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, και θ 
δζςμευςθ τθσ Συμμαχίασ, του Συμβουλίου Ευρω-Ατλαντικισ Συνεργαςίασ (Euro-Atlantic 
Partnership Council) και τθσ Συνεργαςίασ για τθν Ειρινθ (Partnership for Peace) να 
αναβακμιςτοφν οι διαβουλεφςεισ με τθ ΝΑ Ευρϊπθ ςε κζματα αςφάλειασ είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτον τομζα αυτό, και 
ειδικότερα ςε καταςτάςεισ αποτροπισ και διαχείριςθσ κρίςεων αςφαλείασ.39 Ρροβλζπεται 
και ρόλοσ για τθ Δυτικο-Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (West European Union), κυρίωσ μζςω των 
ειδικϊν αποςτολϊν τθσ (missions) ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, και ωσ προζκταςθ του ρόλου 
τθσ ΕΕ 40. Για ακόμθ μία φορά βλζπουμε το πνεφμα νομιμοποίθςθσ εξωτερικισ επζμβαςθσ 
για τθ διαχείριςθ κρίςεων ςε κζματα αςφαλείασ. 
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Ρζρα από τθ ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ, οι ΘΡΑ ζχουν ςθμαντικό ρόλο 
ςτθν υλοποίθςθ του Συμφϊνου, ςτο οποίο αποδίδουν ουςιαςτικι ςθμαςία για τθ ςταδιακι 
ζνταξθ των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. Επιπλζον, μζςα από 
προγράμματα οικονομικισ και τεχνικισ βοικειασ, και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διεκνείσ 
χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ, οι ΘΡΑ ανζλαβαν να επιδιϊξουν τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ ςυνδρομισ τουσ προσ τθν περιοχι41. Αντιςτοίχωσ, ο ρόλοσ τθσ 
ωςίασ για τθν ειρθνικι επίλυςθ των ςυγκροφςεων, και ειδικότερα του Κοςςόβου, 
αναγνωρίηεται ωσ εξζχων και εποικοδομθτικόσ, ειδικά για τθ ςυνεργαςία ςτθν περιοχι 
ζπειτα από τθν κρίςθ.42 
 
Ο ρόλοσ των διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν43, ςε αντιςτοιχία με τισ ξεχωριςτζσ 
τουσ αρμοδιότθτεσ (mandate), ζγκειται ςτθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ςτακεροποίθςθσ, 
των μεταρρυκμίςεων, και τθσ ανάπτυξθσ. Από αυτοφσ αναμζνεται ο ςυντονιςμόσ μιασ 
ενιαίασ διεκνοφσ ςτρατθγικισ για τθν παροχι βοικειασ ςτθν περιοχι, και θ προϊκθςθ τθσ 
εφαρμογισ υγιϊν μακρο-οικονομικϊν πολιτικϊν και μεταρρυκμίςεων44. Πςον αφορά τον 
Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ, το Σφμφωνο πρόκειται να 
αξιοποιιςει τθ μοναδικι δυναμικι του ωσ forum διαλόγου ανάπτυξθσ μεςοπρόκεςμων 
αναπτυξιακϊν πολιτικϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν, ειδικά για τισ χϊρεσ ςε μετάβαςθ, και 
με ζμφαςθ ςε κζματα διακυβζρνθςθσ, δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθν περαιτζρω 
ενςωμάτωςθ των οικονομιϊν τθσ περιοχισ ςτθν παγκόςμια οικονομία 45. 
 
 

4.1.6. Ρεριφερειακζσ πρωτοβουλίεσ και οργανιςμοί 
 
Ειδικι είναι θ μνεία που γίνεται για τισ περιφερειακζσ πρωτοβουλίεσ και οργανιςμοφσ46, 
κακϊσ ςτα πλαίςιά τουσ εντείνεται θ ςυνεργαςία και οι ςχζςεισ καλισ γειτονίασ. Το 
Σφμφωνο επιδιϊκει τθ διαςφάλιςθ του ςυντονιςμοφ μαηί τουσ, ϊςτε να αναπτφςςονται 
αμοιβαίωσ υποςτθριηόμενεσ δράςεισ (mutually reinforcing), και όχι να αναλάβει το δικό 
τουσ ζργο. Το 1999, θ διαδικαςία του Royaummont είχε αναπτφξει ζνα αρκετά δυναμικό 
πλαίςιο ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ δθμοκρατίασ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, με 
αποτζλεςμα ο ρόλοσ τθσ ςτισ εργαςίεσ του Τραπεηιοφ για τον Εκδθμοκρατιςμό και τα 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (Working Table I) να εκτιμάται ιδιαιτζρωσ. Ο ρόλοσ του ΟΣΕΡ 
κρίκθκε ςθμαντικόσ για τθ ςτιριξθ τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ, τθ βελτίωςθ του 
γενικότερου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ και τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ, και το κείμενο 
τονίηει τθν προοπτικι ςυμμετοχισ του ςε δράςεισ που ςτθρίηουν τθν ειρινθ, τθν αςφάλεια 
και τθ ςτακερότθτα μζςα από τθν οικονομικι ςυνεργαςία. Πςον αφορά τθν Ρρωτοβουλία 
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46

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ VI, άρκρα 33-40 



  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 150 

τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ (Central European Initiative – CEI), το κείμενο τθσ Κολωνίασ 
αναγνωρίηει ζνα ςτακερό και ολοκλθρωμζνο πλαίςιο διαλόγου, ςυντονιςμοφ και 
ςυνεργαςίασ  ςτον τομζα τθσ πολιτικισ, τθσ οικονομίασ, του πολιτιςμοφ και του 
κοινοβουλευτιςμοφ. Θ Ρρωτοβουλία για τθ Συνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ (Southeast 
European Cooperative Initiative – SECI) ανζπτυξε μια καινοτόμα προςζγγιςθ ςτθν 
οικονομικι ςυνεργαςία και ςτθ ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν, 
διευκολφνοντασ τθ λιψθ κοινϊν αποφάςεων και επιδιϊκοντασ τθ μείωςθ των επενδυτικϊν 
αντικινιτρων ςτθν περιοχι. Οι προςδοκίεσ από το Συνζδριο τθσ Αδριατικισ και του Λονίου 
(Conference on the Adriatic and Ionian Sea region) για τθ κετικι ενίςχυςθ του Συμφϊνου 
είναι επίςθσ υψθλζσ. 
 
Ρζρα από τα ςχιματα αυτά, ςτα οποία ςυμμετζχουν και χϊρεσ πλιν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ αναγνωρίηει τθν προοπτικι τθσ Διαδικαςίασ για τθ Συνεργαςία ςτθ 
ΝΑ Ευρϊπθ (Southeast European Economic Process – SEECP) ωσ ζνα επιτυχθμζνο 
μθχανιςμό περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. Το κείμενο αναφζρεται ςτισ προςδοκίεσ των 
ςυμμετεχόντων για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ των κεςμικϊν δομϊν του, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ Χάρτασ Καλϊν Σχζςεων Γειτονίασ και 
Συνεργαςίασ.47 
 
Το κείμενο επίςθσ αναγνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ των Υπουργϊν Άμυνασ τθσ 
ΝAE (Southeast European Defence Ministers – SEDM) για τθ διάςταςθ ςυνεργαςίασ ςτον 
τομζα τθσ αςφάλειασ, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ ζχει ιδθ αναπτυχκεί μια ςειρά 
δραςτθριοτιτων που ενιςχφουν τθ διαφάνεια και τθν οικοδόμθςθ εμπιςτοςφνθσ. Ππωσ θ 
νζα Ρολυεκνικι Ειρθνευτικι Δφναμθ ΝΑΕ48. 
 
 

4.1.7. Διαδικαςία κινθτοποίθςθσ και ςυντονιςμοφ διεκνϊν δωρθτϊν 
 
Πςον αφορά τθν κινθτοποίθςθ των διεκνϊν δωρθτϊν και το ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ, 
το Σφμφωνο Στακερότθτασ καλεί ολόκλθρθ τθ διεκνι κοινότθτα να ςυνεργαςτεί και να 
ςυνειςφζρει γενναιόδωρα, αναγνωρίηοντασ τον πρωτεφοντα ρόλο τθσ Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο ςυντονιςμό των δωρθτϊν. Θ διαδικαςία 
ςυντονιςμοφ κα βρίςκεται ςε ςτενι ςχζςθ με τισ  εργαςίεσ του κάκε Τραπεηιοφ Εργαςίασ, 
εντοπίηοντασ τομείσ από κοινοφ διαχείριςθσ και μθχανιςμοφσ διάκεςθσ των πόρων τθσ 
διεκνοφσ βοικειασ. Θ Ραγκόςμια Τράπεηα και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχουν επίςθσ τθν 
ευκφνθ για το ςυντονιςμό μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, 
αλλά και των χρθματοδοτικϊν ςυνεδρίων (donors’ conferences) 49.  
 
Ππωσ τονίςαμε εξ’ αρχισ, οι ανάγκεσ τθσ περιοχισ για τθν αποκατάςταςθ υποδομϊν ιταν 
τεράςτιεσ, λόγω των καταςτροφϊν που προκλικθκαν από 10 χρόνια ςυγκροφςεων, αλλά 
και εξαιτίασ δεκαετιϊν παραμζλθςθσ από τα κομουνιςτικά κακεςτϊτα. Κανζνασ από τουσ 
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παράγοντεσ που ενεπλάκθςαν ςτθ διαδικαςία αναςυγκρότθςθσ δεν ιταν ςε κζςθ να 
αναλάβει ι να διαχειριςτεί μια τζτοια πρωτοβουλία και επζνδυςθ μεμονωμζνα. 
 
 

4.1.8. Μθχανιςμοί εφαρμογισ και ελζγχου 
 
Βάςει τθσ προ-τελευταίασ παραγράφου τθσ διακιρυξθσ τθσ Κολωνίασ, θ αποτελεςματικι 
υλοποίθςθ των ςτόχων του Συμφϊνου Στακερότθτασ κα εξαρτθκεί από τθν ανάπτυξθ και 
τθν ενίςχυςθ των διοικθτικϊν και κεςμικϊν δομϊν ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, αλλά και τθσ 
κοινωνίασ των πολιτϊν, ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο. Θ ςτακεροποίθςθ των δθμοκρατικϊν 
δομϊν κα ζχει μακροπρόκεςμα αποτελζςματα για τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ και 
απορρόφθςθ τθσ διεκνοφσ βοικειασ50.  
 
Θ τελευταία παράγραφοσ ορίηει ότι το Ρεριφερειακό Τραπζηι και τα Τραπζηια Εργαςίασ κα 
ςυγκλθκοφν για πρϊτθ φορά το ςυντομότερο δυνατό, ζπειτα από πρόςκλθςθ τθσ 
Ρροεδρίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι εργαςίεσ τουσ επικεντρωκθκαν ςτθν επίτευξθ 
ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων ςτθ βάςθ χρονοδιαγραμμάτων, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Το Ρεριφερειακό Τραπζηι κα ςυναντάται περιοδικά, ςε 
επίπεδο εκπροςϊπθςθσ που δεν ορίηεται από το ςυγκεκριμζνο κείμενο, με ςτόχο να 
επιτθρεί το ζργο των Τραπεηιϊν Εργαςίασ και να τουσ παρζχει κακοδιγθςθ51. 
 
 

4.1.9. Δομι 
 
Στο παράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ τθσ Κολωνίασ περιγράφεται θ οργάνωςθ του 
Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ και των Τραπεηιϊν Εργαςίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ 
ΝΑ Ευρϊπθ52.  
 
Ξεκινϊντασ από τθ λειτουργία του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, το κείμενο ορίηει ότι 
αποτελεί τον κινθτιριο μθχανιςμό του Συμφϊνου, λειτουργϊντασ ωσ ςθμείο διευκζτθςθσ 
κεμάτων αρχισ επί τθσ ουςίασ και επί τθσ υλοποίθςθσ του ζργου του Συμφϊνου 
γενικότερα, και των Τραπεηιϊν Εργαςίασ ειδικότερα53.  
 
Τα Τραπζηια Εργαςίασ ορίηονται ωσ εργαλεία για τθ διατιρθςθ και βελτίωςθ των ςχζςεων 
καλισ γειτονίασ ςτθν περιοχι54, αναπτφςςοντασ εποικοδομθτικζσ δράςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ κεμάτων που τουσ τίκενται και τθ διευκόλυνςθ τθσ επίλυςισ τουσ. Οι ςτόχοι 
τουσ ειδικότερα είναι: 

- Θ ςυηιτθςθ των κεμάτων ςε ζνα πολυμερζσ πλαίςιο, που κα διευκολφνει τον 
εντοπιςμό ελλείψεων και τθ διευκζτθςθ διαφορϊν, μζςα από ςυμφωνίεσ που κα 
βαςίηονται ςτθν τεχνογνωςία και τθ ςτιριξθ των ςυμμετεχόντων (αλλά και όλων 
των ςυμβαλλόμενων μερϊν) 
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- Ο εντοπιςμόσ δράςεων και προγραμμάτων που κα διευκολφνουν τθν επίτευξθ 
ςυμφωνιϊν, διευκετιςεων και μζτρων, με ζμφαςθ ςε εκείνα που αφοροφν δφο ι 
περιςςότερεσ χϊρεσ 

- Θ πολιτικι ενίςχυςθ (ι αλλιϊσ θ δθμιουργία momentum) ςε τομείσ όπου απαιτείται 
ταχφτερθ και μεγαλφτερθ πρόοδοσ 

Κάκε Τραπζηι Εργαςίασ ζχει τισ δικζσ του αρμοδιότθτεσ και τομείσ δράςθσ, και μπορεί 
αυτόνομα να αποφαςίηει ανάλογα με τισ ανάγκεσ για τθ δθμιουργία υπο-Τραπεηιϊν. 
Αναλυτικότερα, κα αςχολθκοφν με τισ ακόλουκεσ κεματικζσ55: 
 

- Τραπζηι Εργαςίασ για τον Εκδθμοκρατιςμό και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
o Εκδθμοκρατιςμόσ και ανκρϊπινα δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ακολοφκων: εκνικζσ μειονότθτεσ, ελευκερία των μζςω μαηικισ ενθμζρωςθσ, 
κοινωνία των πολιτϊν, κράτοσ δικαίου, κεςμικι ανάπτυξθ, διοίκθςθ και 
διακυβζρνθςθ, ανάπτυξθ κοινϊν κανόνων ςυμπεριφοράσ για διαςυνοριακά 
ηθτιματα, άλλα κζματα 

o Κζματα προςφφγων και εκτοπιςμζνων πλθκυςμϊν, ςυμπεριλαμβανόμενθσ 
τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων τουσ 

 
- Τραπζηι Εργαςίασ για τθν Οικονομικι Αναςυγκρότθςθ, Ανάπτυξθ και Συνεργαςία 

o Ρεριφερειακι οικονομικι ςυνεργαςία και ςυνεργαςία ανάμεςα ςτθν 
περιοχι, τθν Ευρϊπθ και τον κόςμο, προϊκθςθ ηϊνθσ ελεφκερου εμπορίου, 
διαςυνοριακζσ μεταφορζσ, επάρκεια και εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 
υποδομζσ, προϊκθςθ του ιδιωτικοφ τομζα, απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ και 
διαφάνεια, περιβάλλον, βιϊςιμθ επανζνταξθ των προςφφγων ςτθν κοινωνία 

o Άλλα κζματα 
o Ρροςταςία τθσ ακεραιότθτασ τθσ διαδικαςίασ ςυντονιςμοφ των δωρθτϊν 

 
- Τραπζηι Εργαςίασ για κζματα Αςφάλειασ 

o Κζματα δικαιοςφνθσ και εςωτερικϊν υποκζςεων, όπωσ και κζματα 
μετανάςτευςθσ, μζτρα για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ, τθσ διαφκοράσ, τθσ τρομοκρατίασ και όλων των εγκλθματικϊν 
και παράνομων δραςτθριοτιτων, διαςυνοριακι προςταςία από 
περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ, άλλα κζματα 

o Ραρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των μζτρων οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν 
περιοχι, ενκάρρυνςθ τθσ υλοποίθςθσ του άρκρου IV τθσ Συμφωνίασ 
Ελζγχου Ππλων του Dayton/Ραριςίου, εξζλιξθσ των διαπραγματεφςεων για 
το άρκρο V,  κακοριςμόσ δυνατοτιτων εμβάκυνςθσ ςε κζματα ελζγχου των 
όπλων, αςφάλειασ και μζτρων οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ 

o Τακτικι ενθμζρωςθ για τθ ςυνεργαςία ςε κζματα άμυνασ και ςτρατιωτικά 
κζματα, διευκόλυνςθ τθσ ςτακερισ εμπλοκισ όλων των ςυμμετεχόντων για 
τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτροπισ ςυγκροφςεων και διαχείριςθσ κρίςεων. Οι 
εργαςίεσ του Τραπεηιοφ κα είναι ςυμπλθρωματικζσ και ςε αρμονία με τισ 
προςπάκειεσ για αςφάλεια που υλοποιοφνται από τισ Ευρωπαϊκζσ και Ευρω-
Ατλαντικζσ πρωτοβουλίεσ και δομζσ 
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Θ Διακιρυξθ επίςθσ ορίηει ότι τα Τραπζηια Εργαςίασ κα δθμιουργιςουν ςχζδια εργαςίασ 
ςφμφωνα που κα εξυπθρετοφν τουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, και μποροφν να 
δθμιουργοφν δευτερεφουςεσ ομάδεσ ι να ςυγκαλοφν ςυναντιςεισ και ςυνζδρια ςε κζματα 
ςυγκεκριμζνα ι περιφερειακισ φφςεωσ.  Με αυτι τθ λογικι, κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
ςτθν επικοινωνία μεταξφ ιδιωτϊν, και κυρίωσ φοιτθτϊν, κοινωνικϊν ομάδων, 
επιχειρθματιϊν και επιχειριςεων, όπωσ και μθ κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν. Θ ςυνοχι και 
ςυνζχεια τθσ δουλειάσ τουσ αποτελεί προτεραιότθτα, όπωσ και θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν και 
ςυμπλθρωματικϊν δράςεων για τθν αποφυγι επικαλφψεων56. 
 
Θ Ρροεδρία των Τραπεηιϊν Εργαςίασ κακορίηεται από το Ρεριφερειακό Τραπζηι, ςτο οποίο 
και αναφζρονται57. Ο Ρρόεδροι των Τραπεηιϊν και του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ κα 
ςυναντϊνται ςυςτθματικά και όποτε κρίνεται αναγκαίο, για να ςυηθτιςουν και να 
ςυντονίςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και να παρακολουκιςουν τθν εξζλιξι τουσ. 
 
Ο τόποσ και χρόνοσ διεξαγωγισ των ςυναντιςεων των Τραπεηιϊν και τθσ Ρεριφερειακισ 
Τράπεηασ κα κακορίηεται προκειμζνου να διευκολφνεται ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό θ 
ςυμμετοχι των ςυμβαλλομζνων μερϊν, ενϊ κάκε Τραπζηι  μπορεί να ορίηει τθ δικι του 
ατηζντα ςυναντιςεων, ανάλογα με τθν εκάςτοτε δυναμικι. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ κα 
λαμβάνουν χϊρα είτε δια περιφοράσ, είτε ζπειτα από πρόςκλθςθ κρατϊν τθσ περιοχισ ι 
τθσ ΕΕ ι ςτθ Βιζννθ, όπου εδρεφει το Μόνιμο Συμβοφλιο του ΟΑΣΕ58. Θ φιλοξενοφςα χϊρα 
ι οργανιςμόσ κα πρζπει να καλφπτει με ίδια ζξοδα τισ ανάγκεσ των ςυναντιςεων 
(αίκουςεσ, γραμματειακι υποςτιριξθ και μεταφράςεισ), ενϊ θ ΕΕ αναλαμβάνει να καλφψει 
τζτοιου είδουσ ζξοδα όταν οι ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται ςτθν ζδρα κάποιου οργάνου 
τθσ59. 
 
 

4.2. Διακιρυξθ του Σαράγιεβο 
 
Ππωσ ςυμφωνικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ Συνόδου ςτθν Κολωνία, τα ςυμβαλλόμενα μζλθ 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ςυνιλκαν ςτισ 30 Λουλίου 1999 ςτο 
Σαράγιεβο – τόπο ςυμβολικό για τθ διαδικαςία «αναγζννθςθσ» τθσ περιοχισ ωσ μζροσ τθσ 
Ευρϊπθσ, όπωσ επίςθσ και ςφμβολο τθσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ  και ανοχισ που μπορεί να 
υπάρξει ςε ζνα πολυεκνικό, πολυκρθςκευτικό και πολυπολιτιςμικό περιβάλλον. 
Ουςιαςτικά, θ διακιρυξθ του Σαράγιεβο επιβεβαιϊνει τθν απόφαςθ που λιφκθκε ςτθν 
Κολωνία για τθ δθμιουργία, τουσ ςκοποφσ, τουσ μθχανιςμοφσ και τισ ευκφνεσ του κάκε 
μετόχου του Συμφϊνου Στακερότθτασ, λειτουργϊντασ ωσ πράξθ επικφρωςθσ των ιδθ 
πεπραγμζνων. 
 
Στθ ςυνάντθςθ υιοκετικθκαν οι ςκοποί και οι αρχζσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ 
ΝΑ Ευρϊπθ και επιβεβαιϊκθκε θ ςυλλογικι, αλλά και μεμονωμζνθ, ετοιμότθτα των 
ςυμμετεχόντων να πραγματϊςουν το Σφμφωνο, προωκϊντασ οικονομικζσ και πολιτικζσ 
αλλαγζσ, ανάπτυξθ και ενιςχυμζνθ ςτακερότθτα ςτθν περιοχι. Ο χαρακτιρασ τθσ 
προςπάκειασ ωσ μια δζςμευςθ για τθ μετάβαςθ από τθν τραγωδία των ςυγκροφςεων ςτθν 
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ειρθνευτικι διαδικαςία είναι ξεκάκαροσ60. Μποροφμε να διακρίνουμε τθ διάκεςθ να 
διευκρινιςτεί το γεγονόσ ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιουργικθκε ςτο ςυγκεκριμζνο 
περιβάλλον, υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ «μεταπολεμικζσ» ςυνκικεσ (post conflict), και ωσ μζροσ 
μιασ ευρφτερθσ ειρθνευτικισ και ςτακεροποιθτικισ διαδικαςίασ, θ οποία οριοκετείται 
χρονικά με τθν υπογραφι των ςυνκθκϊν του Dayton/Paris. Με ζμμεςο τρόπο τίκεται το 
κζμα τθσ διάρκειασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, το οποίο δεν ζχει εξ αρχισ 
προςδιοριςμζνθ θμερομθνίασ λιξθσ (πχ δεκαετι διάρκεια), αλλά είμαι εμφανζσ ότι θ 
φπαρξι του είναι άμεςθ ςυνάρτθςθ των μεταπολεμικϊν ςυνκθκϊν που το γζννθςαν: όταν 
το Σφμφωνο επιτφχει τθν άρςθ τουσ, τότε κα ζχει ολοκλθρωκεί και το ζργο του, και άρα θ 
ανάγκθ φπαρξισ του (τουλάχιςτον με τισ ςυγκεκριμζνο τρόπο). 
 
Θ διακιρυξθ του Σαράγιεβο επιβεβαιϊνει ότι θ ςυνεργαςία των χωρϊν ςτα πλαίςια του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ αποςκοπεί ςτθν εγκακίδρυςθ τθσ δθμοκρατίασ, του ςεβαςμοφ 
των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ, και τθν πολιτικι 
και πολιτειακι αςφάλεια. Αναφζρεται ρθτά θ δζςμευςθ για κοινι ευκφνθ (shared 
responsibility) ςτθν προςπάκεια για μια ενωμζνθ, δθμοκρατικι και ειρθνικι Ευρϊπθ, και  
οι μετζχοντεσ ςυμφωνοφν να εργαςτοφν όλοι μαηί για να προωκιςουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ ςε μια ιπειρο όπου τα ςφνορα είναι απαραβίαςτα, αλλά δεν εννοοφν 
διαχωριςμό, αλλά παρζχουν τθν ευκαιρία για επικοινωνία και ςυνεργαςία61.  
 
Θ ερμθνεία τθσ δζςμευςθσ αυτισ ζχει να κάνει με τθν τιρθςθ του νζου status quo που 
δθμιουργικθκε με τθ διάςπαςθ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. Δεν αφορά μόνο τα ςφνορα 
των νζων κρατϊν μεταξφ τουσ, αλλά και μεταξφ αυτϊν και των γειτονικϊν χωρϊν. Αυτό που 
βλζπουμε είναι θ ρθτι αποδοχι των εδαφικϊν διευκετιςεων, αυτι τθ φορά όχι ςτο 
διμερζσ επίπεδο των ςυμφωνιϊν του Dayton, αλλά ςε περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και 
διεκνζσ επίπεδο. Θ διεκνισ κοινότθτα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ διαςφάλιςθσ των 
ςυνόρων, αλλά και τθσ εςωτερικισ τάξθσ, προκειμζνου να μθν τεκεί ςε αμφιςβιτθςθ θ νζα 
τάξθ που διαμορφϊκθκε μετά τθ ςφγκρουςθ του Κοςςόβου. 
 
Επιπλζον, το κείμενο δείχνει ξεκάκαρα το όραμα τθσ ΕΕ για τθν περιοχι, αλλά και τθσ ίδιασ 
τθσ περιοχισ για τον εαυτό τθσ, επαναλαμβάνοντασ τισ δεςμεφςεισ τθσ Κολωνίασ για τθ 
ςφνδεςθ τθσ επιτυχθμζνθσ ςυμμετοχισ ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ με τθν προοπτικι 
ζνταξθσ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ62, τθν οποία κα ενιςχφςουν οι ίδιοι οι 
ςυμμετζχοντεσ (εκτόσ χωρϊν ΝΑ Ευρϊπθσ). 
 
Σε αντίκεςθ με τθ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ, εδϊ ζχουμε αρκετά εκτενι, ςυγκεκριμζνθ και 
ρθτι τοποκζτθςθ όςον αφορά τθν ανάγκθ ςυμμετοχισ τθσ ΟΔΓ ςτο Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςτο μζλλον ωσ πλιρεσ και ίςο μζλοσ, αλλά και ςτουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ προςωρινά δεν μπορεί να γίνει κάτι τζτοιο. Ταυτόχρονα, οι ςυμμετζχοντεσ 
απευκφνουν ζκκλθςθ ςτο λαό τθσ ΟΔΓ να προωκιςει τθ δθμοκρατικι αλλαγι και να 
κινθκεί ενεργά προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυμφιλίωςθσ. Σεβόμενοι τθν εδαφικι 
ακεραιότθτα και ςυνταγματικι κυριαρχία τθσ ΟΔΓ, ανακοινϊνουν ότι κα γίνουν 
προςπάκειεσ να καρπωκεί τισ ωφζλειεσ του Συμφϊνου θ Δθμοκρατία του Μαυροβουνίου, 
τθν θγεςία τθσ οποίασ αναγνωρίηουν ωσ δθμοκρατικά εκλεγμζνθ. Πςον αφορά το Κόςςοβο, 
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οι ςυμμετζχοντεσ ςτθρίηουν το ψιφιςμα 1244 του Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΘΕ και 
υποςτθρίηουν τισ προςπάκειεσ των δυνάμεων UNMIK και KFOR για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ειρινθσ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ αςφάλειασ για όλουσ τουσ κατοίκουσ του Κοςςόβου. 
Επίςθσ, επαναλαμβάνουν τθ ςθμαςία τθσ διατιρθςθσ του πολυεκνικοφ χαρακτιρα του 
Κοςςόβου και τθν ανάγκθ ςεβαςμοφ του κράτουσ δικαίου. Τζλοσ, αποδζχονται τα 
αποτελζςματα του ςυνεδρίου δωρθτϊν για το Κόςςοβο που πραγματοποιικθκε ςτισ 28 
Λουλίου 1999 για τθν παροχι άμεςθσ ανκρωπιςτικισ και άλλθσ βοικειασ63. 
 
Ζνα ακόμα ςτοιχείο που κάνει ξεχωριςτι τθ διλωςθ είναι θ ζννοια τθσ περιφερειακισ 
ιδιοκτθςίασ τθσ  ςτακεροποίθςθσ και τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ64. Κζτοντασ ρθτά τθν 
ζννοια τθσ «ςυνιδιοκτθςίασ» των αποτελεςμάτων, και όχι μόνο τθσ διαδικαςίασ, 
αναγνωρίηονται οι προςπάκειεσ του παρελκόντοσ για ςυνεργαςία μζςα από προθγοφμενα 
περιφερειακά ςχιματα, πάνω ςτα οποία το Σφμφωνο Στακερότθτασ ζρχεται να χτίςει. Το 
Σφμφωνο ζτςι ςυνδζεται εξ αρχισ με τθν περιφερειακι κυριότθτα (regional ownership) τθσ 
αναπτυξιακισ διαδικαςίασ, και άρα με τθν ευκφνθ που πθγάηει από αυτιν για τισ χϊρεσ τθσ 
περιοχισ. 
 
Το κείμενο ςυνεχίηει επιβεβαιϊνοντασ τθν καταλυτικι ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ των 
κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτα πλαίςια του Συμφϊνου για τθν ζνταξι τουσ ςε ευρφτερεσ 
δομζσ65. Αναμζνεται από τισ χϊρεσ να υποβάλλουν προτάςεισ για περιφερειακζσ ι 
διαςυνοριακζσ πρωτοβουλίεσ, προκειμζνου να προκφψουν άμεςεσ και επικεντρωμζνεσ 
δράςεισ, οι οποίεσ κα επιταχφνουν τθ μετάβαςι τουσ66 ςτθ δθμοκρατία, τθν ευθμερία και 
τον κοινωνικό πλουραλιςμό, με βάςθ διεκνείσ ςυνκικεσ. Ρεριγράφοντασ τθ κεματικι 
επικζντρωςθ των Τραπεηιϊν Εργαςίασ, το κείμενο ορίηει ότι θ διαδικαςία του Συμφϊνου67 
κα επικεντρωκεί ςτθ δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν οικονομικι ανάπτυξθ 
και ςυνεργαςία, και τθν αςφάλεια. 
 
Ερμθνεφοντασ τθν ζννοια τθσ ευκφνθσ ςτα πλαίςια του Συμφϊνου Στακερότθτασ, θ 
διακιρυξθ του Σαράγιεβο προςδιορίηει και τον τρόπο που θ ςυμπεριφορά των κρατϊν κα 
επθρεάςει τθ λειτουργία και τθν αποτελεςματικότθτά του: οι χϊρεσ πρζπει να 
ςυμμετζχουν ενεργά για τθν επιτυχία τθσ μετάβαςισ τουσ από τθν ελεγχόμενθ οικονομία 
ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ, από τον κρατικό ςυγκεντρωτιςμό ςτθ δθμοκρατία και τθ 
διαφάνεια, και από τισ κομμουνιςτικζσ κοινωνικζσ δομζσ ςτθν κοινωνία των πολιτϊν. Το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ «αυτοπροςδιορίηεται» εδϊ ωσ διαδικαςία (process), που από 
νομικισ πλευράσ επιβεβαιϊνει τισ περιοριςμζνεσ εξουςίεσ – και άρα δυνατότθτεσ – για τθν 
επιβολι ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν επιλογϊν: θ εξουςία του πθγάηει από 
τθ ςυνεργαςία που εκτυλίςςεται ςτα πλαίςιά του, και όχι από τθν εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων 
ι κυριαρχικϊν δικαιωμάτων. 
 
Οι επόμενεσ παράγραφοι του κειμζνου αναφζρονται ειδικότερα ςτισ προτεραιότθτεσ και 
αρχζσ κάκε Τραπεηιοφ Εργαςίασ ξεχωριςτά, και αξίηει να υπογραμμίςουμε τθ ςυνεργαςία 
με τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ, προκειμζνου να μεταφερκεί και θ δικι τουσ εμπειρία 
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μετάβαςθσ ειδικότερα ςτο κζμα των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ δθμοκρατικισ 
υπευκυνότθτασ (democratic accountability) και του κράτουσ δικαίου. Ρζρα από τθ 
διευκρίνιςθ ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των άλλων Ανατολικϊν χωρϊν ςτθ διαδικαςία 
μετάβαςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, θ διακιρυξθ  μιλά για τισ ευκφνεσ όλων των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν ςε πρακτικό επίπεδο, και όχι απλά ςε επίπεδο πολιτικισ κακοδιγθςθσ. Αναφζρει 
ρθτά ότι όλοι οι ςυμβαλλόμενοι εταίροι είναι υπόλογοι ςτουσ λαοφσ τουσ, αλλά και ο ζνασ 
ζναντι του άλλου για τθν τιρθςθ των αρχϊν του διεκνοφσ δικαίου68.  
 
Σε ςχζςθ με τθ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ, θ διακιρυξθ τθσ 30/7/1999 γίνεται πιο 
ςυγκεκριμζνθ ωσ προσ τα κζματα θσ προςταςίασ των μειονοτιτων, αναφζροντασ ότι οι 
υπάρχουςεσ εκνικζσ, πολιτιςμικζσ και γλωςςικζσ ταυτότθτεσ και δικαιϊματα κα πρζπει να 
προςτατεφονται με ςυνζπεια και ςυνζχεια, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ διεκνείσ 
μθχανιςμοφσ και ςυμβάςεισ. Ο ρόλοσ του ΟΑΣΕ ωσ κεντρικό ςθμείο αναφοράσ για τα 
κζματα αυτά επαναλαμβάνεται και εδϊ. 
 
Ορίηοντασ το εμπόριο ωσ τον πρϊτο ςτόχο του Τραπεηιοφ Εργαςίασ για τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ και ςυνεργαςία, θ διακιρυξθ καλεί τθν ζνταςθ των οικονομικϊν ςχζςεων με τθν 
ΕΕ και τον υπόλοιπο κόςμο, και τθν επιδίωξθ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ ςτον Ραγκόςμιο 
Οργανιςμό Εμπορίου. Άλλεσ προτεραιότθτεσ αφοροφν τθ βελτίωςθ του επενδυτικοφ 
περιβάλλοντοσ, τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ, και τθν απελευκζρωςθ τθσ ροισ 
αγακϊν και κεφαλαίων. Μζςα από τθ διακιρυξθ του Σαράγιεβο ςυγκεκριμενοποιείται ο 
ρόλοσ των τρίτων χωρϊν και ςυμβαλλομζνων οργανιςμϊν για τθν κινθτοποίθςθ 
επενδυτικϊν κεφαλαίων και τθν απορρόφθςθ οικονομικϊν κινδφνων, αλλά και θ 
υποχρζωςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ να αναλάβουν πρακτικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν 
απορρόφθςθ πόρων, αξιοποιϊντασ τθ διακζςιμθ τεχνογνωςία και κεφάλαια69. Τονίηεται θ 
ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ ελεφκερων αγορϊν, και δίνονται κατευκφνςεισ για τον 
περιοριςμό του ποςοςτοφ του κράτουσ ςτθν οικονομία τθσ περιοχισ μζςα από 
ιδιωτικοποιιςεισ και τθ δθμιουργία ενόσ κακεςτϊτοσ διαφανϊν δθμόςιων διαγωνιςμϊν, 
που κα ςυμβάλλει ςτο δίκαιο ανταγωνιςμό70. Επαναλαμβάνεται ότι προτεραιότθτα ζχουν 
τα περιφερειακά προγράμματα ζναντι των εκνικϊν, και τονίηεται ξανά ο πρωτεφων ρόλοσ 
τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το ςυντονιςμό των 
δωρθτϊν71. 
 
Πςον αφορά τα κζματα τθσ αςφάλειασ, ο ςτόχοσ του ςχετικοφ Τραπεηιοφ Εργαςίασ 
αναφζρεται ςτθ λιξθ των εντάςεων και τθ δθμιουργία ειρθνικϊν ςχζςεων καλισ γειτονίασ. 
Οι ςυμβαλλόμενοι δεςμεφονται ςτθν πλιρθ τιρθςθ και υλοποίθςθ των ιδθ 
ςυμφωνθκζντων ωσ προσ τον ζλεγχο των όπλων και τα μζτρα οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ, 
τθν προϊκθςθ του πολιτικοφ ελζγχου των ενόπλων δυνάμεων και τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ, τθσ τρομοκρατίασ, τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ των 
ναρκοπεδίων και τθσ διάδοςθσ των μικρϊν όπλων.  
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 Στο ςθμείο αυτό το κείμενο τθσ Διακιρυξθσ του Σαράγιεβο αναφζρει και τθν πρόταςθ τθσ Λταλίασ να 
διοργανϊςει ζνα ςυνζδριο για τθν εφρεςθ επιπλζον πόρων για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 
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Το κείμενο επίςθσ εγκρίνει το διοριςμό του κου Bodο Hombach ωσ Ειδικοφ Συντονιςτι του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ από το Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ εγκρίκθκε από 
τθν Ρροεδρία του ΟΑΣΕ. Ππωσ είδαμε ιδθ, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ είχε ιδθ διοριςτεί με 
κοινι δράςθ του Συμβουλίου Γενικϊν Υποκζςεων ςτισ 3/7/1999 με αρχικι κθτεία μζχρι το 
τζλοσ του Λουλίου 1999, ενϊ με δεφτερθ κοινι δράςθ ςτισ 29/7/1999, τθν παραμονι τθσ 
διακιρυξθσ του Σαράγιεβο, θ κθτεία του παρατάκθκε μζχρι το τζλοσ του 1999. 
 
Θ διακιρυξθ επίςθσ προςδιορίηει και τθ ςφγκλθςθ τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ του 
Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, το οποίο κλικθκε να δθμιουργιςει ζνα αποτελεςματικό 
πλαίςιο ςυντονιςμοφ των δράςεων του Συμφϊνου. Θ Ρροεδρία τθσ ΕΕ ςυγκάλεςε τθν 
πρϊτθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ το Σεπτζμβριο του 1999 και οι 
ςυμβαλλόμενοι ηιτθςαν από τον Ειδικό Συντονιςτι να παρουςιάςει ςχζδιο δράςθσ πριν 
από τθν πρϊτθ αυτι ςυνάντθςθ του Σεπτεμβρίου, μαηί με τισ προτάςεισ του για τουσ 
Ρροζδρουσ των Τραπεηιϊν Εργαςίασ. Τα Τραπζηια Εργαςίασ κα δθμιουργοφνταν από τθν 
πρϊτθ αυτι ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, και θ πρϊτθ τουσ ςυνάντθςθ κα 
γινόταν μζςα ςε ζνα μινα ζπειτα από τθ δθμιουργία του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ 
(δθλαδι μζχρι το τζλοσ Οκτωβρίου)72. 
 
Το κείμενο τελειϊνει με τθ δζςμευςθ όλων των μερϊν να υλοποιιςουν τουσ ςκοποφσ του 
Συμφϊνου μζςα από δράςεισ, οι οποίεσ κα διαμορφωκοφν και ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ των κρατϊν και τισ δικζσ τουσ προτάςεισ – ςθμείο που για μια ακόμθ φορά τονίηει 
τθ ςυμμετοχι, ευκφνθ, και ιδιοκτθςία των αποτελεςμάτων του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
Τελειϊνει καλϊντασ όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να ςυμμετάςχουν «γενναιόδωρα» ςε 
αυτι τθ διαδικαςία μεταμόρφωςθσ, οικονομικισ ανάπτυξθσ και αναςυγκρότθςθσ τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ, ϊςτε να επεκτακεί ο χϊροσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςτακερότθτασ, δθμοκρατίασ, 
ειρινθσ και ευθμερίασ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΝΑΕ73. 
 
 

4.3. Πργανα 
 
Θ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ περιζγραψε τα όργανα του Συμφϊνου Στακερότθτασ, ορίηοντασ 
το Ρεριφερειακό Τραπζηι ωσ το ανϊτατο ςϊμα λιψθσ αποφάςεων για όλα τα κζματα 
ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ και επιλογϊν, και τα τρία Τραπζηια Εργαςίασ ωσ τουσ 
μθχανιςμοφσ κεματικισ ςυνεργαςίασ. Ο Ειδικόσ Συντονιςτισ και το Γραφείο του αποτελοφν 
το ςθμείο αναφοράσ για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου του Συμφϊνου και των εξελίξεων 
ςτον τομζα τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. 
 
 

4.3.1. Ρεριφερειακό Τραπζηι 
 
Το Ρεριφερειακό Τραπζηι είναι το ανϊτατο ςϊμα του Συμφϊνου Στακερότθτασ, και ςε 
αυτό μετζχουν εκπρόςωποι όλων των χωρϊν και οργανιςμϊν που το ςτθρίηουν. Οι 
ςυναντιςεισ του γίνονται δφο φορζσ το χρόνο και κακορίηουν τισ γενικότερεσ ςτρατθγικζσ 
κατευκφνςεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
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Ο Ειδικόσ Συντονιςτισ προεδρεφει του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, υπό το οποίο εργάηονται 
τρία κεματικά Τραπζηια: 

 Τραπζηι Εργαςίασ Λ: Εκδθμοκρατιςμόσ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα74  
 Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ: Οικονομικι Αναςυγκρότθςθ, Συνεργαςία και Ανάπτυξθ  
 Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛΛ: Κζματα Αςφαλείασ (με δφο Υπο-Τραπζηια: Αςφάλεια και 

Άμυνα, και Δικαιοςφνθ και Εςωτερικζσ Υποκζςεισ.)   
 
Το Ρεριφερειακό Τραπζηι ξεκίνθςε ωσ ζνα όργανο ςτο οποίο θ πολιτικι εκπροςϊπθςθ των 
χωρϊν ιταν ιδιαίτερα υψθλι. Κρίνοντασ από τα πεπραγμζνα των πρϊτων τουλάχιςτον 
ςυναντιςεων, ακολουκικθκε ζνα μάλλον αυςτθρό διπλωματικό πρωτόκολλο ζκφραςθσ 
και διατφπωςθσ κζςεων, που εξυπθρετοφςε πολιτικζσ ιςορροπίεσ, παρά τθν ανάπτυξθ 
δράςεων. Δεδομζνων των ςυνκθκϊν, κάτι τζτοιο δεν αποτελοφςε ζκπλθξθ, αλλά παρϋόλϋ 
αυτά προκάλεςε αρκετά ζντονθ κριτικι για τθν προοπτικι του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
Στθν πρϊτθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ ζχουμε τθν ειςιγθςθ του Σχεδίου 
Δράςθσ του Συμφϊνου για τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του, ζνα μεγάλο μζροσ του οποίου 
αναλϊνεται ςτθ διαμόρφωςθ των εςωτερικϊν κανονιςμϊν λειτουργίασ των οργάνων του – 
όπου οι κανονιςμοί δεν αφοροφν τυπικζσ διαδικαςίεσ, όςο ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ. 
 
Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ πραγματοποιικθκε το Σεπτζμβριο του 
1999 ςτισ Βρυξζλλεσ, ζπειτα από πρόςκλθςθ τθσ Ρροεδρίασ τθσ ΕΕ, θ οποία και άνοιξε τθ 
ςυνάντθςθ. Διεξιχκθ υπό τθν προεδρία του Ειδικοφ Συντονιςτι, Bodo Hombach75. Τα 
κζματα που κλικθκαν να ςυηθτιςουν οι αντιπροςωπείεσ αφοροφςαν το διοριςμό των 
Ρροζδρων και Διευκυντϊν των τριϊν Τραπεηιϊν Εργαςίασ76 και τον τόπο και τθν 
θμερομθνία τθσ πρϊτθσ τουσ ςφγκλθςθσ. Οι τρεισ Ρρόεδροι παρουςίαςαν το πρόγραμμα 
δράςθσ τουσ, ενϊ κακορίςτθκε ότι οι πρϊτεσ ςυναντιςεισ των Τραπεηιϊν κα 
πραγματοποιοφνταν ςτθν Ελβετία, τθν Λταλία και τθ Νορβθγία αντίςτοιχα. Πςον αφορά τισ 
ςυναντιςεισ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, ο τόποσ διεξαγωγισ τουσ επρόκειτο να 
εναλλάςςεται ανάμεςα ςτισ Βρυξζλλεσ και τθ Κεςςαλονίκθ77.  
 
Θ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ περιγράφει τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, αλλά το Ρεριφερειακό Τραπζηι, ωσ ανϊτερο όργανο, κακόριςε τθ κεματικι 
επικζντρωςθ του Συμφϊνου προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί. Ζτςι, ο Ειδικόσ 
Συντονιςτισ παρουςίαςε το δικό του Σχζδιο Δράςθσ μζχρι το τζλοσ του 2000, το οποίο 
ζγινε αποδεκτό από τισ εκνικζσ αντιπροςωπείεσ, ζπειτα από μια ςειρά διορκϊςεων και με 
τθν προχπόκεςθ ότι κα υπάρχουν περικϊρια ευελιξίασ και προςαρμογισ του κατά τθ 
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 Στα πλαίςια τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, ςυμφωνικθκε ότι τα κζματα 
πολιτιςμοφ κα εμπίπτουν ςτθν ατηζντα του Τραπεηιοφ για τον Εκδθμοκρατιςμό και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
(1

st
 meeting of the Regional Table, Brussels, September 1999, Work Plan), αφινοντασ ανοιχτό το ενδεχόμενο 

να δθμιουργθκεί ζνα ειδικό υπο-τραπζηι για το ςκοπό αυτό. Θ αλικεια είναι ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
αςχολικθκε ελάχιςτα – ίςωσ και κακόλου – με κζματα πολιτιςμοφ και πολιτιςτικισ ςυνεργαςίασ, μια και 
ιταν αρκετά ςυνυφαςμζνα με τθ κρθςκευτικι παράδοςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ, και ωσ εκ τοφτου 
μποροφςαν να αποτελζςουν πθγι ζνταςθσ. 
75
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st

 meeting of the Regional Table, Brussels, September 1999 (Record of the meeting) 
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 Οι πρϊτοι Ρρόεδροι ιταν οι Max van der Stoel, Fabrizio Saccomanni και Jan Eliasson για το Τραπζηι 
Εργαςίασ Λ, ΛΛ και ΛΛΛ αντίςτοιχα. Ο Fabrizio Saccomanni διετζλεςε Ρρόεδροσ του Τραπεηιοφ Εργαςίασ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια ηωισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
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 Ρράγμα ςτο οποίο αντζδραςε επίςθμα θ Τουρκία, προτείνοντασ τθν περιφορά και ςε άλλεσ πόλεισ. 
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διάρκεια υλοποίθςισ του78. Σθμαντικι ιταν θ παρζμβαςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για τθ 
ςθμαςία των οριηόντιων κεμάτων, όπωσ το ανκρϊπινο δυναμικό, θ διαφκορά και οι 
κεςμικζσ μεταρρυκμίςεισ, ςτθν αποτελεςματικότθτα του ζργου και των τριϊν Τραπεηιϊν 
Εργαςίασ. Τζλοσ, τζκθκε το αίτθμα κάποιων κρατϊν για τθν ανάπτυξθ ςτενότερων ςχζςεων 
με το Σφμφωνο Στακερότθτασ, ςτθ βάςθ του άρκρου 16, αλλά αποφαςίςτθκε ότι οι 
ςυνκικεσ δεν ιταν ακόμθ ϊριμεσ για κάτι τζτοιο79. 
 
Στθν πρϊτθ ςυνάντθςθ κακορίςτθκε επίςθσ ότι ο ρόλοσ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ 
είναι να διαςφαλίςει το ζργο των τραπεηιϊν Εργαςίασ ωσ προσ τθ ςτακερότθτα τθσ 
περιοχισ και τθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν περιφερειακι αναπτυξιακι 
διαδικαςία, ςε ςχζςθ με άλλεσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ. Επιπλζον, κα διευκολφνει τθ 
ροι τθσ πλθροφόρθςθσ μεταξφ τουσ και κα ςτθρίηει πικανζσ ςυνζργειεσ, ενϊ κα ζχει τθν 
ευκφνθ του κακοριςμοφ των προτεραιοτιτων των τριϊν Τραπεηιϊν και τθσ ιεράρχθςισ 
τουσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων. Συγκεκριμζνα, το 
Ρεριφερειακό Τραπζηι κα εργαςτεί για τθν παράλλθλθ δζςμευςθ όλων των μετόχων του 
Συμφϊνου για τθ ςτιριξθ των χωρϊν τθσ περιοχισ, δίνοντασ ιδιαίτερο βάροσ ςτθν 
προςζγγιςθ των δωρθτϊν για τον προγραμματιςμό και τθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων 
ςτθν περιοχι – προςπάκεια τθσ οποίασ θγείται θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και θ Ραγκόςμια 
Τράπεηα. Τζλοσ, ορίςτθκε ότι το Ρεριφερειακό Τραπζηι κα ςτθρίξει τισ ανάγκεσ των χωρϊν 
για τθ δθμιουργία ειδικϊν δομϊν ςτο εςωτερικό τουσ που κα προετοιμάςουν και κα 
υλοποιιςουν τισ κοινά ςυμφωνθκζντεσ ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ ςτα πλαίςια του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ80. 
 
Στθ δεφτερθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, ςτισ 7-8 Λουνίου 2000 ςτθ 
Κεςςαλονίκθ81, το Σφμφωνο Στακερότθτασ βριςκόταν ακόμα ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ 
κεςμικισ του ολοκλιρωςθσ. Κακϊσ τα Τραπζηια Εργαςίασ ανζπτυςςαν τθν ατηζντα τουσ και 
προςδιόριηαν τισ προτεραιότθτζσ τουσ κατά τθ διάρκεια των πρϊτων μθνϊν του 200082, το 
Ρεριφερειακό Τραπζηι είχε επικεντρωκεί ςτθν αναηιτθςθ πόρων για τισ ανάγκεσ τθσ 
περιοχισ, μζςα από τα Συνζδρια Δωρθτϊν83. Ζχοντασ εντοπίςει πθγζσ διακζςιμων πόρων 
ζπειτα από το Ρεριφερειακό Χρθματοδοτικό Συνζδριο που ζγινε ςτισ 29-30 Μαρτίου, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ μποροφςε να προχωριςει από το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ ςτο 
επόμενο ςτάδιο τθσ εξζλιξισ του, που αφοροφςε τθν ανάλθψθ δράςεων. Ζτςι, ςτθ δεφτερθ 
ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ ςτθ Κεςςαλονίκθ, τον Λοφνιο του 1999, 
υιοκετικθκε θ «Ατηζντα για τθ Στακερότθτα»84, θ οποία ερμινευε τισ αρχζσ του Συμφϊνου 
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 Στα πλαίςια του Σχεδίου Δράςθσ, το Ρεριφερειακό Τραπζηι κάλεςε τα Τραπζηια Εργαςίασ να καταγράψουν 
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 Meeting of the Regional Table, Thessaloniki, June 8 2000 
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 Το Φεβρουάριο του 2000 τα τρία Τραπζηια Εργαςίασ ςυναντικθκαν για πρϊτθ φορά ζπειτα από τθν 
«ιδρυτικι» τουσ ςυνάντθςθ τον Οκτϊβριο του 1999, προκειμζνου να προςδιορίηουν τισ προτεραιότθτζσ τουσ, 
να εξετάςουν όλεσ τισ υπάρχουςεσ πρωτοβουλίεσ, να επιλζξουν αυτζσ που ιταν ςφμφωνεσ με τουσ ςτόχουσ 
τουσ, και να προςδιορίςουν το χρονοδιάγραμμα και τθ μεκοδολογία τθσ ςχετικισ τουσ δράςθσ. 
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 Special Coordinator of the Stability Pact for Southeastern Europe, “Agenda for Stability”, Meeting of the 
Regional Table, Thessaloniki, 8 June 2000 
84
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Στακερότθτασ ςτθ νζα αυτι φάςθ, τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ των δράςεϊν του, και 
τισ μεκόδουσ υλοποίθςισ τουσ.  
 
Πςον αφορά τισ ιςχφουςεσ αρχζσ, αυτζσ αφοροφν τθ δζςμευςθ για τθν προςζγγιςθ με τθν 
Ευρϊπθ, τθν προϊκθςθ δομικϊν μεταρρυκμίςεων, τθν ανάλθψθ ευκυνϊν για τθν 
περιφερειακι ιδιοκτθςία τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ, τθν επιδίωξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ 
και ςυνεκτικισ προςζγγιςθσ για τισ προκλιςεισ και τισ ευκαιρίεσ που αντιμετωπίηει θ 
περιοχι ςε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά κζματα, και τθν ζνταςθ των προςπακειϊν 
για τθν ζνταξθ τθσ ΟΔΓ ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ. Το ίδιο κείμενο αναφζρεται ςτθν 
παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ των δράςεων του Συμφϊνου, με ζμφαςθ τον 
προςδιοριςμό προτεραιοτιτων85  
 
 

4.3.2. Τραπζηια Εργαςίασ 
 
Τα Τραπζηια Εργαςίασ ζχουν  δθμιουργθκεί ςτο μοντζλο των τριϊν διαςτάςεων τθσ ΔΑΣΕ. 
Το κακζνα διακζτει ζνα μόνιμο Ρρόεδρο με κθτεία δφο χρόνων, κι ζναν ςυμπρόεδρο με 
κυλιόμενθ εξάμθνθ κθτεία, προερχόμενοσ από τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Οι τρεισ 
Ρρόεδροι δεν ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με το Σφμφωνο Στακερότθτασ και θ άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ δεν γίνεται ςε μόνιμθ βάςθ (exercise their functions part time). Κάκε 
χϊρα και οργανιςμόσ που ςυμμετζχει ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ ζχει επίςθσ διορίςει 
τουλάχιςτον ζναν Εκνικό Συντονιςτι (Stability Pact National Coordinator), που ςυνικωσ 
προζρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικϊν, ο οποίοσ εκπροςωπεί τθ χϊρα όχι μόνο ςτο 
Ρεριφερειακό Τραπζηι, αλλά και ςτισ ςυναντιςεισ των Τραπεηιϊν Εργαςίασ – εκτόσ κι αν 
αποςταλεί ειδικόσ εκπρόςωποσ. 
 
Σφμφωνα με όςα αποφαςίςτθκαν ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ το 
Σεπτζμβριο του 199986, τα Τραπζηια Εργαςίασ κα παράγουν δικά τουσ Σχζδια δράςθσ 
προκειμζνου να προωκιςουν τισ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ που τουσ 
ανατίκενται. Τα Τραπζηια καλοφνται να εντοπίςουν ζναν περιοριςμζνο αρικμό 
πρωτοβουλιϊν και προγραμμάτων με τα οποία κα αςχολθκοφν ςτα πλαίςια 
χρονοδιαγραμμάτων, και για τα οποία μποροφν να αναπτυχκοφν υπο-Τραπζηια ι άλλοι 
μθχανιςμοί διαβουλεφςεων – υπό τθν ευκφνθ του κάκε Ρροζδρου των Τραπεηιϊν. 
 
Διευκρινίηεται, επίςθσ, ότι προκειμζνου τα Τραπζηια Εργαςίασ να εμπλακοφν ςε 
πρωτοβουλίεσ και προγράμματα, πρζπει να υπάρχουν οικονομικοί προχπολογιςμοί, πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ και ανάλυςθ των κετικϊν επιδράςεϊν τουσ. Ρροκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ ακεραιότθτα του Συμφϊνου, θ αποτελεςματικότθτά τουσ κα κρίνεται 
περιοδικά, ενϊ κα δοκεί ζμφαςθ ςε εκείνεσ τισ δράςεισ που εμπλζκουν τθ ςυνεργαςία του 
δθμόςιου με τον ιδιωτικό τομζα. Οι χϊρεσ ι οι οργανιςμοί με το μεγαλφτερο ενδιαφζρον 

                                                           
85

 Συγκεκριμζνα, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ προτείνει τα ακόλουκα: επιχειρθματικό και επενδυτικό περιβάλλον, 
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για κάποια δράςθ κα κλθκοφν να αναπτφξουν θγετικό ρόλο και να εκτιμιςουν τθ 
ςκοπιμότθτα των προτεινόμενων δράςεων, πριν τθν εμπλοκι του Συμφϊνου, το οποίο 
μπορεί να λειτουργιςει υποςτθρικτικά ωσ προσ τθν αναηιτθςθ πόρων από δωρθτζσ ι 
τρίτουσ φορείσ. Οι Ρρόεδροι των τριϊν Τραπεηιϊν κα ςυνεργάηονται με τον Ειδικό 
Συντονιςτι για τθν προετοιμαςία τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των ςυναντιςεων του 
Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, το οποίο και κα διαςφαλίηει τθ ςυνζπεια ςτθν υλοποίθςθ των 
δράςεων.  
 
Σε ςυνεργαςία με τον Ειδικό Συντονιςτι, οι Ρρόεδροι κα υποβάλλουν ςτο Ρεριφερειακό 
Τραπζηι τακτικζσ αναφορζσ για τθν εξζλιξθ των δράςεων υπό τθν ευκφνθ τουσ87. Ο Ειδικόσ 
Συντονιςτισ κα παρακολουκεί τισ δράςεισ και ςτα πλαίςια του Συμφϊνου Στακερότθτασ κα 
μπορεί να επζμβει για τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ι τθν υιοκζτθςθ βζλτιςτων 
πρακτικϊν. 
 
Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι τθν περίοδο δθμιουργίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ οι χϊρεσ 
τθσ περιοχισ δεν ιταν γενικότερα εξοικειωμζνεσ με τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ι με τισ 
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων των διεκνϊν οργανιςμϊν. Κάτι τζτοιο αναμενόταν να 
επιβαρφνει τουσ μθχανιςμοφσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, και ειδικότερα τα Τραπζηια 
Εργαςίασ. Θ τοποκζτθςθ ιςχυρϊν προςωπικοτιτων ςτθν Ρροεδρία τουσ αποςκοποφςε 
ςτθν ενίςχυςθ του κφρουσ τθσ διαδικαςίασ. Επιπλζον, θ επιλογι ςυγκεκριμζνων προςϊπων  
αντανακλά και πολιτικζσ ιςορροπίεσ που ζπρεπε να διατθρθκοφν88. Ζπειτα από τθν πρϊτθ 
ςυνάντθςι τουσ, τθν οποία κλικθκαν να πραγματοποιιςουν μζςα ςτον Οκτϊβριο του 
1999, τα Τραπζηια Εργαςίασ κα ςυγκαλοφνταν όποτε ιταν αναγκαίο, και τουλάχιςτον δφο 
φορζσ το χρόνο89. 
 
Ζτςι, ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ ςυναποφαςίςτθκαν τα 
ακόλουκα ωσ προσ τισ Ρροεδρίεσ των Τραπεηιϊν: 

- Ρρόεδροσ του Τραπεηιοφ για τον Εκδθμοκρατιςμό και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
ορίςτθκε ο Επίτροποσ του ΟΑΣΕ για κζματα Μειονοτιτων, κοσ Max van der Stoel. Θ 
χϊρα προζλευςθσ του ςυμπροζρδου ςυμφωνικθκε ωσ ακολοφκωσ: από 1/1/2000 – 
30/6/2000 Ουγγαρία, 1/7/2000-31/12/2000 ουμανία, και από 1/1/2001 Σλοβενία 
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 Σφμφωνα με το Σχζδιο Δράςθσ που ςυμφωνικθκε ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ 
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st
 meeting of the Regional Table, Brussels, September 1999 - Work Plan) οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 

παρακολοφκθςθσ αλλά και υλοποίθςθσ δράςεων μποροφν να αλλάξουν εάν αυτό κρικεί αναγκαίο για τουσ 
ςκοποφσ τθσ δράςθσ/προγράμματοσ. 
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 Οι Ρρόεδροι των Τραπεηιϊν Εργαςίασ κα ζπρεπε να είναι άτομα με διακεκριμζνθ επαγγελματικι γνϊςθ 
ςτον κάκε τομζα, με κθτεία δφο ετϊν. Το Ρεριφερειακό Τραπζηι κα αποφάςιηε ςε περίπτωςθ ανάγκθσ για τθν 
αντικατάςταςι τουσ πριν τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ. Εκτόσ από τουσ Ρροζδρουσ, ορίςτθκαν και ςυμ-πρόεδροι 
(co-chairman), ζνασ από κάκε χϊρα τθσ περιοχισ, με κθτεία αρχικά 6 μθνϊν, για τουσ οποίουσ ίςχυε επίςθσ θ 
προχπόκεςθ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ. Θ ςθμαςία τθσ ςυμπροεδρίασ προζκυπτε από τθν ανάγκθ για 
μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, κι ζτςι ςυμφωνικθκε ότι 
οι ςυναντιςεισ του κάκε Τραπεηιοφ κα πραγματοποιοφνταν ςτθ ςυμπροεδρεφουςα χϊρα. Φυςικά, οι 
ςυναντιςεισ τουσ μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν ςε χϊρα τθσ ΕΕ ζπειτα από πρόςκλθςθ, ι ςτισ Βρυξζλλεσ 
ζπειτα από πρόςκλθςθ τθσ ΕΕ, ι ςτθ Βιζννθ, ςτθν Ζδρα του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ (1

st
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the Regional Table, Brussels, September 1999 - Work Plan) 
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 Ανάλογθ ιταν θ πρόβλεψθ και για τα υπο-τραπζηια, τα οποία κα ζπρεπε να προςαρμόςουν το πρόγραμμα 
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- Ρρόεδροσ του Τραπεηιοφ για τθν Οικονομικι Αναςυγκρότθςθ, Ανάπτυξθ και 
Συνεργαςία ορίςτθκε ο κοσ Fabrizio Saccomanni, ο οποίοσ είναι μζχρι και ςιμερα 
Γενικόσ Διευκυντισ Εξωτερικϊν Υποκζςεων τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Λταλίασ. Θ 
χϊρα προζλευςθσ του ςυμπροζδρου ορίςτθκε ωσ εξισ: 1/1/2000 – 30/6/2000 
ΡΓΔΜ, 1/7/2000 – 31/12/2000 Τουρκία, και από 1/1/2001 Αλβανία 

- Ρρόεδροσ του Τραπεηιοφ για τα Κζματα Αςφαλείασ ορίςτθκε ο Γενικόσ Γραμματζασ 
του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Σουθδίασ, κοσ Jan Eliasson, με ςυμπροζδρουσ ωσ 
ακολοφκωσ: 1/1/2000 – 30/6/2000 Βοςνία Ερηεγοβίνθ, 1/7/2000 – 31/12/2000 
Βουλγαρία, και από 1/1/2001 Κροατία 

Τα Τραπζηια Εργαςίασ, μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, ανζπτυξαν ζνα εκτενζσ δίκτυο, 
ςε διαφορετικά επίπεδα, μζςα από τισ διάφορεσ ομάδεσ εργαςίασ του (sub-Tables, Task 
Forces, Working Groups και Initiatives), οι οποίεσ αποτελοφν fora διαλόγου, δικτφωςθσ και 
μεταφοράσ πλθροφοριϊν. Αυτό το μοναδικό forum επικοινωνίασ επζτρεψε τθν ανάπτυξθ 
ςτρατθγικϊν που βαςίηονταν ςτισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ, αλλά διαμορφϊκθκαν 
ειδικά για τι ανάγκεσ κάκε χϊρασ, επιτρζποντασ καλφτερο ςυντονιςμό των διακζςιμων 
πόρων. Το Σφμφωνο, ζτςι, κατάφερε να χτίςει δίκτυα, αποτελϊντασ ςθμείο αναφοράσ για 
τθ ςυνεργαςία τουσ, και τα αποτελζςματα γίνονται κατανοθτά ρίχνοντασ μια ματιά ςτισ 
ειδικότερεσ δράςεισ του κάκε Τραπεηιοφ Εργαςίασ. 
 
 

4.3.2.1. Τραπζηι Εργαςίασ I - Δθμοκρατία και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
 
Το 1999, οι περιςςότερεσ από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ βίωναν μια προςπάκεια 
κινθτοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και εδραίωςθσ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν. Θ 
δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ και θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ ηωι του κράτουσ 
ιταν απαραίτθτα ςυςτατικά τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ ςτισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. Το 
Τραπζηι Εργαςίασ Λ και οι Ομάδεσ Εργαςίασ του επικεντρϊκθκαν ςε αυτά τα κζματα, με 
ζμφαςθ ςτθ δθμοκρατία, τθν εκπαίδευςθ, τα ΜΜΕ και τθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία. Μια 
άλλθ διάςταςθ του Τραπεηιοφ αφοροφςε τθν αποκατάςταςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ 
που βίωνε θ περιοχι επί μια ςχεδόν δεκαετία, και θ οποία ιταν ςυνδεδεμζνθ με τουσ 
πρόςφυγεσ και τουσ εκτοπιςμζνουσ πλθκυςμοφσ, τθν εκνικιςτικι αντιπαλότθτα και τισ 
περιοριςμζνεσ διοικθτικζσ δυνατότθτεσ των χωρϊν τθσ περιοχισ να χειριςτοφν τισ ανάγκεσ 
των πλθκυςμϊν90. Σταδιακά, οι δράςεισ του Τραπεηιοφ Λ επικεντρϊκθκαν ςε πιο 
μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ από τθν παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ, όπωσ θ ανάπτυξθ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ ενδυνάμωςθ των Εκνικϊν Κοινοβουλίων, και θ διευκόλυνςθ 
τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ. 
 
Αν παρακολουκιςουμε τισ αναφορζσ του Τραπεηιοφ προσ το Ρεριφερειακό Τραπζηι και τα 
ςυμπεράςματα των ςυναντιςεϊν του κατά τθν περίοδο 2000-2008, μποροφμε να 
εντοπίςουμε τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ομάδεσ (είτε με τθ μορφι Ομάδων Εργαςίασ, είτε ωσ 
Ρεριφερειακζσ Ρρωτοβουλίεσ, είτε ωσ Ομάδεσ Δράςθσ): 
 

 Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Μειονότθτεσ: Με περιςςότερουσ από 1,3εκ 
πρόςφυγεσ και εκτοπιςμζνουσ πλθκυςμοφσ, θ ανάπτυξθ μιασ πραγματικά 
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 Stability Pact for Southeastern Europe, Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from 
Stabilization to Integration, 2008, ςελ. 8 



  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 163 

περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθν πλιρθ επανζνταξι τουσ αποτελοφςε μια 
πιεςτικι ανάγκθ, τόςο από τθν πλευρά τθσ πολιτικισ ςτακερότθτασ και αςφάλειασ, 
όςο και για τθν κοινωνικι εξομάλυνςθ. Αναπτφχκθκε, λοιπόν, μια προςπάκεια με  
επίκεντρο τθν Κροατία, τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ και τθν ΟΔΓ (τότε), θ οποία ςυντόνιςε 
τισ προςπάκειεσ των χωρϊν τθσ περιοχισ και των διεκνϊν οργανιςμϊν, ϊςτε να 
καταςτεί εφικτι θ επιςτροφι όςων το επικυμοφςαν ςτισ εςτίεσ τουσ91. Ζτςι, θ 
αρχικι Ρρωτοβουλία για τθν Επιςτροφι των Ρροςφφγων (Stability Pact Refugee 
Return Initiative) - θ οποία ςυνζβαλε ςτθν επανίδρυςθ Κζντρων Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων και ςτθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων για τθν ανακεϊρθςθ τθσ 
νομοκεςίασ, εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθ του κακεςτϊτοσ των όμα – 
ξεδιπλϊκθκε ςε μια ευρφτερθ προςπάκεια για κζματα μετανάςτευςθσ, μζςα από 
τθν Ρεριφερειακι Ρρωτοβουλία για κζματα Μετανάςτευςθσ, Αςφλου και 
Ρροςφφγων (Migration, Asylum and refugee Return Initiative - MARRI). Θ 
ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία απζκτθςε ξεχωριςτι κεςμικι δομι το 2006, με τθ 
δθμιουργία ειδικοφ Κζντρου ςτα Σκόπια. 

 
 Διακυβζρνθςθ και τοπικι αυτοδιοίκθςθ: Πταν το Σφμφωνο Στακερότθτασ 

δθμιουργικθκε το 1999, το ενδιαφζρον τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθν ενίςχυςθ 
των δθμοκρατικϊν κεςμϊν ςτθν ΟΔΓ είχε οδθγιςει ςτθ ςτιριξθ τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, με τθ δθμιουργία διαμεςολαβθτικϊν κεςμϊν για τθν μεταρρφκμιςθ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Αυτό οδιγθςε ςτθν αποκαλοφμενθ διαδικαςία του 
Szeged92 που αποςκοποφςε τθν ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ ςε 
επίπεδο διμων και κοινοτιτων. Σταδιακά θ διεκνισ κοινότθτα διεφρυνε τισ ςχετικζσ 
δράςεισ και ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των προςπακειϊν 
εκδθμοκρατιςμοφ και τθν ανάπτυξθ δθμοκρατικϊν πρακτικϊν ςτο επίπεδο τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Θ ςυμβολι του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ υπιρξε πολφ 
ςθμαντικι, ενϊ δφο περιφερειακζσ ςυναντιςεισ ςε επίπεδο Υπουργϊν Εςωτερικϊν 
(Ηάγκρεμπ 2004 και Σκόπια 2006) βελτίωςαν το πλαίςιο τθσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ ςε κζματα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ ςυμφωνικθκαν νομοκετικζσ 
ρυκμίςεισ, βελτίωςθ του πλαιςίου διαλόγου μεταξφ των κεντρικϊν διοικιςεων και 
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, καλφτεροσ ςχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ςε τοπικό 
επίπεδο, βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τουσ διμουσ και τισ 
κοινότθτεσ, όπωσ και προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά93. 

 
 Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ: Κακϊσ θ ελευκερία του τφπου και ζνα ανοιχτό 

περιβάλλον για τα ΜΜΕ αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά τθσ δθμοκρατίασ, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ επεδίωξε τθ ςυνεργαςία δωρθτϊν, ΜΚΟ και χωρϊν τθσ 
περιοχισ για τθν εφαρμογι των διεκνϊν πρακτικϊν και ςτάνταρντ για τθν 
ελευκερία ζκφραςθσ και τθν θκικι των ΜΜΕ. Αυτό οδιγθςε ςτο Χάρτθ για τθν 
Ελευκερία των ΜΜΕ (Stability Pact Charter for Media Freedom ), όπωσ και ςε άλλεσ 
ςυμφωνίεσ που πλαιςίωςαν τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ λειτουργία των ΜΜΕ ςτθν 
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 Δυςτυχϊσ, ακόμα και ςιμερα, οι επιςτροφζσ ςτο Κόςςοβο παραμζνουν ζνα ανοιχτό κζμα. Αυτό ζχει να 
κάνει τόςο με τα μεγάλα ποςοςτά φτϊχειασ, όςο και με τθν εκκρεμι πολιτικι διευκζτθςθ. 
92

 Για τθ διαδικαςία του Szeged και τθν «Αναβακμιςμζνθ Διαδικαςία Szeged» (Enhanced Szeged Process)βλ. 
περιςςότερα http://www.stabilitypact.org/loc-dem/5thSzegedConference-FinalDeclaration.asp  
93

 Βλ. και Stability Pact for Southeastern Europe, Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – 
from Stabilization to Integration, 2008, ς.ς. 8-9 
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περιοχι94. Οι δράςεισ πραγματοποιικθκαν μζςα από το ςυντονιςμό Εκνικϊν 
Ομάδων Εργαςίασ ςε επτά χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν 
επαγγελματίεσ του χϊρου, μζλθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, και εκπρόςωποι των 
κυβερνθτικϊν αρχϊν. Οι Εκνικζσ Ομάδεσ  βρίςκονταν ςε διάλογο μεταξφ τουσ υπό 
το ςυντονιςμό του Συμφϊνου Στακερότθτασ για κζματα νομοκεςίασ, κατάρτιςθσ, 
δθμόςιων μεταδόςεων και κλειςτϊν δικτφων.  

 
 Διαςυνοριακι ςυνεργαςία: Θ αποκατάςταςθ των διαςυνοριακϊν επαφϊν, και 

ειδικότερα των ςχζςεων μεταξφ των παραμεκόριων περιοχϊν αποτζλεςε ςθμαντικό 
μθχανιςμό για τθ μείωςθ των εντάςεων μεταξφ των κοινοτιτων τθσ περιοχισ. Στα 
πλαίςια του Συμφϊνου δθμιουργικθκαν νζεσ Ευρω-περιοχζσ (Euro regions), οι 
οποίεσ αποτζλεςαν και χριςιμα εργαλεία για το ςκοπό αυτό. Σε ςυνεργαςία με 
διάφορεσ ΜΚΟ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ προϊκθςε μεταξφ άλλων το Νότιο 
Αδριατικό τρίγωνο Συνεργαςίασ, τθ Διαδικαςία Ανάπτυξθσ του Ραν-Ευρωπαϊκοφ 
Άξονα Μεταφορϊν 8, τθ Διαδικαςία «Δοφναβθσ 21», και τθν Ευρω-Ρεριοχι 
Οχρίδασ-Ρρεςπϊν95. 
 

 Εκπαίδευςθ και Νζα Γενιά: Κακϊσ το Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιουργικθκε για 
να ενιςχφςει τθν προοπτικι μακροπρόκεςμθσ ςτακερότθτασ ςτθν περιοχι, μία από 
τισ ςτρατθγικζσ του κατευκφνςεισ αφοροφςε κζματα εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και 
επικοινωνίασ μεταξφ των νζων. Στθ κεματικι αυτι εντοπίςτθκαν ζξι τομείσ 
προτεραιότθτασ για τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ – ανάπτυξθ πολιτικισ και 
βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ανϊτερθ εκπαίδευςθ, επαγγελματικι 
κατάρτιςθ, νζα γενιά, δθμοκρατικι εκπαίδευςθ και διαχείριςθ τθσ 
πολυπολιτιςμικότθτασ, ιςτορία και διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ. Αναπτφχκθκαν 
«Στρατθγικζσ Ρροτεραιότθτεσ για Δράςθ» ςτθ βάςθ – μεταξφ άλλων – των μελετϊν 
του ΟΟΣΑ για τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςτθν περιοχι96 εν μζςω ιδιαίτερων 
ανθςυχιϊν για τθν μετανάςτευςθ των νζων και τθν απϊλεια ανκρϊπινου 
δυναμικοφ (το λεγόμενο “brain drain”). Εν μζςω όλων αυτϊν δθμιουργικθκε θ 
Αναβακμιςμζνθ Διαδικαςία του Graz97, θ οποία γζννθςε τθν Ειδικι Ομάδα (Task 
Force) του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθν Εκπαίδευςθ και τθ Νζα Γενιά 
(Education and Youth). Θ ειδικι ομάδα εξελίχκθκε ςε ζνα δίκτυο 800 
περιφερειακϊν και διεκνϊν παραγόντων ςτον τομζα αυτό, με ςτόχο να ςτθρίξει τθν 
ζνταξθ τθσ περιοχισ ςτθν ευρφτερθ Ευρωπαϊκι Ρεριοχι Εκπαίδευςθσ (European 
Area of Education)98. Ζτςι, το Σφμφωνο Στακερότθτασ προϊκθςε τθν εναρμόνιςθ 
των ακαδθμαϊκϊν ςτάνταρντ με τισ γενικότερεσ Ευρωπαϊκζσ αρχζσ ςτο χϊρο τθσ 
παιδείασ, ϊςτε να εντακοφν οι ςχζςεισ μεταξφ των πανεπιςτθμίων και άλλων 
ακαδθμαϊκϊν χϊρων ςτθν περιοχι, αλλά και με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Σταδιακά, οι 
προςπάκειεσ αυτζσ κεςμοποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ Ρρωτοβουλίασ Εκπαιδευτικισ 
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 Ζνα τζτοιο κείμενο ιταν και θ Στρατθγικι για τθ Βοικεια προσ τα ΜΜΕ (Media Assistance Strategy) 
95

 Stability Pact for Southeastern Europe, Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from 
Stabilization to Integration, 2008, ςελ. 9 
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 Ο ΟΟΣΑ αποτζλεςε ςθμείο αναφοράσ για τον εντοπιςμό των βζλτιςτων διεκνϊν πρακτικϊν και τθν 
προςαρμογι τουσ ςτα δεδομζνα του περιβάλλοντοσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. 
97

 Enhanced Graz Process – βλ. περιςςότερα http://www.see-
educoop.net/graz_2003/downloads/TFEY_Nov04-Apr05_final.pdf  
98

 Αυτό αποτελεί το ςτόχο τθσ αποκαλοφμενθσ Διαδικαςίασ τθσ Bologna (Bologna Process) – βλ. περιςςότερα 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about/  

http://www.see-educoop.net/graz_2003/downloads/TFEY_Nov04-Apr05_final.pdf
http://www.see-educoop.net/graz_2003/downloads/TFEY_Nov04-Apr05_final.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about/
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Μεταρρφκμιςθσ (Educational Reform Initiative - ERI) ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, που 
δθμιουργικθκε το 2004 και ζχει ζδρα το Ηάγκρεμπ. 
 

 Ανκρϊπινο δυναμικό: Θ κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτζλεςε ζναν 
χϊρο όπου το Σφμφωνο Στακερότθτασ κακυςτζρθςε να αναλάβει ουςιαςτικζσ 
δράςεισ. Τα κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με τα 
κζματα παιδείασ, θ οποία αποτελεί και ζνα τόςο ευαίςκθτο χϊρο ςτθν περιοχι99. 
Τα κζματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και προςανατολιςμοφ τζκθκαν αρχικά ςε 
δεφτερθ μοίρα, λόγω των αμεςότερων αναγκϊν τθσ αναςυγκρότθςθσ, κυρίωσ τθν 
αποκατάςταςθ τθσ δυναμικισ των οικονομιϊν τθσ περιοχισ όςον αφορά τισ 
φυςικζσ υποδομζσ και τθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν οικονομία. Θ – 
τουλάχιςτον μερικι – ενεργοποίθςθ των δφο ςτοιχείων ενκάρρυνε τισ διαδικαςίεσ 
χάραξθσ μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ και επενδφςεων, με αποτζλεςμα 
να ςτραφεί θ προςοχι των χωρϊν τθσ περιοχισ και ςτο κζμα του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ. Σε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τισ προςπάκειεσ ςτον τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ 
και τθσ Νζασ Γενιάσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ υιοκζτθςε το 2006 το Ρρόγραμμα 
για τθν Ενδυνάμωςθ και Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Fostering and 
Building Human Capital program), με επίκεντρο δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα τθσ 
παιδείασ και τθσ ζρευνασ. Ζνα ςθμαντικό παράγωγο του προγράμματοσ αυτοφ ιταν 
θ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων για τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και ζρευνασ ςε φοιτθτζσ από τθ ΝΑ Ευρϊπθ100.  
 

 Λςότθτα των φφλων: θ επίδραςθ τθσ πρωτοβουλίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
υπιρξε ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ ζκεςε υπό τθν αιγίδα του και ζντυςε με το 
πολιτικό του κφροσ κάποιεσ ιδθ τρζχουςεσ προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 
πολιτικισ ςυμμετοχισ των γυναικϊν. Για παράδειγμα, το ποςοςτό ςυμμετοχισ 
γυναικϊν ςτα εκνικά Κοινοβοφλια τθσ περιοχισ αυξικθκε από περίπου 7% το 1999 
ςτο 27.5% το 2005.101 Πλεσ οι χϊρεσ επικφρωςαν τθ ςυνκικθ των Θνωμζνων Εκνϊν 
για τθν εξάλειψθ των διακρίςεων κατά των γυναικϊν, ενϊ θ Ειδικι Ομάδα του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ προϊκθςε τθν υιοκζτθςθ μθχανιςμϊν ιςότθτασ και 
διοργάνωςε πάνω από 700 ςεμινάρια για το ςκοπό αυτό, διοργανϊνοντασ 
παράλλθλα εκνικζσ εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ για τα κζματα τθσ ιςότθτασ, ςτισ 
οποίεσ ενεπλάκθςαν πάνω από 16.000 γυναίκεσ από όλουσ τουσ χϊρουσ. 

 
 Κοινωνία των πολιτϊν: Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεςμεφκθκε ςτθ ςφςφιξθ των 

ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ και τουσ κρατικοφσ μθχανιςμοφσ, και τον Οκτϊβριο 
του 2000 θ Τράπεηα Εργαςίασ Λ υιοκζτθςε Χάρτα για τισ ΜΚΟ, με ςτόχο τθν 
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 Ζνασ ακόμα ςθμαντικόσ παράγοντασ ζχει να κάνει και με τθν ανάγκθ εναρμόνιςθσ μιασ τζτοιασ 
πρωτοβουλίασ με τισ νόρμεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και τθν ζνταξθ τθσ δυναμικισ του ανκρϊπινου 
παράγοντα τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ. Αν και υπιρξε ςτενι ςυνεργαςία με το 
European Training Foundation, απουςίαςε θ θγετικι παρουςία τθσ ΕΕ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να 
υπάρξει και ταχφτερθ ενεργοποίθςθ των παραγόντων ςυνεργαςίασ ςτον χϊρο αυτό. 
100

 Database on post-graduate Scholarships and Grant Opportunities for Southeastern Europe - Αξίηει να 
ςθμειϊςουμε ότι οι δράςεισ ςτον τομζα του Ανκρϊπινου δυναμικοφ αναπτφχκθκαν εν μζςω τθσ διαδικαςίασ 
λφςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ από το 2005, και παρ’ όλο που το 2007 το προςωπικό του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ιταν ιδθ περιοριςμζνο αρικμθτικά. 
101

 Stability Pact for Southeastern Europe ,Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from 
Stabilization to Integration, 2008, ςελ. 11 
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προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των ΜΚΟ και των κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν, τθν 
υιοκζτθςθ ςχετικισ νομοκεςίασ και τθν προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ ΜΚΟ και 
κυβερνιςεων ςε μια ςυςτθματικι βάςθ.  

 
 Κοινοβουλευτικι ςυνεργαςία: Κακϊσ τα Κοινοβοφλια αποτελοφν τθν καρδιά κάκε 

δθμοκρατικοφ ςυςτιματοσ, θ ενίςχυςθ των κεςμικϊν και πρακτικϊν ικανοτιτων 
τουσ αποτζλεςε μια από τισ αρχικζσ προτεραιότθτεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
Τον Λοφνιο του 2001 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και οι Κοινοβουλευτικζσ 
Συνελεφςεισ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και του ΟΑΣΕ δθμιοφργθςαν μια 
Κοινοβουλευτικι Τρόικα θ οποία παρακολουκοφςε όλεσ τισ δράςεισ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. Ο ςτόχοσ τθσ ςυνδυαςμζνθσ προςπάκειασ ιταν να ενιςχυκεί θ 
αποτελεςματικότθτα των Κοινοβουλίων τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ και να προωκθκεί θ 
μεταξφ τουσ ςυνεργαςία (διμερισ ι περιφερειακι), ϊςτε να προςεγγίςουν τθν ΕΕ. 
Το Μάιο του 2007102 αποφαςίςτθκε να δθμιουργθκεί μια Ρεριφερειακι Γραμματεία 
για τθν Κοινοβουλευτικι Συνεργαςία, υπό τθν αιγίδα του Βουλγαρικοφ 
Κοινοβουλίου, θ οποία κα αποτελοφςε ςθμείο αναφοράσ για τθν Κοινοβουλευτικι 
ςυνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. Στόχοσ τθσ προςπάκειασ αυτισ – θ οποία εξακολουκεί 
να εξελίςςεται υπό τθν αιγίδα τθσ SEECP και του διάδοχου μθχανιςμοφ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ - είναι να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα των Εκνικϊν 
Κοινοβουλίων ςε επίπεδο εκπροςϊπων και λειτουργϊν, και να προωκιςει τθν 
ανταλλαγι εμπειριϊν ςε κζματα βζλτιςτων πρακτικϊν. 

 
Μποροφμε να ποφμε ότι οι πρωτοβουλίεσ του Τραπεηιοφ Λ περιςτράφθκαν γφρω από τθν 
ενίςχυςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, με ζμφαςθ τθ νζα γενιά, και τθν ανάπτυξθ των 
δθμοκρατικϊν κεςμϊν και τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ. Τα αποτελζςματα των δράςεων του 
Τραπεηιοφ Λ είναι δφςκολο να μετρθκοφν αντικειμενικά, και μάλιςτα ςε τόςο ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα, κακϊσ αφοροφν μακροπρόκεςμεσ αλλαγζσ τόςο ςτθ φιλοςοφία των 
διοικθτικϊν μθχανιςμϊν για τθ ςχζςθ του κράτουσ με τουσ πολίτεσ, όςο και ςτο πνεφμα 
των πολιτϊν για τθ δικι τουσ ςχζςθ με το κράτοσ και τουσ μθχανιςμοφσ του. Στα πλαίςια 
των διαδικαςιϊν που εξελίχκθκαν υπό τθν αιγίδα του Συμφϊνου Στακερότθτασ οι χϊρεσ 
τθσ περιοχισ ιρκαν ςε επαφι όχι μόνο με τα επιτυχθμζνα μοντζλα διακυβζρνθςθσ τθσ ΕΕ, 
αλλά και τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, προκειμζνου να επιταχυνκεί ο εκδθμοκρατιςμόσ 
και οι διοικθτικζσ μεταρρυκμίςεισ με τθ ςυνζργεια κράτουσ και πολιτϊν. 
 
 

4.3.2.2. Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ - Οικονομικι Αναςυγκρότθςθ, Ανάπτυξθ και 
Συνεργαςία 

 
Το Τραπζηι ΛΛ ςυγκζντρωςε το μεγαλφτερο ενδιαφζρον τθσ κοινότθτασ των δωρθτϊν, κακϊσ 
αφοροφςε τθν οικονομικι αναςυγκρότθςθ τθσ περιοχισ. Ωσ εκ τοφτου, πολλζσ από τισ 
προτεραιότθτεσ των δωρθτϊν εντάχκθκαν ςτισ ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ του Τραπεηιοφ, 
οι οποίεσ περιςτράφθκαν γφρω από τθν αποκατάςταςθ των υποδομϊν, τθν ανάπτυξθ του 
ιδιωτικοφ τομζα και τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ. Τι κατευκυντιριεσ γραμμζσ μποροφμε να 
εντοπίςουμε ςτθν τοποκζτθςθ ςτρατθγικισ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ103, όπου  
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 Chairman’s Conclusions, Regional Table, 12 May 2007, Zagreb 
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 Βλ. World Bank, "The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe", 2000 
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περιγράφονται οι μεςοπρόκεςμοι και μακροπρόκεςμοι ςτόχοι οικονομικισ ανάπτυξθσ για 
το Σφμφωνο Στακερότθτασ, ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ οικονομίεσ τθσ περιοχισ104, με 
τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν των ιδιωτικοποιιςεων, τθν απελευκζρωςθ του 
εμπορίου μεταξφ των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ και τθσ ΕΕ, τθ βελτίωςθ του 
ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ για τισ επιχειριςεισ, και τθ ενίςχυςθ του τραπεηικοφ και 
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα. 

 Μείωςθ τθσ φτϊχειασ και κοινωνικι ανάπτυξθ, κυρίωσ μζςα από πολιτικζσ για τθν 
προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ςυμμετοχισ, τθν ενδυνάμωςθ των 
δθμοκρατικϊν και ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν, και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ.  

 Κεςμικι ανάπτυξθ και διακυβζρνθςθ, κυρίωσ μζςα από τθ βελτίωςθ τθσ κεςμικισ 
και διοικθτικισ αποτελεςματικότθτασ, με επίκεντρο τθν καταπολζμθςθ τθσ 
διαφκοράσ   

 Αφξθςθ επενδφςεων ςτον τομζα των φυςικϊν υποδομϊν και του περιβάλλοντοσ 
 
Θ οικονομικι πραγματικότθτα για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του `90 ιταν 
πραγματικά δραματικι για τισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Θ ανεπάρκεια των 
υποδομϊν, οι μθδενικοί ι και αρνθτικοί ρυκμοί ανάπτυξθσ, θ ελαχιςτοποίθςθ των 
εμπορικϊν ςχζςεων και θ περιοριςμζνθ ροι επενδφςεων επιδροφςαν αρνθτικά ςτθν 
κοινωνικι ςτακερότθτα και ςυνοχι. Θ ςτρατθγικι του Συμφϊνου Στακερότθτασ ιταν να 
προωκιςει τθν ανάπτυξθ μιασ περιφερειακισ προςζγγιςθσ των κεμάτων ανάπτυξθσ, ςτα 
πλαίςια τθσ οποίασ κα ςυνεργαηόταν οι χϊρεσ τθσ περιοχισ με τθ διεκνι κοινότθτα, ϊςτε 
να διαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων. Ραράλλθλα, οι 
οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ επρόκειτο να ςυνδυαςτοφν με μζτρα ενίςχυςθσ τθσ πρόνοιασ 
και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ105. Το Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ εςτίαςε ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 
 

 Υποδομζσ: Ο τομζασ των φυςικϊν υποδομϊν είχε άμεςεσ και μεγάλεσ ανάγκεσ ςτο 
χϊρο των μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ, λόγω τθσ μακρόχρονθσ εγκατάλειψθσ από 
τα κομουνιςτικά κακεςτϊτα, αλλά και τισ καταςτροφζσ από μια δεκαετία 
ςυγκροφςεων. Εκτόσ από τθν αποκατάςταςθ, νζεσ υποδομζσ ζπρεπε να 
δθμιουργθκοφν με δεδομζνθ τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ και τισ ανάγκεσ τθσ 
οικονομίασ. Πταν θ διαδικαςία ξεκίνθςε, οι αρχικζσ εκτιμιςεισ για τισ αναγκαίεσ 
επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ άγγιηαν τα €20δισ, και τα €16 δισ για τον 
τομζα των μεταφορϊν106. 

                                                           
104

 Θ ενίςχυςθ του ιδιωτικοφ τομζα υπιρξε εξ’ αρχισ μια από τισ προτεραιότθτεσ του Τραπεηιοφ, μια και το 
μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ οικονομίασ τθσ περιοχισ βριςκόταν ςε κρατικά χζρια. Ρζρα από τθ διαχειριςιακι 
ανεπάρκεια ενόσ δθμοςίου τομζα που δεν ιταν εξοικειωμζνοσ με τθν οικονομία τθσ αγοράσ, θ παρατεταμζνθ 
κυριαρχία του δθμόςιου τομζα απλά κα αφξανε τα ελλείμματα και τισ μακρο-οικονομικζσ ανιςορροπίεσ. 
105

 “Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from Stabilization to Integration”, 2008, ςελ. 12, 
όπωσ και 1

st
 meeting of the Regional Table, Brussels, September 1999 (Work Plan), και “Agenda for Stability”, 

Thessaloniki, 8 June 2000. Ππωσ ιςχφει για όλεσ τισ δράςεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, οι πρωτοβουλίεσ 
ςτον τομζα του Τραπεηιοφ Εργαςίασ ΛΛ ςυμπλθρϊνουν τισ διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ με τθν ΕΕ και ενιςχφουν 
άλλα περιφερειακά ςχιματα, όπωσ θ SEECP, ι και τισ προςπάκειεσ των χωρϊν να ενταχκοφν ςε διεκνείσ 
δομζσ, όπωσ ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου. 
106

 “Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from Stabilization to Integration”, 2008, ςελ. 13. 
Βλ. επίςθσ και Κοινό Γραφείο Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, http://www.seerecon.org  

http://www.seerecon.org/
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o Μια βαςικι πρωτοβουλία του Συμφϊνου Στακερότθτασ υπιρξε θ 
δθμιουργία τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ για κζματα Υποδομϊν (Infrastructure 
Steering Group), ζνα μοναδικό forum ςυντονιςμοφ το οποίο ςταδιακά 
μετατράπθκε ςτθ Συμβουλευτικι Ομάδα των Διεκνϊν Χρθματοπιςτωτικϊν 
Λδρυμάτων (IFI Advisory Group). Υπό τθν προεδρία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ, θ ομάδα αποτελεί ζνα forum για όλουσ τουσ διεκνείσ 
οργανιςμοφσ και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ ΕΕ107, ϊςτε να ςυηθτθκοφν οι 
περιφερειακζσ διαςτάςεισ των προγραμμάτων υποδομϊν, και να 
διερευνθκοφν οι τεχνικζσ και διοικθτικζσ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ διαφόρων 
προτάςεων.  

o Υπό τθν αιγίδα τθσ Επιτροπισ αυτισ (ISG), υπιρξαν ςθμαντικζσ εξελίξεισ για 
τθν περιφερειακι ςυνεργαςία ςτον τομζα των μεταφορϊν. Υπογράφθκε 
Μνθμόνιο Κατανόθςθσ για τθν ανάπτυξθ του Βαςικοφ Ρεριφερειακοφ 
Μεταφορικοφ Δικτφου (SEE Core Regional Network) τον Λοφνιο του 2004108, 
και ςφντομα αναπτφχκθκαν πρωτοβουλίεσ για τισ εναζριεσ μεταφορζσ 
(ζνταξθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εναζριο Χϊρο – Single 
European Sky)109, θ οποία υπογράφθκε από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ και τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι το Μάιο του 2006. Επίςθσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
είναι ςυνιδρυτισ (co-founder), μαηί με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τισ 
κυβερνιςεισ τθσ ουμανίασ και τθσ Αυςτρίασ, τθσ Διαδικαςίασ για τθ 
Συνεργαςία ςτο Δοφναβθ (Danube Cooperation Process)110, θ οποία 
ενκαρρφνει τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει ο προςφζρει ο 
ποταμόσ Δοφναβθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν, τθσ οικονομίασ, τθσ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, αλλά και διάφορα κοινωνικά κζματα. 
Αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ για τθ ςυνεργαςία ςτον τομζα των ποτάμιων 
μεταφορϊν αναπτφχκθκαν και για τον ποταμό Sava, μζςα από τθ 
δθμιουργία Διεκνοφσ Επιτροπισ (International Sava River Commission) 

o Πςον αφορά τον τομζα τθσ ενζργειασ, θ περιφερειακι ςυνεργαςία ιταν 
απαραίτθτθ προκειμζνου να υπάρξει διαφοροποίθςθ των πθγϊν αλλά και 
τθσ προζλευςθσ (energy mix and supply routes). Το 2002 το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ διαςφάλιςε τθ ςυνεργαςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 
απαραίτθτθ πολιτικι ςυμφωνία ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ και τθσ 
διεκνοφσ κοινότθτασ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςφγχρονου νομικοφ πλαιςίου για 
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 Ενδεικτικά αναφζρουμε – πλθν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (DG TREN και DG Enlargement) – τθν 
Ραγκόςμια Τράπεηα (World Bank, μαηί με τουσ ειδικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ για κζματα υποδομϊν, πχ Balkan 
Investment and Development Facility, που εξελίχκθκε ςε ειδικό κζντρο του IFC – ωσ ςκζλουσ τθσ Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ – για τθ ςυνεργαςία του δθμόςιου με τον ιδιωτικό τομζα ςτθν περιοχι, τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα 
Επενδφςεων (European Investment Bank), τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ 
(European Bank for Reconstruction and Development), τθν Τράπεηα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (|council of 
Europe Development Bank), και τθν Ραρευξείνια Τράπεηα Εμπορίου και Ανάπτυξθσ (Black Sea Trade and 
Development Bank) 
108

 Βλ. DG TREN, White Paper, European Transport Policy for 2010: Time to Decide, 2001,  European 
Conference of Ministers of Transport, Transport Infrastructure Regional Study (TIRS) in the Balkans 
(http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/southeast/TIRS/TIRSfinal.pdf) 
109

 Βλ. http://www.stabilitypact.org/wt2/SEEFABA.asp και http://www.stabilitypact.org/wt2/ISIS.asp για τθν 
εξζλιξθ τθσ πρωτοβουλίασ από μια προςπάκεια για τθν προςζγγιςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ωσ ενιαίου χϊρου για τισ 
αερομεταφορζσ ςε ζνα πρόγραμμα για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χϊρο ςτθν 
περιοχι 
110

 Βλ. και http://www.stabilitypact.org/wt2/DCP.asp  

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/southeast/TIRS/TIRSfinal.pdf
http://www.stabilitypact.org/wt2/SEEFABA.asp
http://www.stabilitypact.org/wt2/ISIS.asp
http://www.stabilitypact.org/wt2/DCP.asp
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τον τομζα τθσ ενζργειασ, ςυμβατό με τισ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ. 
Θ ςυμφωνία αυτι οδιγθςε ςε μια ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
ενεργειακισ επάρκειασ, αρχικά μζςα από ζνα Μνθμόνιο Κατανόθςθσ που 
δθμιοφργθςε τθ διαδικαςία των Ακθνϊν (Athens Process), θ οποία τον 
Οκτϊβριο του 2005 κατζλθξε ςτθν υπογραφι τθσ Συνκικθσ Ενεργειακισ 
Κοινότθτασ (Energy Community Treaty), ανάμεςα ςτθν ΕΕ και τισ χϊρεσ τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ111. Θ ςυνκικθ είναι νομικά δεςμευτικι, τζκθκε ςε λειτουργία 
τον Λοφλιο του 2006 και δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ για μια ενιαία 
περιφερειακι αγορά ενζργειασ για τον θλεκτριςμό και το φυςικό αζριο, 
εναρμονιςμζνθ με τθν Ευρωπαϊκι αγορά ενζργειασ. Ο ρόλοσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ιταν να διαςφαλίςει τθν πολιτικι δζςμευςθ για τθν 
υπογραφι αυτισ τθσ ςυνκικθσ και να τθν προωκιςει ςε χρθματο-
οικονομικοφσ επενδυτζσ και ςτθ βιομθχανίασ του τομζα τθσ ενζργειασ112. 
Επίςθσ, το Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ προςπάκθςε να ςυντονίςει τουσ επενδυτζσ 
και τουσ δωρθτζσ, και να επιδιϊξει τθ ςυνοχι των δράςεων των διεκνϊν 
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

 

 Εμπόριο: Θ ομάδα εργαςίασ για το εμπόριο αποτζλεςε ζνα φόρουμ για τισ 
κυβερνιςεισ τθσ περιοχισ και τουσ διάφορουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και 
μθχανιςμοφσ ςτον τομζα του εμπορίου για τθν ανάπτυξθ μιασ περιφερειακισ 
ςτρατθγικισ για τθ φιλελευκεροποίθςθ του εμπορίου. Αρχικά οι χϊρεσ 
ενκαρρφνκθκαν να δομιςουν και να εναρμονίςουν το κακεςτϊσ εμπορίου τουσ ςτα 
πλαίςια διμερϊν ςυμφωνιϊν, και για το ςκοπό αυτό υπογράφθκε Μνθμόνιο 
Κατανόθςθσ για τθν Απελευκζρωςθ και Διευκόλυνςθ του Εμπορίου τον Λοφνιο του 
2001113, ςτα πλαίςια του οποίου δθμιουργικθκαν ςταδιακά 32 διμερείσ ςυμφωνίεσ 
ελεφκερου εμπορίου. Εκτόσ από τθν αφξθςθ των εμπορικϊν ροϊν μεταξφ των 
χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, οι ςυμφωνίεσ δθμιοφργθςαν και τθν προοπτικι νζων 
φραγμϊν, με αποτζλεςμα το Σφμφωνο Στακερότθτασ να ςυντονίςει μια πολφμθνθ 
διαδικαςία ζντονων διαπραγματεφςεων, με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ, για τον εναρμονιςμό του κακεςτϊτοσ εμπορίου ςτα πλαίςια τθσ 
αναβακμιςμζνθσ CEFTA114. Οι διαπραγματεφςεισ κατζλθξαν ςε ςυμφωνία το 
Δεκζμβριο του 2006, ενϊ θ διαδικαςία για τθν απελευκζρωςθ του εμπορίου και ςτα 
αγροτικά προϊόντα ςυνεχίηεται ςτα πλαίςια τθσ νζασ δομισ. 
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 Βλ. ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Συνκικθσ Ενεργειακισ Κοινότθτασ, http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=158  
112

 Stability Pact for Southeastern Europe , Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from 
Stabilization to Integration, 2008, ςελ. 13 
113

 Βλ. ςχετικό Υπόμνθμα Κατανόθςθσ – Memorandum of Understanding on Trade Liberalization and 
Facilitation – που υπογράφθκε ςτισ Βρυξζλλεσ ςτισ 27/6/2001 
(http://www.stabilitypact.org/trade/Memorandum%20of%20Understanding%20on%20Trade%20Liberalisatio
n%20and%20Facilitation.pdf). Για τισ διμερείσ ςυμφωνίεσ βλ. Ραράρτθμα ΣΤ 
114

 Θ υπάρχουςα ςυμφωνία CEFTA αναβακμίςτθκε και διευρφνκθκε με τθν ζνταξθ τθσ Αλβανίασ, τθσ 
Κροατίασ, τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ, τθσ ΡΓΔΜ, τθσ Μολδαβίασ, του Μαυροβουνίου, τθσ Σερβίασ και τθσ 
UNMIK (θ Βουλγαρία και θ ουμανία ιταν ιδθ μζλθ), ενϊ προςτζκθκαν ριτρεσ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ 
προκθρφξεισ, τθν προςταςία των πνευματικϊν δικαιωμάτων, και τισ επενδφςεισ. Το νζο νομοκετικό πλαίςιο 
είναι γνωςτό ωσ CEFTA 2006 (για το κείμενο τθσ τροποποιθμζνθσ ςυνκικθσ βλ. 
http://www.stabilitypact.org/wt2/TradeCEFTA2006.asp) 

http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=158
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCUMENTS?library.category=158
http://www.stabilitypact.org/trade/Memorandum%20of%20Understanding%20on%20Trade%20Liberalisation%20and%20Facilitation.pdf
http://www.stabilitypact.org/trade/Memorandum%20of%20Understanding%20on%20Trade%20Liberalisation%20and%20Facilitation.pdf
http://www.stabilitypact.org/wt2/TradeCEFTA2006.asp
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 Επενδφςεισ: Οι ξζνεσ επενδφςεισ είναι απαραίτθτεσ ςτθν περιοχι, τόςο με τθ 
μορφι κεφαλαίων, όςο και με τθ μορφι τθσ τεχνογνωςίασ. Κακϊσ θ διαδικαςία των 
ιδιωτικοποιιςεων ςταδιακά ολοκλθρϊκθκε, θ προςζλκυςθ νζων επενδυτϊν κάνει 
απαραίτθτθ τθν ανάπτυξθ μιασ περιφερειακισ προςζγγιςθσ, κακϊσ οι μεμονωμζνεσ 
οικονομίεσ τθσ περιοχισ είναι πολφ μικρζσ για να προςελκφςουν το ενδιαφζρον. Το 
2000 το Σφμφωνο Στακερότθτασ ςυνεργάςτθκε με τον ΟΟΣΑ για τθ δθμιουργία του 
Investment Compact for Southeast Europe115, που αποτζλεςε ζνα ακόμα forum 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ςε κζματα επενδφςεων, με βάςθ τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ 
πρακτικζσ. Στα πλαίςια του Investment Compact, ενιςχφκθκε μια περιφερειακι 
ςτρατθγικι μεταρρυκμίςεων, θ οποία παρακολουκοφςε τισ εξελίξεισ του 
επενδυτικοφ κλίματοσ116 και του περιβάλλοντοσ των μικρϊν και μεςαίων 
επιχειριςεων117. Ραράλλθλα, αναπτφχκθκαν μθχανιςμοί για τθ βελτίωςθ του 
διαλόγου μεταξφ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, μζςα από το Επιχειρθματικό 
Συμβοφλιο και τα Εκνικά Συμβοφλια Ξζνων Επενδυτϊν 

 

 Κοινωνικά κζματα: Το Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ ξεκίνθςε τισ εργαςίεσ του ςτον τομζα 
αυτό υπό ςυνκικεσ υψθλισ ανεργίασ118, μεγάλεσ ανεπάρκειεσ ςτον τομζα υγείασ, 
και φτωχζσ κεςμικζσ υποδομζσ ςτον τομζα κοινωνικισ πρόνοιασ. Ακόμα και ςιμερα 
υπάρχουν κοινωνικζσ ανιςορροπίεσ, παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ςτα πλαίςια τθσ Ρρωτοβουλίασ για τθν Κοινωνικι Συνοχι (Social 
Cohesion Initiative). Θ πρωτοβουλία αυτι αποτζλεςε μια πλατφόρμα για τισ χϊρεσ 
τθσ περιοχισ και τθ διεκνι κοινότθτα ωσ προσ τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων 
και δράςεων ςε περιφερειακό επίπεδο. Ουςιαςτικά, ςτόχοσ τθσ ιταν θ ανάδειξθ τθσ 
ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ οικονομικισ με τθν κοινωνικι ανάπτυξθ, προωκϊντασ 
τθν εναρμόνιςθ των κοινωνικϊν πολιτικϊν τθσ περιοχισ με εκείνεσ τθσ ΕΕ και τισ 
διεκνείσ πρακτικζσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κζματα απαςχόλθςθσ και εργαςίασ, 
κοινωνικοφ διαλόγου, και υγείασ119. 
 

 Στζγαςθ και Αςτικόσ Σχεδιαςμόσ: Αν και το πρόβλθμα δεν ζλαβε αρκετι 
δθμοςιότθτα, μια από τισ αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ διαδικαςίασ τθσ μετάβαςθσ για 
τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ ιταν θ μθ ελεγχόμενθ αςτικοποίθςθ, οι αυκαιρεςίεσ ςε 
βάροσ του περιβάλλοντοσ, και θ επιβάρυνςθ των προχπολογιςμϊν τθσ τοπικισ 

                                                           
115

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. http://www.investmentcompact.org. Το Investment Compact, 
παράλλθλα με τθ μετάβαςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, εξελίχκθκε ςτθν Επιτροπι Επενδφςεων για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ (Southeast European Investment Committee), με εντονότερα ςτοιχεία θγεςίασ τθσ διαδικαςίασ από 
τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ 
116

 Ουςιαςτικά δθμιουργικθκε ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των επιδόςεων κάκε χϊρασ, ςτο οποίο 
καταγραφόταν οι εξελίξεισ των κεςμικϊν μεταρρυκμίςεων, και θ ποιότθτα εφαρμογισ τουσ, μζςα από τθν 
τακτικι ςυλλογι δεδομζνων από τισ κυβερνιςεισ αλλά και τον ιδιωτικό τομζα. Θ δράςθ αυτι είναι θ 
αποκαλοφμενθ Investment Reform Index, ςτθν οποία, μάλιςτα, υπάρχει και θ δυνατότθτα «κρίςθσ» και από 
άλλεσ χϊρεσ τθσ περιοχισ (θ διαδικαςία peer review) 
117

 Θ βαςικότερθ πρωτοβουλία εδϊ αφορά τθν υιοκζτθςθ του Ευρωπαϊκοφ Χάρτθ για τθσ Μικρζσ 
Επιχειριςεισ - European Charter for Small Business 
118

 Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι το 2000 θ ανεργία ςτθ Μολδαβία ιταν 48% (World Bank, Country At A Glance 
Factsheet, Moldova, 2000) 
119

 Στα πλαίςια τθσ Ρρωτοβουλίασ ζχουν δθμιουργθκεί πολλζσ ομάδεσ, ανάλογα με κάκε δράςθ, υπό τθν 
αιγίδα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ, τθ Διεφκυνςθ 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τθν Ευρωπαϊκι Συνομοςπονδία Εργατικϊν Σωματείων ι 
το Διεκνι Οργανιςμό Εργοδοτϊν 

http://www.investmentcompact.org/
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αυτοδιοίκθςθσ. Θ απουςία κεςμικϊν και ανκρϊπινων δυνατοτιτων για τον αςτικό 
ςχεδιαςμό ζκανε απαραίτθτθ τθν ανάλθψθ δράςθσ από το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, και τθ διαςφάλιςθ πόρων για 
τθν ανάπτυξθ των μθ αςτικϊν κοινωνιϊν και κοινοτιτων. Ζτςι, δθμιουργικθκε ζνα 
περιφερειακό πλαίςιο μεταξφ των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, των διεκνϊν 
χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν και τθσ UN-HABITAT, το οποίο εκφράςτθκε μζςα 
από τθ Διακιρυξθ τθσ Βιζννθσ120. Ρροωκικθκε θ ακαδθμαϊκι ςυνεργαςία ςτον 
τομζα αυτό, όπωσ και πιλοτικζσ δράςεισ ςτο Μαυροβοφνιο και τθν Αλβανία. 

 

 Οικονομία και κοινωνία τθσ γνϊςθσ: Θ ςφγχρονθ τεχνολογία μπορεί να αποτελζςει 
μθχανιςμό για τθν υπερπιδθςθ των κενϊν και εμποδίων ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ 
τθσ περιοχισ, αλλά και ςτισ δυνατότθτεσ των κεςμϊν να ειςάγουν και να 
εφαρμόηουν αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ. Θ εργαςίεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
ςτον τομζα Τεχνολογίασ τθσ Επικοινωνίασ και τθσ Ρλθροφορικισ (Information and 
Communication Technology) επικεντρϊκθκαν ςτθν επιτάχυνςθ τθσ προςαρμογισ 
των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτθν παγκόςμια κοινωνία και οικονομία τθσ γνϊςθσ121. Οι 
εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ και τα δίκτυα ταχείασ ανταλλαγισ 
δεδομζνων (high speed data networks) ςυνεχϊσ διευρφνουν τισ δυνατότθτεσ των 
χωρϊν ςε μετάβαςθ να ςυμμετάςχουν ςτθν παγκόςμια αγορά υπθρεςιϊν 
τεχνολογίασ, αναπτφςςοντασ μάλιςτα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα122. Ο ςτόχοσ των 
δράςεων – για παράδειγμα θ προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ μζςω του 
προγράμματοσ b-SEE, ι θ προϊκθςθ γενικότερα τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ 
μζςα από το e-SEE – ιταν θ ανάπτυξθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ ςτθ βάςθ 
των βζλτιςτων πρακτικϊν, και ζτςι το Τραπζηι Εργαςίασ ΛΛ ςυντόνιςε τθν εφαρμογι 
προγραμμάτων ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ διακυβζρνθςθσ, του 
εμπορίου, τθσ υγείασ και τθσ εκπαίδευςθσ. 

 
Το οικονομικό περιβάλλον ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ζχει ςίγουρα μεταμορφωκεί ςε ςχζςθ με το 
1999, και όχι μόνο χάρθ ςτισ προςπάκειεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Πμωσ, θ 
περιφερειακι οικονομικι ςτρατθγικι που αναπτφςςεται ςταδιακά, ςτισ βάςεισ που ζκεςε 
το Σφμφωνο Στακερότθτασ, ζχει βελτιϊςει τθν εικόνα τθσ περιοχισ, ενϊ τα μακρο-
οικονομικά μεγζκθ ζχουν βελτιωκεί. Οι περιςςότερεσ χϊρεσ τα τελευταία 5 χρόνια βιϊνουν 
αρκετά ςτακεροφσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ τάξθσ του 5-6% ετθςίωσ, ενϊ ο 
πλθκωριςμόσ διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα. Τα 2/3 του εμπορίου τθσ περιοχισ 
διεξάγεται με τθν ΕΕ, ενϊ πολλζσ χϊρεσ κερδίηουν ςυνεχϊσ ζδαφοσ ςτον τομζα τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και ςτθ βελτίωςθ του επενδυτικοφ κλίματοσ123. 
 

                                                           
120

 Vienna Declaration on Informal Settlements, 28/9-1/10/2004. Στα πλαίςια τθσ Διακιρυξθσ, οι κυβερνιςεισ 
τθσ περιοχισ αναλαμβάνουν κάποιεσ δεςμεφςεισ ςτον τομζα του αςτικοφ ςχεδιαςμοφ, για τθν υλοποίθςθ 
των οποίων κα λαμβάνουν ςτιριξθ από τθ διεκνι κοινότθτα. (Για το κείμενο τθσ διακιρυξθσ βλ. 
http://www.unhabitat.pl/files/300/vienna_declaration.pdf).  
121

 Για τισ δράςεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ βλ. 
http://www.stabilitypact.org/e-see/default.asp  
122

 Βλ. τθν ζρευνα του ΟΟΣΑ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν 
περιοχι - OECD & European Commission, Defining and Strengthening Sector Specific Sources of 
Competitiveness in the Western Balkans – Recommendation for a Regional Investment Strategy, 2008 
123

 Βλ. World Bank Doing Business Report 2007, όπου θ Κροατία και θ ΡΓΔΜ κατατάςςονται μεταξφ των 10 
ταχφτερων μεταρρυκμιςτϊν, ενϊ θ Σερβία κατζλαβε τθν πρϊτθ κζςθ το 2006.  

http://www.unhabitat.pl/files/300/vienna_declaration.pdf
http://www.stabilitypact.org/e-see/default.asp
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4.3.2.3. Τραπζηι Εργαςίασ III - Ενίςχυςθ τθσ Εςωτερικισ και Εξωτερικισ 
Αςφάλειασ  

 
Εκτόσ από τθ δθμοκρατία και τθν οικονομικι ανάπτυξθσ, ζνα αςφαλζσ περιβάλλον 
αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν αποτροπι ςυγκροφςεων. Αυτό δεν αφορά μόνο τθν 
τθ ςτρατιωτικι ςφγκρουςθ, αλλά και τθν αποκατάςταςθ του κράτουσ δικαίου. Το Τραπζηι 
Εργαςίασ ΛΛΛ, λοιπόν, αςχολικθκε με κζματα και εςωτερικισ και εξωτερικισ αςφάλειασ, 
διαχωριηόμενο ςε δφο υπό-Τραπζηια, με ςτόχο να προωκιςει τθ διαφάνεια και τθν 
πολιτικι προβλεψιμότθτα, αλλά τθν περιφερειακι ςυνεργαςία, ειδικά ςτθν μεταρρφκμιςθ 
του τομζα αςφαλείασ και τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, τθσ 
διαφκοράσ και κεμάτων μετανάςτευςθσ. Θ αλικεια είναι ότι ςταδιακά, το ζργο του 
Τραπεηιοφ ΛΛΛ μετακινικθκε από τα μζτρα οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των 
δυνάμεων αςφαλείασ των χωρϊν τθσ περιοχισ και από τθν αποτροπι τθσ ςτρατιωτικισ 
ςφγκρουςθσ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ και τθν αντιμετϊπιςθ 
των φαινομζνων διαςυνοριακισ εγκλθματικότθτασ.124 
  
Το Υπο-Τραπζηι για Κζματα Δικαιοςφνθσ και Εςωτερικϊν Υποκζςεων αςχολικθκε με 
δφςκολουσ τομείσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχουν μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ ακόμα – όχι 
μόνο για τθν ενίςχυςθ τθσ προοπτικισ ζνταξθσ των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτο ΝΑΤΟ και τθν 
ΕΕ, αλλά προσ όφελοσ των ίδιων των κοινωνιϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Θ ενίςχυςθ του κράτουσ 
δικαίου και θ καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ – το οποίο, αντίκετα με άλλεσ 
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, δεν εμποδίηεται από τα νζα ςφνορα ςτθν περιοχι - και τθσ 
διαφκοράσ βρίςκονται υψθλά ςτθν πολιτικι ατηζντα όλων των κυβερνιςεων. Ειδικά τα 
κζματα οργανωμζνου εγκλιματοσ προκαλοφν μεγάλο πλιγμα για τισ οικονομίεσ τθσ 
περιοχισ, αλλά και για το θκικό των κοινωνιϊν. Οι διαδοχικζσ ςυγκροφςεισ ςτθν πρϊθν 
Γιουγκοςλαβία δθμιοφργθςαν ζνα περιβάλλον ανεκτικότθτασ ςε τζτοια φαινόμενα, και 
ακόμα παραπάνω μια αίςκθςθ ατιμωρθςίασ των εγκλθμάτων, που τρζφει εγκλθματικζσ 
ςυμπεριφορζσ ακόμα περιςςότερο. Θ αδυναμία των αςτυνομικϊν δυνάμεων – τόςο 
εξαιτίασ περιοριςμζνων ανκρϊπινων πόρων, όςο και του εξοπλιςμοφ – ςε ςυνδυαςμό με 
τισ ανϊριμεσ κοινωνίεσ των πολιτϊν αποτζλεςαν προκλιςεισ για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ. Πςον αφορά τα κζματα δικαιοςφνθσ και εςωτερικϊν υποκζςεων, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ κινικθκε προσ τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 
 

 Δθμιουργία δικτφων ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ τιρθςθσ τθσ τάξθσ και του νόμου125, 
φζρνοντασ ςε ςυνεργαςία τα Εκνικά Κοινοβοφλια, τα ΜΜΕ και τθν κοινωνία των 
πολιτϊν. 
 

 Κζντρο για τθν Καταπολζμθςθ του Διαςυνοριακοφ Εγκλιματοσ (Transborder Crime 
Fighting Center)126, το οποίο αρχικά δθμιουργικθκε υπό το SECI και ςτθ ςυνζχεια 
υιοκετικθκε από το Σφμφωνο Στακερότθτασ, αποτελεί τον κφριο κόμβο τθσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ. 
Πλεσ οι χϊρεσ-μζλθ ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ του με ςτελζχθ των ςωμάτων 

                                                           
124

 Stability Pact for Southeastern Europe , Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from 
Stabilization to Integration, 2008, ςελ. 18 
125

 Για παράδειγμα, ζτςι γεννικθκε θ ςυνεργαςία μεταξφ των ανακριτικϊν αρχϊν (Southeast European 
Prosecutors Advisory Group – SEEPAG) 
126

 Βλ. http://www.secicenter.org/  

http://www.secicenter.org/
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αςφαλείασ, αλλά και τελωνειακϊν, διευκολφνοντασ τθ ροι τθσ πλθροφόρθςθσ και 
το ςυντονιςμό δράςεων. Το Κζντρο ανζπτυξε ςτενζσ ςχζςεισ με τθν Interpol, τον 
Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τελωνείων και τθ Europol. 
 

 Θ Ρρωτοβουλία για τθν Καταπολζμθςθ του Οργανωμζνου Εγκλιματοσ (Stability 
Pact Initiative against Organized Crime – SPOC) αποτελεί από το 2002 μια 
πλατφόρμα ςυνεργαςίασ εμπειρογνωμόνων από τθ ΝΑ Ευρϊπθ, αλλά και διεκνϊσ. 
Στόχοσ του είναι θ βελτίωςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ 
του διεκνοφσ οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτθν περιοχι, μεταφζροντασ τεχνογνωςία 
και εμπειρίεσ ςε κζματα ςχετικϊν κεςμικϊν μεταρρυκμίςεων, μζτρων και 
βζλτιςτων πρακτικϊν. Θ Γραμματεία του SPOC παρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ ςτο 
Κζντρο του SECI, και από τον Λανουάριο του 2008 τα δφο κζντρα ςυγχωνεφκθκαν, με 
το SPOC να αποτελεί το νομικό τμιμα του πρϊτου127 
 

 Θ Ρρωτοβουλία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ (Stability Pact Anti-
Corruption Initiative - SPAI) εξελίχκθκε ςε Ρεριφερειακι Ρρωτοβουλία (Regional 
Anti-Corruption Initiative – RAI) για το διάλογο ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, τθ 
διεκνι κοινότθτα και τουσ δωρθτζσ, με ζμφαςθ ςτθ διαφκορά ςτα υψθλά 
ςτρϊματα τθσ πολιτικισ, και τθν εφαρμογι διεκνϊν πρακτικϊν και προδιαγραφϊν 
για τθν καταπολζμθςι τθσ. Φυςικά, οι προςπάκειεσ αυτζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ και 
με τθ βακφτερθ προςζγγιςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ με τθν Ευρω-Ατλαντικι 
κοινότθτα128. 
 

 Θ Ρρωτοβουλία για το Αςτυνομικό Forum (Police Forum Initiative - PFI) γεννικθκε 
το 2000 κι αποτελεί ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα ςχετικά υπουργεία 
(εςωτερικϊν ι δθμόςιασ τάξθσ), τισ αςτυνομικζσ αρχζσ, και διεκνείσ ςυνεργάτεσ. 
Στόχο είχε τθν κατάρτιςθ των αςτυνομικϊν δυνάμεων και θ εξειδίκευςθ τμθμάτων 
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου και διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ. 
Αποςκοποφςε ςτθ δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των αρχϊν ςε 
επίπεδο θγεςίασ και διεξαγωγισ ερευνϊν. Ζτςι, ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ 
αυτισ γεννικθκαν νζα ςχιματα ςυνεργαςίασ, πχ για τουσ Αρχθγοφσ τθσ Αςτυνομίασ 
(Southeast Europe Police Chiefs Association – SEPCA) ι για τθν εκπαίδευςθ των 
αςτυνομικϊν (Organized Crime Training Network – OCTN)129, πλζον των ομάδων 
εργαςίασ του Κζντρου του SECI ςτο Βουκουρζςτι. Άλλεσ πρωτοβουλίεσ που 
προζκυψαν μζςα από τθ ςυνεργαςία PFI είναι θ ςυνεργαςία για τον εντοπιςμό 
κλεμμζνων οχθμάτων 130. 

 
 Θ Ραράνομθ Διακίνθςθ Ανκρϊπων (Trafficking in Human Beings) εντάχκθκε ςτα 

πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ για τθ μετανάςτευςθ, το άςυλο και τουσ πρόςφυγεσ 
(MARRI), τθν οποία περιγράψαμε παραπάνω. Στα πλαίςια του MARRI, οι ζξι χϊρεσ 
των δυτικϊν Βαλκανίων ςυνεργάηονται ςε κζματα διαχείριςθσ τθσ μετανάςτευςθσ, 
του αςφλου, τθσ βίηασ, τθν επιςτροφι προςφφγων και όλα τα ςχετικά κζματα. 

                                                           
127

 Βλ και http://www.stabilitypact.org/org-crime/default.asp  
128

 Βλ. και http://www.stabilitypact.org/anticorruption/default.asp  
129

 Το δίκτυο αυτό φζρνει ςε επαφι ειδικοφσ ερευνθτζσ ςτο χϊρο του οργανωμζνου εγκλιματοσ 
130

 Θ διαδικαςία επικεντρϊνεται ςτθ ςφνδεςθ διαςυνοριακϊν ςτακμϊν με το δίκτυο τθσ Interpol, για τθν 
καλφτερθ διαςταφρωςθ πλθροφοριϊν (Bled process on Stolen Vehicle Crime) 

http://www.stabilitypact.org/org-crime/default.asp
http://www.stabilitypact.org/anticorruption/default.asp
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Το Υπο-Τραπζηι για Κζματα Αςφάλειασ και Άμυνασ αςχολικθκε με τθν αποκατάςταςθ 
ενόσ περιβάλλοντοσ αςφάλειασ ςτθν περιοχι, με ζμφαςθ τθ μεταρρφκμιςθ ςτον τομζα τθσ 
άμυνασ. Θ παράνομθ διακίνθςθ μικρϊν όπλων αποτελεί ζνα ακόμθ πρόβλθμα που 
εντάχκθκε ςτισ εργαςίεσ του Υπο-Τραπεηιοφ αυτοφ, το οποίο ςυνεργάςτθκε ςτενά με τον 
ΟΑΣΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά και με άλλεσ ιδθ υπάρχουςεσ πρωτοβουλίεσ ςτον τομζα τθσ 
αςφάλειασ131. 
 

 Ρεριφερειακό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Ελζγχου Εξοπλιςμϊν και Βοικειασ 
Εφαρμογισ (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance 
Center – RACVIAC): Το RACVIAC είναι ζνα πολυεκνικό κζντρο με προςωπικό από 15 
χϊρεσ, που δθμιουργικθκε το 2000 ωσ forum περιφερειακοφ διαλόγου και 
ςυνεργαςίασ για διάφορα μζτρα οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ ςτον τομζα τθσ 
αςφάλειασ και του ελζγχου των εξοπλιςμϊν, με ςτόχο παράλλθλα να προςφζρει 
βοικεια ςε όλα τα ςχετικά κζματα132. Το κζντρο ςτθρίηει και ςυμπλθρϊνει τισ 
δράςεισ του ΟΑΣΕ, του ΝΑΤΟ και τθσ ΕΕ, και ςε αυτό ςυμμετζχουν 24 χϊρεσ. 
Ραρζχει κατάρτιςθ ςτα κζματα του ενδιαφζροντόσ του, προωκεί τα μζτρα 
οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ και ταυτόχρονα είναι μια πλατφόρμα πολιτικο-
ςτρατιωτικϊν διαβουλεφςεων. Με δεδομζνθ τθ μετατόπιςθ των προτεραιοτιτων 
ςτθν περιοχι και τθν εξζλιξθ τθσ ςυνεργαςίασ, το Κζντρο επαναπροςδιορίηει τθ 
ςτρατθγικι του κατεφκυνςθ ϊςτε να διαμορφωκεί ςε ζνα Κζντρο Συνεργαςίασ για 
τθν Αςφάλεια (Center for Security Cooperation), με ιςχυρότερθ τθν παρουςία του 
πολιτικοφ ςτοιχείου. 
 

 Κζματα μικρϊν όπλων: Μζςα από τισ διαδικαςίεσ του, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
δθμιοφργθςε κζντρο για τθν καταςτροφι παράνομων όπλων (Southeastern Europe 
Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons – SEESAC), ςε 
ςυνεργαςία με τθν UNDP και παρατθρθτζσ από το ΝΑΤΟ, τθν ΕΕ, το ΟΑΣΕ και τθν 
κοινωνία των πολιτϊν. Μια από τισ πρωτοβουλίεσ του κζντρου ζχει να κάνει με τθν 
ενθμζρωςθ και ενεργοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςτο κζμα των μικρϊν όπλων, και 
τθ διαμόρφωςθ εκνικϊν ςτρατθγικϊν για τον ζλεγχό τουσ.133 
 

 Ρρωτοβουλία για τισ Ζκτακτεσ Καταςτάςεισ: Θ Ρρωτοβουλία αυτι αφορά τθν 
ανάπτυξθ ετοιμότθτασ για τθν αποτροπι και διαχείριςθ ζκτακτων αναγκϊν και 
φυςικϊν καταςτροφϊν (Disaster Preparedness and Prevention Initiative - DPPI)134, 
και γεννικθκε με αφορμι ζκτακτα καιρικά φαινόμενα που προκάλεςαν πλθμμφρεσ 
κατά μικοσ του Δοφναβθ, αλλά και τθν αντιμετϊπιςθ των πυρκαγιϊν.Θ 
πρωτοβουλία γεννικθκε το 2002, με τθ ςυμμετοχι όλων των χωρϊν τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ, αλλά και τθσ Ελλάδοσ, τθσ Ουγγαρίασ, τθσ Σλοβενίασ και τθσ Τουρκίασ. Το 
2007 αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία περιφερειακοφ κζντρου για το ςκοπό αυτό ςτθν 

                                                           
131

 Αναφερόμαςτε εδϊ ςτο Southeast European Security Cooperation Steering Group (SEEGROUP), τθ 
Διαδικαςία Συνεργαςίασ των Υπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ (Southeast European Defence Ministers Process – 
SEDM), και το Southeast European Clearinghouse (SEEC) 
132

 Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν ανταλλαγι ςτρατιωτικϊν πλθροφοριϊν, τθν παρατιρθςθ ςτρατιωτικϊν 
δράςεων, τον περιοριςμό τοποκεςιϊν βαρζωσ εξοπλιςμοφ, τθν ενθμζρωςθ για τθν αδρανοποίθςθ ειδικϊν 
δυνάμεων, ςυςτιματα επαλικευςθσ, κα. Για περιςςότερα ςχετικά με το RACVIAC βλ. http://www.racviac.org  
133

 Stability Pact for Southeastern Europe , Eight years of the Stability Pact for Southeastern Europe – from 
Stabilization to Integration, 2008, ςελ. 21 
134

 Βλ. http://www.dppi.info/  

http://www.racviac.org/
http://www.dppi.info/
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Κροατία, με δράςεισ που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ςε κζματα διαχείριςθσ 
περιβαλλοντικϊν καταςτροφϊν, τθ ςυνεργαςία μεταξφ των πυροςβεςτικϊν 
ςωμάτων, και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν από 
ςειςμοφσ. 

 
 Θ Διαδικαςία τθσ Οχρίδασ για τθν Αςφάλεια και Διαχείριςθ των Συνόρων (Ohrid 

Process on Border Security and Management) ιταν μια από τισ πρωτοβουλίεσ που 
ολοκλιρωςαν το ζργο τουσ με τθ λφςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
Δθμιουργικθκε το 2003 ωσ ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ των 6 χωρϊν των 
Δυτικϊν Βαλκανίων, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ και του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, ενϊ ςυνδεδεμζνα μζλθ υπιρξαν θ UNMIK/Κόςςοβο και 
το Κζντρο για το Δθμοκρατικό Ζλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων ςτθ Γενεφθ (Geneva 
Center for Democratic Control of Armed Forces - DCAF). Επικεντρϊκθκε ςτθν 
παρακολοφκθςθ των δράςεων τω χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ να 
αποςτρατιωτικοποιιςουν τουσ διαςυνοριακοφσ ςτακμοφσ τουσ και να 
εναρμονίςουν τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των ςυνόρων με εκείνουσ τθσ ΕΕ. 

 
 

4.3.3. Το Γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι 
 
Το Γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι είναι ο πυρινασ τθσ κεςμικισ δομισ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, κακϊσ ο ίδιοσ του αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ όλων των μετόχων, με 
αποςτολι να επικοινωνεί μαηί τουσ ςε τακτικι βάςθ, να διαχζει τθν απαραίτθτθ 
πλθροφόρθςθ και να αναφζρεται ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ και τον ΟΑΣΕ ωσ προσ τθν 
εξζλιξθ των δράςεων του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Θ πιο ςθμαντικι του αποςτολι είναι 
να εναρμονίηει τισ πολιτικζσ ςτρατθγικζσ των μελϊν του Συμφϊνου να ςυντονίηει 
υπάρχουςεσ και νζεσ πρωτοβουλίεσ κι με αυτόν τον τρόπο να ςυμβάλλει ςτθν αποφυγι 
άχρθςτων επαναλιψεων. Οι αρμοδιότθτζσ του ορίηονται από τθν ιδρυτικι πράξθ τθσ 
Κολωνίασ, αλλά και από τθ διακιρυξθ του Σαράγιεβο, θ αλικεια, όμωσ, είναι ότι ο ρόλοσ 
του ορίηεται από τθν Κοινι Ρράξθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου που τον διορίηει135. 
 
Θ αλικεια είναι πωσ ο Ειδικόσ Συντονιςτισ είναι το μοναδικό ςτοιχείο των δομϊν του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ για το οποίο μποροφμε να εντοπίςουμε νομικι υπόςταςθ. Ρρζπει 
να υπογραμμίςουμε ξανά ότι ο Ειδικόσ Συντονιςτισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ορίηεται 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κι ωσ εκ τοφτου Κοινζσ Ρράξεισ136 του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου 
(ςτα πλαίςια τθσ ΚΕΡΡΑ) τον διορίηουν ωσ Ειδικό Εκπρόςωπο τθσ ΕΕ (EU Special 
Representative), με κακικοντα (functions) Ειδικοφ Συντονιςτι του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ. Θ πράξθ διοριςμοφ του εκτελείται από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, ζπειτα από απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. Θ ίδια θ Ευρωπαϊκι 
                                                           
135

 Διοριςμόσ από το Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων, Κοινι Απόφαςθ 1999/345/CFSP, 3/7/1999 και 
επιβεβαίωςθ και ανανζωςι τθσ με τθν Κοινι Ρράξθ 1999/523/CFSP, 29/7/1999.  Σφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ 
απόφαςθσ τθσ 3/7/1999, το Συμβοφλιο κα υιοκετοφςε το ςυντομότερο δυνατό μια Κοινι Δράςθ για τθν 
επιβεβαίωςθ του διοριςμοφ και τθσ δικαιοδοςίασ (mandate) του Ειδικοφ Συντονιςτι, ορίηοντασ τθ διάρκεια, 
τα μζςα (διπλωματικά, υλικά και οικονομικά), τισ διαδικαςίεσ και τισ ςυνκικεσ που κα αφοροφςαν τα 
κακικοντα του Ειδικοφ Εκπροςϊπου. Στο Άρκρο 3 διευκρινίηεται ότι μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κοινισ Δράςθσ, κα 
καλφπτονται μόνο τα ζξοδα ταξιδιϊν και διαμονισ του Ειδικοφ Εκπροςϊπου τθσ ΕΕ, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ του Γενικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
136

 1999/523/CFSP ςτισ 29/7/1999 
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Επιτροπι προτείνει τθν υποψθφιότθτα ςτο Συμβοφλιο, ζπειτα από διαβουλεφςεισ με τον εν 
ενεργεία Ρρόεδρο του ΟΑΣΕ και άλλουσ ςυμμετζχοντεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, 
υποβάλλοντασ ταυτόχρονα και αιτιολογικι ζκκεςθ137. Σφμφωνα με τον κανονιςμό 
1080/2000 (22/5/2000) τθσ Ευρωπαϊκι Επιτροπισ138, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ διορίηεται από 
το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ςε ετιςια βάςθ (από τθν 1θ Λανουαρίου ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου), 
λαμβάνει χρθματοδότθςθ με τθ μορφι επιχοριγθςθσ (grant) για τον προχπολογιςμό του 
Γραφείου του139, με κανονιςμό ο οποίοσ ορίηει τθ κθτεία του, τισ αρμοδιότθτεσ και τισ 
«κατευκυντιριεσ γραμμζσ όςον αφορά το ςυντονιςμό και τθν υποβολι εκκζςεων»140. Οι 
αρμοδιότθτεσ που αποδίδονται ςτον Ειδικό Συντονιςτι είναι οι ακόλουκεσ: 

 Να προωκεί τουσ ςκοποφσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτο εςωτερικό των χωρϊν 
και μεταξφ τουσ 

 Να προεδρεφει του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ 

 Να δθμιουργιςει και να διατθριςει ςτενζσ επαφζσ με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 
και τισ χϊρεσ-υποςτθρικτζσ, οργανιςμοφσ και κεςμοφσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, όπωσ και τουσ ςχετικοφσ περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ και 
πρωτοβουλίεσ 

 Να υποβάλλει περιοδικζσ αναφορζσ ςτθν Ρροεδρία του ΟΑΣΕ, ςφμφωνα με τισ 
διαδικαςίεσ του, εκ μζρουσ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ 

 Να ςυμμετζχει ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι (High Level Steering Group) τθσ διαδικαςίασ 
ςυντονιςμοφ των δωρθτϊν 

 Να ςυνεργάηεται ςτενά με όλουσ του κεςμοφσ τθσ ΕΕ, προκειμζνου να προωκιςει 
το ρόλο τθσ ΕΕ ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ, ςφμφωνα με τα ςθμεία 18, 19 και 20 
του κειμζνου (document) του Συμφϊνου Στακερότθτασ 

 Να ςυναντιζται περιοδικά και όπωσ είναι αναγκαίο με τουσ Ρροζδρουσ των 
Τραπεηιϊν Εργαςίασ, για να διαςφαλίςει το ςυνολικό ςυντονιςμό 

 Να διαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ Γραμματείασ του Ρεριφερειακοφ 
Τραπεηιοφ και των τριϊν Τραπεηιϊν Εργαςίασ 

 
Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι τα κακικοντα του Ειδικοφ Συντονιςτι δεν μεταβλικθκαν, 
αλλά περιγράφονται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο ςε κάκε κοινι πράξθ διοριςμοφ (ι 
παραμζνουν το ίδιο όποτε είχαμε παράταςθ κθτείασ). Θ μοναδικι διαφορά που 
παρατθρείται θ προςκικθ μιασ παραγράφου ζπειτα από το 2003, θ οποία ζχει να κάνει με 

                                                           
137

 Είναι ενδιαφζρον να παρατθριςουμε εδϊ ότι ςτισ αιτιολογικζσ εκκζςεισ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ 
ΝΑ Ευρϊπθ περιγράφεται ωσ «πλαίςιο περιφερειακισ πολιτικισ» τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, «με ςτόχο τθ 
ςτιριξθ των χωρϊν τθσ εν λόγω περιοχισ ςτθν προςπάκειά τουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ειρινθσ, τθσ 
δθμοκρατίασ, τθσ προαγωγισ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθσ οικονομικισ ευθμερίασ, 
κακϊσ και για τθν επίτευξθ τθσ ςτακερότθτασ ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ».  
138

 Ο ίδιοσ κανονιςμόσ αφορά τον 4
ο
 Ρυλϊνα τθσ Ρροςωρινισ Αποςτολισ των Θνωμζνων Εκνϊν για το 

Κοςςυφοπζδιο (UNMIK), το Γραφείο του Ανωτάτου Εκπροςϊπου ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ (OHR) και το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ (ΕΕ L 122 τθσ 24.5.2000, ς. 27. - τροποποιικθκε από 
τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 2098/2003 τθσ Επιτροπισ τθσ 27/11/2003 (ΕΕ L 316 τθσ 29.11.2003, ς. 1) Από το 
2007 και μετά, με τθ  δθμιουργία του νζου πλαιςίου IPA (Instrument for Pre-Accession) για τθν παροχι 
οικονομικισ βοικειασ προσ τισ υπό διεφρυνςθ χϊρεσ, το οποίο αντικατζςτθςε και όλα τα προθγοφμενα 
προγράμματα (CARDS, ISPA, SAPARD) που διαχειρίηονταν θ διεφκυνςθ Διεφρυνςθσ, ο κανονιςμόσ 1080/2000 
ζπαψε να ιςχφει, αλλά οι προβλζψεισ του ενςωματϊκθκαν ςτο IPA, ϊςτε να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα θ 
χρθματοδότθςθ τθσ UNMIK, του Υψθλοφ Αντιπροςϊπου ςτθ Βοςνία και του Συμφϊνου Στακερότθτασ.  
139

 Κανονιςμόσ 1080/2000, 22/5/2000, άρκρο 1.  
140

 Ππωσ όλεσ οι αποφάςεισ του Συμβουλίου, και οι ςχετικζσ με το διοριςμό του Ειδικοφ Συντονιςτι αρχίηουν 
να ιςχφουν τθν επόμενθ θμζρα δθμοςίευςισ τθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
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τθν αξιολόγθςθ του ζργου του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτθ βάςθ ςτων προτεραιοτιτων 
που προςδιορίηονται από το Ρεριφερειακό Τραπζηι, αλλά και τθ μεγαλφτερθ ευκφνθ για 
τθν οικονομικι διαχείριςθ των πόρων που διατίκενται ςτο Σφμφωνο από τθ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ141.  
 
Σφμφωνα με τισ Ρράξεισ διοριςμοφ του Ειδικοφ Συντονιςτι, θ ΕΕ αναλαμβάνει να παρζχει 
ςτον Ειδικό Εκπρόςωπό τθσ τουσ απαραίτθτουσ ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ, 
ςυνειςφζροντασ ουςιαςτικά ςτισ αρμοδιότθτζσ του ωσ Ειδικό Συντονιςτι του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ142. Επιπλζον, αναμενόταν και άλλοι μζτοχοι του Συμφϊνου να ςτθρίξουν 
ανάλογα τθ λειτουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Ωσ βάςθ του Ειδικοφ Συντονιςτι και 
τθσ ομάδοσ του (staff) ορίςτθκαν οι Βρυξζλλεσ143. 
 
Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 2 τθσ Κοινισ Ρράξθσ, ο Ειδικόσ 
Συντονιςτισ, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ Ειδικόσ Εκπρόςωποσ τθσ ΕΕ, α) κα ςυντονίηει τισ 
δράςεισ του με τον Ειδικό Εκπρόςωπο τθσ ΕΕ για τθ διαδικαςία Royaummont144, β) κα 
ςυνδεκεί ςτενά με το Γραφείο του Υψθλοφ Εκπροςϊπου ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, και γ) κα 
ςυνδεκεί ςτενά με τθν Ρολιτικι Διοίκθςθ του ΟΘΕ ςτο Κόςςοβο (United Nations Civil 
Administration in Kosovo). 

                                                           
141

 Για παράδειγμα, θ απόφαςθ του Συμβουλίου 2003/910/EC (22/12/2003) για το διοριςμό του Erhard Busek 
αναφζρει (άρκρο 3, παράγραφοσ 7) ότι ανάμεςα ςτισ αρμοδιότθτζσ του είναι να εργάηεται ςτθ βάςθ ενόσ 
πίνακα - που ζχει ςυμφωνθκεί εκ των προτζρων και μετά από διαβουλεφςεισ - των ενεργειϊν 
προτεραιότθτασ για το Σφμφωνο Στακερότθτασ, οι οποίεσ πρζπει να τεκοφν ςε εφαρμογι κατά το ζτοσ 2004. 
Οφείλει επίςθσ να ελζγχει τισ μεκόδουσ εργαςίασ των δομϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ για να 
διαςφαλιςτεί θ ςυνοχι και θ αποτελεςματικι χριςθ των διακζςιμων πόρων.  
142

 1999/523/CFSP ςτισ 29/7/1999, άρκρο 2 
143

 Στο ςθμείο αυτό πρζπει να διευκρινίςουμε ότι πζρα από προφορικι ςυμφωνία μεταξφ του Ζλλθνα 
Ρρωκυπουργοφ, κου Κϊςτα Σθμίτθ, και του Ειδικοφ Συντονιςτι του Συμφϊνου Στακερότθτασ, κου Bodo 
Hombach, τθν άνοιξθ του 2000, δεν υπάρχει αναφορά για τθ δθμιουργία τθσ Εναλλακτικισ Ζδρασ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτθ Κεςςαλονίκθ, είτε ςτισ αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου είτε του 
Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ. Οι αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου αναφζρουν αρκετά ςυχνά ότι θ 
χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ αφορά τα «κεντρικά» γραφεία του Συμφϊνου Στακερότθτασ, αλλά αυτό δεν μπορεί να 
αναφζρεται αποκλειςτικά ςτο Γραφείο τθσ Κεςςαλονίκθσ, μια και το Σφμφωνο Στακερότθτασ προϊκθςε 
ςυνδεδεμζνα κζντρα με ειδικζσ αρμοδιότθτεσ και επικζντρωςθ (πχ πρόςφυγεσ, διαφκορά και οργανωμζνο 
ζγκλθμα, κλπ) ςε πολλζσ από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Το Γραφείο τθσ Κεςςαλονίκθσ ανζπτυξε κάποιεσ 
δράςεισ τθν περίοδο 2000-2001 κυρίωσ ςτον τομζα τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, με Επικεφαλισ τθν κα Ειρινθ 
Λαμπράκθ, και χρθματοδότθςθ μζςω τθσ Υπθρεςίασ Διεκνοφσ Αναπτυξιακισ Συνεργαςίασ του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν. Κακϊσ θ Ζδρα τθσ Κεςςαλονίκθσ δεν είχε ποτζ νομικι προςωπικότθτα, ζςτω και ςτα πλαίςια του 
εςωτερικοφ Ελλθνικοφ δικαίου, θ χρθματοδότθςθ αυτι διατζκθκε για του ςκοποφσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ μζςω ΜΚΟ. Οι δράςεισ, όμωσ, δεν ζλαβαν ικανι δθμοςιοποίθςθ, ενϊ το Γραφείο τθσ 
Κεςςαλονίκθσ ςτεροφνταν φυςικισ παρουςίασ ςτελεχϊν (ακόμα και τθσ Επικεφαλθσ). Ζπειτα από μια 
περίοδο αδράνειασ, το Γραφείο επαναδραςτθριοποιικθκε ςτα μζςα του 2004, με Επικεφαλισ τον κο Βενιαμιν 
Καρακωςτάνογλου. Για τα επόμενα τζςςερα χρόνια, και παρ’ όλο που υπιρξαν ςθμαντικοί οικονομικοί 
περιοριςμοί και ζλλειψθ νομικισ προςωπικότθτασ, το Γραφείο τθσ Κεςςαλονίκθσ ανζπτυξε δράςεισ ςτον 
τομζα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ, του εμπορίου και των επενδφςεων, και τθσ διαςυνοριακισ 
ςυνεργαςίασ. Οι ςχζςεισ μεταξφ των Γραφείων των Βρυξελλϊν και τθσ Κεςςαλονίκθσ δεν κατάφεραν να 
αναπτυχκοφν επαρκϊσ, ϊςτε θ Ζδρα τθσ Κεςςαλονίκθσ να ενςωματϊςει το ζργο τθσ ςε αυτό του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, το οποίο εντάχκθκε ςε τροχιά λφςθσ μερικοφσ μινεσ ζπειτα από τθν επαναδραςτθριοποίθςθ 
του Γραφείου Κεςςαλονίκθσ. 
144

 Ο κοσ Ραναγιϊτθσ ουμελιϊτθσ διορίςτθκε ωσ Ειδικόσ Εκπρόςωποσ τθσ ΕΕ για τθ διαδικαςία Royaummont 
με τθν Κοινι Κζςθ 98/633/CFSP. Θ κθτεία του ιταν ετιςια, με τθν τελευταία να λιγει ςτισ 31/5/2000 
(Απόφαςθ Συμβουλίου 1999/361/CFSP). Ο προχπολογιςμόσ τθσ τελευταίασ περιόδου ανερχόταν ςτα € 
550.000,00, για μια ομάδα 4 ατόμων βαςιςμζνθ ςτισ Βρυξζλλεσ. 
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Οι οικονομικζσ διευκετιςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία των γραφείων του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, και ειδικότερα τθ ςυνειςφορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε αυτό, ορίηονται 
από τθν ίδια κοινι πράξθ145. Συγκεκριμζνα, οι προβλεπόμενοι πόροι προορίηονται για τθν 
αγορά εξοπλιςμοφ και τα τρζχοντα ζξοδα Γραφείου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αμοιβισ 
του και των αμοιβϊν του προςωπικοφ του Γραφείου του, οι οποίεσ δεν καλφπτονται από τθ 
διαδικαςία των αποςπάςεων (secondments) από χϊρεσ-μετόχουσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ι από άλλουσ οργανιςμοφσ146. Το αρχικό αυτό ποςό περιελάμβανε επίςθσ 
και πόρουσ για τισ πρϊτεσ δράςεισ υλοποίθςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, ενϊ δζςμευε 
τθν Ρροεδρία τθσ ΕΕ, τθν Επιτροπι ι και τισ χϊρεσ μζλθ να παρζχουν τθν απαραίτθτθ υλικι 
(logistical) ςτιριξθ ςτθν περιοχι. Το άρκρο 2 του Κανονιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
1080/2000 τθσ 22/5/2000 ορίηει ότι θ ςτιριξθ τθσ Κοινότθτασ προσ το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ κα είναι αντικείμενο χρθματοδοτικισ ςυμφωνίασ ανάμεςα ςτθν Επιτροπι 
και τον Ειδικό Απεςταλμζνο με δφο ςυμβόλαια: το πρϊτο όριηε τθ ςχζςθ του Ειδικοφ 
Συντονιςτι με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ωσ Ειδικόσ Σφμβουλοσ (Special Advisor), και τθν 
αμοιβι του, ενϊ το δεφτερο τθ χρθματοδότθςθ των λειτουργικϊν εξόδων του Γραφείου 
του (ενοίκιο, εξοπλιςμόσ, αναλϊςιμα, κοινόχρθςτα, αςφάλιςθ και αμοιβζσ του διοικθτικοφ 
προςωπικοφ – γραμματεία, λογιςτζσ, κλπ). Δθλαδι, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ διορίηεται από 
το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ωσ Ειδικόσ Αντιπρόςωποσ με κακικοντα Ειδικοφ Συντονιςτι του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, και ωσ τζτοιοσ αναφζρεται ςτο Συμβοφλιο και ςυνεργάηεται με 
τον Υψθλό Εκπρόςωπο για τθν Κοινι Εξωτερικι και Αμυντικι Ρολιτικι147. Θ αμοιβι του, 
όμωσ, προζρχεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι148, με τθν οποία ςυνάπτει και ειδικό 
ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ ωσ Ειδικόσ Σφμβουλοσ, ςτα πλαίςια κανονιςμοφ που αφορά τουσ 
κεςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ149. Τζλοσ, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ ζχει τθν 
πλιρθ ευκφνθ για τθν ακεραιότθτα τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των πόρων που 
διατίκενται για τθ ςτιριξθ του Γραφείου του, και ςυνεργάηεται με τισ αρχζσ τθσ ΕΕ 

                                                           
145

 1999/523/CFSP ςτισ 29/7/1999, άρκρο 3, και όλεσ τισ επόμενεσ πράξεισ διοριςμοφ του Ειδικοφ Συντονιςτι 
ωσ Ειδικοφ Εκπροςϊπου τθσ ΕΕ. Για παράδειγμα, θ 1999/523/CFSP, 29/7/1999 ορίηει το ποςό των 
€850.000,00 για τουσ ςκοποφσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθν περίοδο μζχρι τθν 31/12/1999, θ 
2001/915/CFSP, 19/12/2001 ορίηει το ποςό των €1.420.290,00 για ολόκλθρο το 2002, ενϊ το διακζςιμο ποςό 
για ολόκλθρο το 2001 ιταν €2.020.000,00 (βάςει τθσ Κοινισ Δράςθσ 2000/793/CFSP, 14/12/2000) 
146

 Οι χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ και οι Ευρωπαϊκοί κεςμοί μποροφςαν με τθ διαδικαςία των αποςπάςεων 
(secondment) προςωπικοφ να κζςουν ανκρϊπινο δυναμικό ςτθ διάκεςθ του Ειδικοφ Εκπροςϊπου. Θ Κοινι 
Ρράξθ ορίηει ότι θ αμοιβι του αποςπαςμζνου προςωπικοφ κα καλφπτεται από τθ χϊρα ι τον οργανιςμό ι 
τον Ευρωπαϊκό κεςμό προζλευςισ του. Το Γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι ςτελεχωνόταν από 25-30 άτομα, 
που αποςπάςτθκαν από τισ κυβερνιςεισ τουσ ι τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που ςυμμετείχαν ςτο Σφμφωνο 
Στακερότθτασ. Ωσ εκ τοφτου, κάκε ςτζλεχοσ απολάμβανε διαφορετικό κακεςτϊσ (αμοιβϊν, διπλωματικισ 
αςυλίασ, κλπ), και κακϊσ το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν υφίςτατο ωσ διεκνισ οργανιςμόσ, πολλοί από τουσ 
διπλωμάτεσ που εργάηονταν για τουσ ςκοποφσ του υπάγονταν επιςιμωσ ςτισ εκνικζσ αντιπροςωπείεσ τουσ 
ςτισ Βρυξζλλεσ. 
147

 1999/523/CFSP, 29/7/1999, άρκρα 3-4 
148

 Οι αποφάςεισ του Συμβουλίου για το διοριςμό του Ειδικοφ Συντονιςτι δεν ταυτίηονταν πάντα χρονικά με 
τα ςυμβόλαια χρθματοδότθςθσ ανάμεςα ςτον Ειδικό Συντονιςτι και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Για 
παράδειγμα, ενϊ θ Απόφαςθ του Συμβουλίου 2005/912 τθσ 12/12/2005 διόριηε τον Dr Busek ωσ Ειδικό 
Συντονιςτι του Συμφϊνου Στακερότθτασ από τθν 1/1/2006 μζχρι τθν 31/12/2006, τα ςυμβόλαια του Ειδικοφ 
Συντονιςτι με τθν Επιτροπι για τθν ιδιότθτά του ωσ Ειδικόσ Σφμβουλοσ και για τα λειτουργικά ζξοδα του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ ζλθγαν ςτισ 31/3/2006 
149

 Oι ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ με τουσ Ειδικοφσ Συμβοφλουσ προςδιορίηονται από ξεχωριςτό Κανονιςμό του 
Συμβουλίου για «άλλουσ ςυνεργάτεσ» του 1968  (Staff Regulations and Conditions of Employment of Other 
Servants, EEC, Euratom, ECSC 259/68, 29/12/1968, ο οποίοσ τροποποιικθκε από τον Κανονιςμό 2104/2005 – 
OJ L 337, 22/12/2005, ςελ. 7) 
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(ςυμπεριλαμβανομζνου του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου κατά τθσ Fraud και του Court of 
Auditors) προκειμζνου να διαςφαλίςει τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των πόρων αυτϊν. 
 
Πςον αφορά τα προνόμια, τισ αςυλίεσ και τισ περαιτζρω εγγυιςεισ που είναι απαραίτθτεσ 
για τον Ειδικό Συντονιςτι και το προςωπικό του για τθν ολοκλιρωςθ και τθν ομαλι 
εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ του, αυτά κα προςδιοριςτοφν από κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ.  
 
Το Γραφείο είχε ωσ κακικον τον πολιτικό ςυντονιςμό των δράςεων του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ και όχι τθν άμεςθ διαχείριςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων, πράγμα 
ςυμβατό και με το κεςμικό του ρόλο. Λειτοφργθςε ωσ το πολιτικό κζντρο του Συμφϊνου, 
προκειμζνου και παρακολουκοφςε τθν εξζλιξθ διάφορων πρωτοβουλιϊν, ςτθρίηοντασ 
δράςεισ όποτε και όπωσ αυτό είναι αναγκαίο. Τα ςτελζχθ του Γραφείου αναλάμβαναν 
ευκφνεσ για ζναν ι περιςςότερουσ δευτερεφοντεσ τομείσ δράςθσ.  
 
Φυςικά, ο ρόλοσ του Ειδικοφ Συντονιςτι ωσ θγζτθσ και ςυντονιςτισ τθσ ευρφτερθσ 
διαδικαςίασ ζχει υπάρξει ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, και μάλιςτα ζχει δεχτεί τόςο κριτικι, όςο 
και επευφθμίεσ. Ειδικοί Συντονιςτζσ ζχουν διατελζςει οι Bodo Hombach (Γερμανόσ 
πολιτικόσ και διευκυντισ του Γραφείου του Γερμανοφ Καγκελάριου Gerhard Schroeder, 
1999 – 2001)150 και ο Erhard Busek (πρϊθν Αντικαγκελάριοσ τθσ Αυςτρίασ, 2002 – 2008).  
 
 

4.4. Εξζλιξθ και λφςθ 
 
Βλζποντασ το ζργο των μθχανιςμϊν του, μποροφμε να ποφμε ότι το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ δθμιουργικθκε αξιοποιϊντασ τθν παγκόςμια εμπειρία διαχείριςθσ κρίςεων, 
εντοπίηοντασ τρεισ βαςικοφσ τομείσ δράςθσ για τθν μακροπρόκεςμθ αποτελεςματικότθτα 
τθσ αποτροπισ ςυγκροφςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ ειρινθσ: τθν προϊκθςθ τθσ 
δθμοκρατίασ, τθν οικονομικι και κοινωνικι ευθμερία, και τθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ 
περιβάλλοντοσ αςφαλείασ. Οι μθχανιςμοί του δεν προςομοιάηουν τα όργανα ενόσ τυπικοφ 
διεκνοφσ οργανιςμοφ, ειδικά εφόςον δεν είχε ςτθ διάκεςι του ίδιουσ πόρουσ, οφτε 
αποτζλεςε μθχανιςμό υλοποίθςθσ δράςεων. Ιταν ζνα προςωρινό ςϊμα με μοναδικι 
εξουςία ςφγκλθςθσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ και των χωρϊν τθσ περιοχισ, προκειμζνου να 

                                                           
150

 Θ τοποκζτθςθ του κου Hombach ςτθ κζςθ του Ειδικοφ Συντονιςτι δζχκθκε πολλά πυρά και υπιρξε 
αμφιλεγόμενθ, μια και το καλοκαίρι του 1999 υπιρχαν υποψίεσ ςε βάροσ του για χρθματιςμό και κατάχρθςθ 
πόρων τθσ ΕΕ (μάλιςτα ςε ςχζςθ με τισ οικίεσ του ςτο Mülheim και ςτον Καναδά). Αντιδρϊντασ ςτισ 
κατθγορίεσ αυτζσ, ςτισ 27/8/1999, παραιτικθκε από όλεσ τισ κομματικζσ κζςεισ. Είχε προθγθκεί καταδίκθ 
ςυνεργάτθ του από τθ 12

θ
 Διεφκυνςθ Κακουργθμάτων του Bochum (12

th
 Criminal Division of Bochum Regional 

Court / Nordrhein-Westfalen) ςτισ 13/8/99, ο οποίοσ τελικϊσ παραδζχτθκε ότι θ εταιρεία διαχείριςθσ των 
πόρων τθσ ΕΕ (VEBA AG) χρεϊκθκε με 6ψιφιο ποςό για ζξοδα καταςκευισ ςτθν οικία του Hombach.  
Συγκεκριμζνα, οι κατθγορίεσ που του είχαν προςαφκεί ςτθ Γερμανία αφοροφςαν «αμζλεια πιςτοποίθςθσ» 
τθσ διάκεςθσ Ευρωπαϊκϊν πόρων κατά τθν προεδρία του ςε Επιτροπι Ελζγχου του Τοπικοφ Κοινοβουλίου 
του κρατιδίου τθσ Βεςτφαλίασ. Επιπλζον, ςφμφωνα με αναφορά του European Court of Auditors, 
εντοπίςτθκαν λογιςτικζσ ανωμαλίεσ ςε ςχζςθ με τουσ πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (European Regional Development Fund - ERDF) που διατζκθκαν για τθν καταςκευι πάρκου 
ψυχαγωγίασ, φψουσ DEM 60εκ. Αν και όλεσ οι κατθγορίεσ ιταν γνωςτζσ και απαςχόλθςαν εκτεταμζνα το 
Γερμανικό τφπο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν ιρε τθν εμπιςτοςφνθ τθσ ςτο πρόςωπό του, κακϊσ δε υπιρξε 
προςωπικι του καταδίκθ. 
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εργαςτοφν από κοινοφ για τθν ανάπτυξθ κοινϊν περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ, 
εκδθμοκρατιςμοφ και αςφάλειασ.  
 
Οι ιδρυτικζσ πράξεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ αναγνωρίηουν ρθτά τθν επικυμία των 
χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ για ζνταξθ τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, πράγμα που 
επιβεβαιϊκθκε και από τθ Σφνοδο ΕΕ-Δυτικϊν Βαλκανίων τθσ Κεςςαλονίκθσ το 2003151. 
Κακϊσ θ προοπτικι τθσ ζνταξθσ αποτζλεςε και τθν κινθτιρια δφναμθ των μεταρρυκμίςεων 
και τθσ ςυνεργαςίασ, θ πορεία του Συμφϊνου Στακερότθτασ βρζκθκε ςτενά ςυνδεδεμζνθ 
με τθν εξζλιξθ των ςχζςεων των χωρϊν τθσ περιοχισ με τθν ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 
 
Θ Βουλγαρία και θ ουμανία είχαν ιδθ προ-ενταξιακζσ ςχζςεισ με τθν ΕΕ από το 1999, και 
εντάχκθκαν πλιρωσ το 2007152. Σιμερα, θ Κροατία και θ ΡΓΔΜ αποτελοφν υποψιφιεσ προσ 
ζνταξθ χϊρεσ, με τισ διαπραγματεφςεισ ζνταξθσ τθσ Κροατίασ να ζχουν ιδθ ξεκινιςει. Θ 
Αλβανία και το Μαυροβοφνιο ζχουν υπογράψει Συμφωνίεσ Στακεροποίθςθσ και 
Διαςφνδεςθσ, και μάλιςτα ζχουν υποβάλλει και επίςθμθ αίτθςθ ζνταξθσ153, θ Σερβία ζχει 
υπογράψει αντίςτοιχα Συμφωνία Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ, θ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ 
ζχει επίςθσ καταλιξει ςε τζτοια ςυμφωνία, ενϊ το Κόςςοβο υπό τθν UNMIK ςυνδζεται με 
τθ διαδικαςία SAP μζςω ενόσ ξεχωριςτοφ μθχανιςμοφ154. Πςον αφορά τθ Μολδαβία, αυτι 
υπάγεται ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ Γειτονίασ (European Neighborhood Policy) 
και ςυνδζεται με τθν ΕΕ ςτα πλαίςια Σχεδίου Δράςθσ155. Πςον αφορά το ΝΑΤΟ, θ ουμανία 
και Βουλγαρία εντάχκθκαν το 2004, και θ Κροατία και θ Αλβανία το 2009156. 
 
Θ πορεία του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν ιταν εξ’ αρχισ ομαλι. Ρζρα από τθν 
αμφιλεγόμενθ τοποκζτθςθ του Bodo Hombach ςτθ κζςθ του Ειδικοφ Συντονιςτι, υπιρχε θ 
αντίλθψθ ότι το Σφμφωνο αποτελοφςε ζνα νζο Σχζδιο Μάρςαλ για τθν περιοχι. Αυτόσ ο 
μφκοσ επρόκειτο να καταρριφκεί, δθμιουργϊντασ μεγάλθ απογοιτευςθ. Στθν 
πραγματικότθτα, το Σφμφωνο δεν διζκετε δικοφσ του πόρουσ, αλλά αποτζλεςε forum ςτο 
οποίο ςυγκεντρϊκθκαν δωρθτζσ, διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, οι χϊρεσ τθσ 
περιοχισ και ειδικζσ υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. Αυτό δεν 
ζφερνε πάντα πόρουσ ςτθν περιοχι, αλλά διευκόλυνε το ςυντονιςμό τθσ διάκεςθσ των 
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 Declaration of the EU-Western Balkans Summit, Thessaloniki, June 21 2003 
152

 Οι δφο χϊρεσ υπζγραψαν Ευρωπαϊκζσ Συμφωνίεσ αρκετά πριν τθν ζναρξθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, 
και ξεκίνθςαν τισ επίςθμεσ διαπραγματεφςεισ ζνταξθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Σφνοδο του Ελςίνκι το Δεκζμβριο του 
1999. Υπζγραψαν τισ Συμφωνίεσ Ζνταξθσ (Accession Treaties) ςτο Λουξεμβοφργο ςτισ 25/4/2005, και ζγιναν 
μζλθ τθν 1/1/2007. Θ ζνταξι τουσ και ςτο ΝΑΤΟ και ςτθν ΕΕ παράλλθλα με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Σφμφωνο 
Στακερότθτασ επιβεβαίωςε τθ ςυμπλθρωματικι ςχζςθ ανάμεςα ςτο Σφμφωνο και τισ Ευρω-Ατλαντικζσ 
δομζσ. Θ ζνταξι τουσ ςτο ΝΑΤΟ και τθν ΕΕ δεν ςιμανε τθν αποχϊρθςι τουσ από το Σφμφωνο, κακϊσ 
παρζμειναν δραςτιρια μζλθ, ενϊ ταυτόχρονα κατζδειξε ότι το Σφμφωνο δεν αποτελεί «υποκατάςτατο» τθσ 
ζνταξθσ ςτθν ΕΕ. 
153

Θ Αλβανία υπζβαλε τθν αίτθςι τθσ ςτισ 28/4/2009 και το Μαυροβοφνιο ςτισ 15/12/2008 
154

 Θ ΕΕ ςτθρίηει τθν Ευρωπαϊκι προοπτικι του Κοςςόβου υπό το ψιφιςμα 1244 του Συμβουλίου Αςφαλείασ 
του ΟΘΕ (UNSCR 1244), ςτα πλαίςια τθσ προοπτικισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Δυτικϊν Βαλκανίων. Ζχει 
δεςμευτεί να ζχει θγετικό ρόλο ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ  του Κοςςόβου μζςα από τθν αποςτολι τθσ 
ςτθν Ρρίςτινα ςτα πλαίςια τθσ ΕΡΑΑ, τον Ειδικό τθσ Αντιπρόςωπο και τθν δφναμθ πολιτικισ αςφάλειασ. Οι 
ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ ορίηονται από το πλαίςιο τθσ «Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για το Κόςςοβο» 
(βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:080:0046:01:EN:HTML) 
155

 Βλ. EU-Moldova Action Plan 
(http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/moldova_enp_ap_final_en.pdf)  
156

 Θ Αλβανία και θ Κροατία ζγιναν μζλθ του ΝΑΤΟ ςτισ 1/4/2009, και θ Βουλγαρία με τθ ουμανία ςτισ 
29/3/2004 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/moldova_enp_ap_final_en.pdf
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διακζςιμων κεφαλαίων. Σταδιακά, θ επίδραςθ του μθχανιςμοφ πολιτικισ πεικοφσ (political 
persuader) που ζφερε το μινυμα ότι θ περιφερειακι ςυνεργαςία ζχει ωφζλειεσ για όλουσ, 
ζγινε αιςκθτι και κζρδιςε τθν εκτίμθςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ και τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ. 
 
Κα μποροφςαμε να προςδιορίςουμε τρία βαςικά ςτάδια εξζλιξθσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. Το πρϊτο αφορά τθ γζνεςι του και εκτυλίχκθκε κατά τθν περίοδο 1999-
2001, όταν αναπτφχκθκαν οι διαπραγματεφςεισ για τθ δθμιουργία του, ολοκλθρϊκθκαν οι 
νομικζσ πράξεισ για τθν ίδρυςι του, πραγματοποιικθκαν τα Ρεριφερειακά Χρθματοδοτικά 
Συνζδρια, εντοπίςτθκαν οι ςυγκεκριμζνεσ προτεραιότθτζσ του και οι δομζσ που κα τισ 
υλοποιοφςαν, και αποκτικθκε θ απαραίτθτθ κεςμικι εμπειρία για τθν περάτωςθ του 
ζργου του. Ζχουμε ιδθ περιγράψει τθ διαδικαςία πολιτικισ και κεςμικισ γζνεςθσ του 
Συμφϊνου, και αναφερκικαμε ςτισ προκλιςεισ του περιβάλλοντοσ ςτα πλαίςια του οποίου 
κλικθκε να δραςτθριοποιθκεί. 
 
Από το 2002 μζχρι και το 2006 ζχουμε μια περίοδο ωρίμανςθσ, θ οποία εκφράηεται με 
ακόμθ μεγαλφτερθ ςυγκεκριμενοποίθςθ των προτεραιοτιτων και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 
επιρροισ και των αποτελεςμάτων των πρωτοβουλιϊν του. Ξεκινά με μια εςωτερικι 
«αναδιοργάνωςθ» τόςο ςε επίπεδο πολιτικισ θγεςίασ, όςο και ςε επίπεδο ςτελζχωςθσ. Θ 
αλλαγι ςε επίπεδο θγεςίασ αφορά τθν τοποκζτθςθ του Αυςτριακοφ πρϊθν 
Αντικαγκελάριου, και Συντονιςτι τθσ Ρρωτοβουλίασ του SECI, Dr. Erhard Busek, ςτθ κζςθ 
του Ειδικοφ Συντονιςτι157.  
 
Ειςάγοντασ τθν πρακτικότθτα του SECI ςτθ φιλοςοφία του Συμφϊνου Στακερότθτασ, 
κατάφερε τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Γραφείου του 
Ειδικοφ Συντονιςτι, μζςα από τθν απόςπαςθ όχι απλά διπλωματϊν, αλλά τεχνοκρατικϊν 
ςτελεχϊν από τθ ΝΑ Ευρϊπθ (πχ από το χϊρο τθσ αςφάλειασ και τθσ οικονομίασ). Ζτςι, 
διαμορφϊκθκε ζνα πνεφμα εντονότερθσ ςυμμετοχισ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτο ρόλο του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ158. 
 
Πςον αφορά τθν επικζντρωςθ των δράςεων και πρωτοβουλιϊν, το Σφμφωνο 
χρθςιμοποίθςε το πολιτικό του βελθνεκζσ για τθν επίτευξθ δφο βαςικϊν ςτόχων: τθν 
απελευκζρωςθ του εμπορίου και τθ δθμιουργία ενεργειακισ κοινότθτασ. Το πρϊτο είχε να 
κάνει με τθ δθμιουργία ενιαίασ περιφερειακισ ςυμφωνίασ για τθν απελευκζρωςθ του 
εμπορίου, θ οποία είχε ςκοπό να αντικαταςτιςει τισ πολλαπλζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ 
                                                           
157

 Θ τοποκζτθςθ του Erhard Busek υπιρξε ςθμείο-καμπι για το Σφμφωνο Στακερότθτασ, κακϊσ ο ίδιοσ του 
είχε ιδιαίτερθ γνϊςθ των διαδικαςιϊν διεφρυνςθσ τθσ ΕΕ, μιασ και είχε θγθκεί των διαπραγματεφςεων τθσ 
χϊρασ του με τθν ΕΕ κατά τθ διάρκεια τθσ ενταξιακισ τθσ διαδικαςίασ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90. 
Επιπλζον, από το 1997 ιταν Συντονιςτισ τθσ Ρρωτοβουλίασ του SECI, θ οποία ξεχϊριςε από τα υπόλοιπα 
ςχιματα για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Ζχοντασ ιδθ βακειά γνϊςθ των αναγκϊν και των ιδιαιτεροτιτων 
τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ο Erhard Busek είχε ιδθ ζνα πολφ υψθλό πολιτικό προφίλ και κφροσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ των 
Βαλκανίων. Επιπλζον, ζχαιρε τθσ εκτίμθςθσ όχι μόνο των Ευρωπαίων και Βαλκάνιων θγετϊν, αλλά και των 
ΘΡΑ και τθσ ωςίασ, ενϊ διζκετε και τθν πολιτικι ςτιριξθ τθσ κυβερνιςεϊσ του – με δεδομζνα τα επενδυτικά 
και πολιτικά ςυμφζροντα τθσ Αυςτρίασ ςτα Βαλκάνια. 
158

 Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία που αξίηει να αναφερκοφν είναι θ αφξθςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ 
του Συμφϊνου και των χωρϊν τθσ περιοχισ, αλλά και τθσ προβολισ τθσ δράςθσ του Γραφείου του Ειδικοφ 
Συντονιςτι. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ο ίδιοσ ο Ειδικόσ Συντονιςτισ είχε τόςο φορτωμζνο πρόγραμμα εκτόσ 
Βρυξελλϊν τθν περίοδο αυτι, ϊςτε -  ςφμφωνα τθν προςωπικι βοθκό του - ζκανε τουλάχιςτον μία πτιςθ τθν 
θμζρα, κατά μζςο όρο. 
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ελεφκερου εμπορίου. Το Σφμφωνο θγικθκε των διαπραγματεφςεων μεταξφ των χωρϊν τθσ 
περιοχισ, με τθν ΕΕ να ζχει κακεςτϊσ παρατθρθτι. Αντίκετα, ςε ό,τι αφορά τα κζματα 
ενζργειασ, ο ρόλοσ του ιταν δευτερεφων, μια και θ ΕΕ αποτελεί μζτοχο τθσ ςχετικισ 
Συνκικθσ, αλλά παρ’ όλ’ αυτά καταλυτικόσ ωσ προσ τθν κινθτοποίθςθ τθσ πολιτικισ 
βοφλθςθσ των χωρϊν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
 
Στον χϊρο τθσ οικονομίασ και τθσ ανάπτυξθσ, το Σφμφωνο εξακολοφκθςε να παρακολουκεί 
τθν εξζλιξθ των προγραμμάτων QSP, αλλά εγκαταλείφκθκε θ όποια θγετικι «ματαιοδοξία» 
για το Infrastructure Steering Group, το οποίο εξ’ αρχισ είχε τον πρωτεφοντα ρόλο ςτα ζργα 
υποδομϊν. Αυτό εξακολοφκθςε να λειτουργεί υπό τθν θγεςία τθσ ΕΕ και τθσ Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ, αναγνωρίηοντασ ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ το ρόλο πολιτικοφ διαμεςολαβθτι 
για τον εντοπιςμό κατάλλθλων ζργων και τθν προϊκθςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ, 
όπου αυτό ιταν αναγκαίο. Ζτςι, δεν υλοποιικθκαν άλλα Χρθματοδοτικά Συνζδρια, πράγμα 
που είναι ςχετικό και με τθν ζξοδο τθσ περιοχισ από το μετα-πολεμικό περιβάλλον και τθν 
ζναρξθ μιασ περιόδου ανάπτυξθσ. 
 
Σε μια προςπάκεια να μεγιςτοποιθκεί θ προςπάκεια ςτον τομζα των επενδφςεων, ζγιναν 
δφο βαςικά βιματα: Ρρϊτον, εντάκθκε θ ςυνεργαςία με τον ΟΟΣΑ για τθν παρακολοφκθςθ 
των μεταρρυκμίςεων που αφοροφςαν τθ διευκόλυνςθ των επενδφςεων, με τθ δθμιουργία 
νζων, εξειδικευμζνων Ομάδων Εργαςίασ του Investment Compact ςε κζματα νομικϊν 
μεταρρυκμίςεων και ανκρϊπινου δυναμικοφ159. Δεφτερον, το Επιχειρθματικό Συμβοφλιο 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ (Stability Pact Business Advisory Council) ενϊκθκε με το 
αντίςτοιχο Συμβοφλιο του SECI (SECI Business Advisory Council), δθμιουργϊντασ το 
Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, με ζντονθ τθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα 
τθσ περιοχισ160.  
 
Τζλοσ, ςε επίπεδο ςυςτθματοποίθςθσ των δράςεων του Συμφϊνου, το Δεκζμβριο του 
2002, ςτο Ρεριφερειακό Τραπζηι που πραγματοποιικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ ςυμφωνικθκαν 
ζξι ςτρατθγικζσ κεματικζσ γφρω από τισ οποίεσ το Σφμφωνο επρόκειτο να 
δραςτθριοποιθκεί ςτο μζλλον, ςτθ βάςθ μιασ ρεαλιςτικισ εκτίμθςθσ τθσ οικονομικισ και 
πολιτικισ πραγματικότθτασ ςτθν περιοχι, αλλά και τθσ πολιτικισ επιρροισ του Συμφϊνου. 
Ειδικότερα, οι τομείσ αυτοί αφοροφςαν161: 
 

1. Τθ δθμιουργία μιασ κοινισ αγοράσ για τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων, οι 
οποίεσ ιταν απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Θ εξζλιξθ του δικτφου 
διμερϊν ςυμφωνιϊν εμπορίου προκειμζνου να δθμιουργθκεί μια περιοχι 
ελεφκερου εμπορίου κρίκθκε ωσ το κφριο επόμενο βιμα, το οποίο κα προετοίμαηε, 

                                                           
159

 Βλ. http://www.investmentcompact.org  
160

 Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, το BAC του Συμφϊνου Στακερότθτασ αποτελοφνταν από 20 επιχειρθματίεσ και 
εκπροςϊπουσ πολυεκνικϊν εταιρειϊν από ολόκλθρο τον κόςμο, οι οποίο λειτουργοφςαν ςυμβουλευτικά ωσ 
προσ τουσ διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Από πολιτικισ πλευράσ, 
το Συμβοφλιο αυτό ςτθριηόταν ςτθν Γαλλο-Γερμανικι ςυνεργαςία. Το BAC του SECI αποτελοφνταν από 
επιχειρθματίεσ τθσ περιοχισ, αλλά και μεγάλουσ ξζνουσ επενδυτζσ με ςθμαντικζσ δράςεισ ςτθν περιοχι, 
βαςιηόμενο πολιτικά ςτθν Ελλθνο-Τουρκικι ςυνεργαςία. Θ ςυνζνωςθ των δφο δθμιοφργθςε ζνα πλζον 
ολοκλθρωμζνο ςϊμα, το οποίο είχε μεγαλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν και ιδιαίτερων ςυνκθκϊν τθσ 
περιοχισ, αλλά ταυτόχρονα και με μεγαλφτερο βάροσ ζναντι τθσ ΕΕ, των διεκνϊν οργανιςμϊν και των 
κυβερνιςεων τθσ περιοχισ. 
161

 Βλ. Chairman’s Conclusions, Regional Table, Thessaloniki, 16 December 2002 

http://www.investmentcompact.org/
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επιπλζον, και τθν μελλοντικι ζνταξθ των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτθν Ενιαία 
Ευρωπαϊκι Αγορά. 

2. Τθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ ενζργειασ με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επενδφςεων, 
αλλά και τθν ζνταςθ τθσ ολοκλιρωςθσ με τισ Ευρωπαϊκζσ δομζσ. Σκοπόσ ορίςτθκε θ 
εξζλιξθ του Μνθμονίου Κατανόθςθσ για τθν Ρεριφερειακι Αγορά Ενζργειασ ςε μια 
δεςμευτικι διεκνι ςφμβαςθ μζχρι το τζλοσ του 2003. 

3. Τον προςδιοριςμό τθσ ελεφκερθσ μετακίνθςθσ των ανκρϊπων ωσ εξίςου 
ςθμαντικισ με τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ των προϊόντων, ϊςτε να εντακεί θ 
ςυνεργαςία και θ εναρμόνιςθ ςε κζματα παροχισ βίηασ και ελζγχου των ςυνόρων 
και μετανάςτευςθσ. 

4. Τον αποτελεςματικό ζλεγχο των ςυνόρων ςτθ βάςθ περιφερειακϊν 
ςυνεννοιςεων162, προκειμζνου να επιδειχκεί θ Ευρωπαϊκι «ωριμότθτα» τθσ 
περιοχισ. 

5. Τθ ςτενι διαςυνοριακι ςυνεργαςία μεταξφ των αρχϊν ςε ςυνοριακζσ περιοχζσ. Θ 
ζνταςθ των δυνατοτιτων των τοπικϊν αρχϊν μποροφςε να ςυμβάλλει ςτθν 
καλφτερθ διαχείριςθ των ςυνόρων και τθν τοπικι ανάπτυξθ163.  

6. Τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ διαφκοράσ, των οποίων  
θ αντιμετϊπιςθ ςε εκνικό μόνο επίπεδο είναι ανεπαρκισ. Θ ςυνεργαςία του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ με τθν SEECP164 αποτζλεςε ζνα ακόμα ουςιαςτικό βιμα 
προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 
Στο δελτίο τφπου του Ειδικοφ Συντονιςτι μετά τθ Σφνοδο τθσ Κεςςαλονίκθσ το 2003165, 
επαναλαμβάνεται ότι ο λόγοσ φπαρξθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ιταν θ 
ςτακεροποίθςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, και θ ςτιριξθ των προςπακειϊν ζνταξθσ των χωρϊν τθσ 
περιοχισ ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ. Λειτουργϊντασ ςυμπλθρωματικά ωσ προσ τον 
εμπλουτιςμζνο μθχανιςμό τθσ Διαδικαςίασ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ, το Σφμφωνο 
επρόκειτο πλζον να εργαςτεί για τθν επιτάχυνςθ τθσ πορείασ τθσ περιοχισ προσ τθν πλιρθ 
ζνταξθ ςτθν ΕΕ. 
 
Μζχρι το 2006, είχαν επιτευχκεί ςθμαντικά επίπεδα ςυνεργαςίασ ςτουσ τομείσ αυτοφσ, 
όπωσ φαίνεται από τισ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια των 
τριϊν Τραπεηιϊν Εργαςίασ. Στα μζςα του 2005 ξεκίνθςε θ διαδικαςία αποτίμθςθσ του 
ζργου του Συμφϊνου Στακερότθτασ166 από τον Ειδικό Συντονιςτι, ο οποίοσ δθμιοφργθςε 
μια «Επιτροπι Σοφϊν», το Senior Review Group167, προκειμζνου να υποβλθκοφν προτάςεισ 

                                                           
162

 Το Συνζδριο τθσ Οχρίδασ το Μάιο του 2003 ανζπτυξε χρονοδιάγραμμα ϊςτε οι χϊρεσ τθσ περιοχισ να 
αναλάβουν αποτελεςματικό ζλεγχο των ςυνόρων τουσ. 
163

 Ο τομζασ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, μια και ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ θ ζννοια 
των ςυνόρων είναι πολφ πιο ιςχυρι από ό,τι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ζτςι, απαιτείται εντατικι προςπάκεια 
μεταξφ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν (grass roots level) για τθ βελτίωςθ τθσ διαςυνοριακισ επικοινωνίασ. 
164

 Μια εβδομάδα πριν τθ Σφνοδο τθσ Κεςςαλονίκθσ διοργανϊκθκε Συνάντθςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν 
τθσ SEECP, με κζμα τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθν προςταςία μαρτφρων. Το 2002 είχε 
πραγματοποιθκεί και ςχετικι ςφνοδοσ ςτο Λονδίνο 
165

 Βλ. Press Release, Stability Pact for Southeast Europe, 21/6/2003, www.stabilitypact.org  
166

 Regional Table Meeting, Sofia, 18/5/2005 
167

 Θ Επιτροπι αυτι (Senior Review Group) δθμιουργικθκε από τον Erhard Busek ςε ςτενι ςυνεργαςία με τον 
Επίτροπο Διεφρυνςθσ, Olli Rehn. Στθν επιτροπι ςυμμετείχαν οι Alpo Rusi (Φιλανδία) ωσ Ρρόεδροσ (και πρϊθν 
Αναπλθρωτισ Ειδικόσ Συντονιςτισ του Συμφϊνου τθν περίοδο 1999-2000), Goran Svilanovic (πρϊθν 
Υπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Σερβίασ και του Μαυροβουνίου και Διευκυντισ του Τραπεηιοφ Εργαςίασ Λ), Vladimir 

http://www.stabilitypact.org/
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για τισ μελλοντικζσ προτεραιότθτεσ του Συμφϊνου, τουσ τρόπουσ ενίςχυςθσ τθσ 
περιφερειακισ κυριαρχίασ (regional ownership) των διαδικαςιϊν που ξεκίνθςε το 
Σφμφωνο, αλλά και το πϊσ αυτό μπορεί να επιτευχκεί. Θ Επιτροπι παρουςίαςε τθν πρϊτθ 
τθσ αναφορά ςτισ 7/11/2005168, με ςτόχο να αποτελζςει μια βάςθ ςυηιτθςθσ για το 
Ρεριφερειακό Τραπζηι που επρόκειτο να πραγματοποιθκεί ςτθν Ρράγα ςτισ 16/11/2005169.  
Θ Επιτροπι, όπωσ και οι μζτοχοι του Συμφϊνου, ςυμφωνοφςαν ότι επιτεφχκθκαν οι 
αρχικοί ςτόχοι του 1999 ωσ προσ τθ ςτακεροποίθςθ τθσ περιοχισ, τθν ενίςχυςθ τθσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και τθ ςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ με τθν ΕΕ. Θ 
ανάγκθ, όμωσ, για τθν φπαρξθ ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ εξακολουκοφςε να υφίςταται, 
κακϊσ υπάρχουν ακόμα προκλιςεισ ςτουσ τομείσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 
αςφάλειασ. Θ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ των διαδικαςιϊν περιφερειακισ ςυνεργαςίασ 
που ξεκίνθςε ςτα πλαίςια του Συμφϊνου Στακερότθτασ αποτελοφςε κοινι ευκφνθ των 
χωρϊν τθσ περιοχισ και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, και ειδικότερα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ170

. 
 

Σε αυτό το πλαίςιο, θ Επιτροπι ζκεςε δφο κζματα: το πρϊτο ιταν θ ζμφαςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ171 ςτθν περιφερειακι ςυνεργαςία ωσ προχπόκεςθ τθσ ολοκλιρωςθσ 
με τθν ΕΕ. Το δεφτερο αφοροφςε τθν «κοφραςθ» των μθχανιςμϊν διεφρυνςθσ τθσ ΕΕ 
(“enlargement fatigue”) ζπειτα από τθ διεφρυνςθ του 2004, που οδιγθςε ςτθν εμβάκυνςθ 
των κριτθρίων και τθν αυςτθρότερθ αξιολόγθςθ των προςπακειϊν επίτευξισ τουσ. Θ 
διαδικαςία ζνταξθσ για τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, λοιπόν, πρόκειται να είναι περιςςότερο 
απαιτθτικι, και γι’ αυτό απαιτείται ο καλφτεροσ ςυντονιςμόσ τθσ. Ο ρόλοσ, αλλά και θ δομι 
του μθχανιςμοφ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, ζπρεπε να προςαρμοςτοφν ςε αυτά τα 
δεδομζνα. 
 
Πςον αφορά τουσ τομείσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, αυτοί προςδιορίςτθκαν με βάςθ τισ 
προτεραιότθτεσ των χωρϊν τθσ περιοχισ, αλλά και τισ κεματικζσ που ιταν ιδιαίτερα 
ςθμαντικζσ για τισ Ευρω-Ατλαντικζσ τουσ ςχζςεισ. Στθν τελικι αναφορά τθσ Επιτροπισ, το 
Μάρτιο του 2006, ορίςτθκαν οι ακόλουκοι τομείσ: οικονομικι ανάπτυξθ, υποδομζσ, 
δικαιοςφνθ και εςωτερικζσ υποκζςεισ, αςφάλεια και ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Θ 
Κοινοβουλευτικι ςυνεργαςία κρίκθκε ωσ τομζασ που κα ςτιριηε τισ δραςτθριότθτεσ ςε 
όλουσ τουσ άλλουσ. Επίςθσ, αναγνωριηόταν ότι ο προςωρινόσ χαρακτιρασ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ172 ςε ςυνδυαςμό με τα νζα δεδομζνα για τισ ςχζςεισ τθσ περιοχισ με τισ 
Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ δεν επζτρεπε τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ των μθχανιςμϊν του 
Συμφϊνου για τθ διευκόλυνςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. Αυτό που ιταν 

                                                                                                                                                                                     
Drobnjak, (Διαπραγματευτισ τθσ Κροατίασ για τθν ζνταξθ ςτθν ΕΕ), και Franz-Lothar Altmann (ερευνθτισ του 
German Institute for International and Security Affairs). 
168

 Βλ. 1
st

 Report of the Senior Review Group, 7/11/2005 (www.stabilitypact.org). Στθν πρϊτθ αυτι αναφορά, 
παρουςιάηεται μια εκτίμθςθ των κεκτθμζνων του Συμφϊνου Στακερότθτασ και των προκλιςεων ςτθν 
περιοχι, αλλά και προτάςεισ οι οποίεσ προζκυψαν ζπειτα από διαβουλεφςεισ με τουσ μετόχουσ του, ωσ προσ 
το μζλλον του Συμφϊνου και τθ ςυνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. 
169

 Chairman’s Conclusions, Regional Table meeting, Prague, 16/11/2005 
170

 Final Report of the Senior Review Group, Brussels, 6/3/2006, ςελ. 5 
171

 Βλ. European Commission Communication on the Western Balkans, 3/3/2006 
(http://www.europaworld.org/week258/euproposes3306.html)  
172

 Αν και τα ιδρυτικά του κείμενα δεν αναφζρουν χρονικό ορίηοντα λφςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, θ 
επερχόμενθ ολοκλιρωςθ των ςτόχων του για τθν προςζγγιςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ με τθν ΕΕ ζδειχνε πωσ 
πλθςίαηε θ χρονικι ςτιγμι που θ λειτουργία του κα ζπαυε να είναι αποτελεςματικι, και κα ζπρεπε είτε να 
ανανεωκεί, είτε να αντικαταςτακεί. 

http://www.stabilitypact.org/
http://www.europaworld.org/week258/euproposes3306.html
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απαραίτθτο ιταν ζνασ μθχανιςμόσ καλφτερθσ οργάνωςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ 
περιφερειακισ κυριαρχίασ και των δραςτθριοτιτων περιφερειακισ ςυνεργαςίασ173. 
 
Ρροκειμζνου, λοιπόν, να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και 
να αξιοποιθκεί το ζργο του Συμφϊνου Στακερότθτασ, το μελλοντικό περιφερειακό πλαίςιο 
κα ζπρεπε να βαςίηεται ςε τζςςερεισ άξονεσ174: 
1. Σθμαντικι δζςμευςθ και εμπλοκι και των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ και τθσ ΕΕ μζςα από 

ςτενζσ ςχζςεισ ςτα πλαίςια τθσ Διαδικαςίασ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ, και 
ευκυγράμμιςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ με τουσ ςκοποφσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ολοκλιρωςθσ. 

2. Επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθ διαςφάλιςθ απόλυτθσ 
δζςμευςθσ των χωρϊν τθσ περιοχισ και για τθν αποφυγι αλλθλεπικαλφψεων 

3. Συνεχόμενθ εμπλοκι των μθ μελϊν τθσ ΕΕ, των διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 
και των βαςικϊν διεκνϊν οργανιςμϊν 

4. Βιϊςιμεσ δομζσ με πολιτικι ποιότθτα, οι οποίεσ κα λειτουργοφν ωσ αποτελεςματικά 
περιφερειακά δίκτυα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

 
Με βάςθ αυτζσ τισ αρχζσ ξεκίνθςε θ μεταμόρφωςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτο 
Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ (Regional Cooperation Council – RCC) 175, ωσ ζνα 
πλαίςιο ςυνεργαςίασ του οποίου θγοφνται οι χϊρεσ τθσ περιοχισ. Το ςθμείο τθσ 
περιφερειακισ θγεςίασ και κυριαρχίασ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ αποτζλεςε 
και το κφριο ςτοιχείο για τθν εξζλιξθ τθσ Διαδικαςίασ για τθ Διαβαλκανικι Συνεργαςία  
(South East European Co-operation Process - SEECP) ςε κακοριςτικό παράγοντα τθσ 
διαδικαςίασ τθσ μετάβαςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, αλλά και του ευρφτερου 
πλαιςίου για τθν περιφερειακι ςυνεργαςία. Κακϊσ θ SEECP αποτελεί το κφριο πολιτικό 
forum που δθμιουργικθκε ενδογενϊσ και ενϊνει τισ περιςςότερεσ χϊρεσ δράςθσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, αποτζλεςε ζναν φυςικό ςυνεργάτθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, ςτον οποίο αποδόκθκαν οι ευκφνεσ τθσ διαδικαςίασ ςυνεργαςίασ.  
 
Αν και τθν περίοδο που ξεκίνθςαν οι ςυηθτιςεισ για το μζλλον του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ υπιρχαν ςυναντιςεισ υψθλοφ επιπζδου ςτα πλαίςια τθσ SEECP, θ απουςία 
κεςμικϊν δομϊν – πζραν τθσ κυλιόμενθσ Ρροεδρίασ που περιγράψαμε παραπάνω – 
δθμιοφργθςαν ερωτθματικά ωσ προσ τθ δυνατότθτά τθσ να «παραλάβει» τα κεκτθμζνα του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ. Ζτςι, θ Ειδικι Επιτροπι πρότεινε τθ δθμιουργία ενόσ Συμβουλίου 
για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, το οποίο κα αποτελοφςε το διάδοχο ςχιμα του Σμφϊνου Στακερότθτασ, 

                                                           
173

 “There is an urgent need to better organize and utilize regional ownership for regional co-operation 
activities”. Final Report of the Senior Review Group, Brussels, 6/3/2006, ςελ. 4 
174

 Οι κατευκφνςεισ αυτζσ ςυνάδουν με τισ κζςεισ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ που πραγματοποιικθκε 
ςτθν Ρράγα ςτισ 16/11/2005, το οποίο απαίτθςε ιςχυρι περιφερειακι θγεςία, και ςθμαντικι εμπλοκι τθσ ΕΕ 
και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ προσ τθν κατεφκυνςθ 
τθσ περιφερειακισ κυριαρχίασ (“Strong leadership by the countries of the region; strong involvement of the 
EU; and involvement of the non-EU donor community during the transition process towards regional 
ownership") – Chairman’s Conclusions, Regional Table, Prague 16/11/2005 
175

 Το Γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι ζπαιξε καταλυτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δομισ του RCC, κακϊσ 
επεξεργάςτθκε τθν πρόταςθ προσ τθν Επιτροπι όχι μόνο για τα κζματα που αφοροφςαν τθ ςτρατθγικι 
κατεφκυνςθ και κεματικι επικζντρωςθ του νζου μθχανιςμοφ, αλλά και λειτουργικά κζματα, όπωσ το φψοσ 
και θ δομι του προχπολογιςμοφ (ακόμα και το φψοσ των μιςκϊν) και οι προδιαγραφζσ 
κζςεων/αρμοδιοτιτων. 
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αλλά κα αποτελοφςε ταυτόχρονα και τθ λειτουργικι δομι τθσ αναμορφωμζνθσ SEECP. 
Ξεκίνθςε, λοιπόν, μια διαδικαςία εξζλιξθσ των δομϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ  προσ 
τθν κατεφκυνςθ τθσ περιφερειακισ ανάλθψθσ ευκυνϊν. Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξζλιξθσ βαςίςτθκε ςτον επαναπροςδιοριςμό κατευκφνςεων (streamlining) ςε τρία 
επίπεδα176: 

- Επανακατεφκυνςθ των 25 πρωτοβουλιϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ177 προσ 
πζντε τομείσ μακροπρόκεςμθσ προτεραιότθτασ (οικονομικι ςυνεργαςίασ, 
υποδομζσ, δικαιοςφνθ και εςωτερικζσ υποκζςεισ, αςφάλεια και ανκρϊπινο 
δυναμικό) 

- Επανακατεφκυνςθ των δομϊν ςτιριξθσ αυτϊν των 25 πρωτοβουλιϊν προσ τουσ 
ίδιουσ τομείσ 

- Επανακατεφκυνςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ προσ τθν οικονομικι ςτιριξθ των νζων 
δομϊν 

 
Το κζμα τθσ ιδιότθτασ μζλουσ ςτο RCC ιταν ςθμαντικό, κακϊσ θ Επιτροπι ειςθγικθκε τθν 
οικονομικι ςτιριξθ του νζου ςχιματοσ και από τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ SEECP, ςφμφωνα με τθν 
οικονομικι δυνατότθτα τθσ κάκε μίασ. Ζτςι, οι 8 χϊρεσ του Συμφϊνου (Αλβανία, Βοςνία-
Ερηεγοβίνθ, Βουλγαρία, Κροατία, ΡΓΔΜ, Μολδαβία, ουμανία, Σερβία, Μαυροβοφνιο και 
UNMIK/Kossovo), όπωσ και θ Ευρωπαϊκι Τρόικα, ζπρεπε να είναι μζλθ του νζου 
μθχανιςμοφ και να ςυνειςφζρουν οικονομικά178. Επιπλζον, κα δθμιουργοφνταν ζνα 
φόρουμ ςυνεργαςίασ όπωσ το Σφμφωνο Στακερότθτασ, το οποίο κα γεφφρωνε το χάςμα 
μεταξφ των διαφορετικϊν επιπζδων ςφνδεςθσ με τθν ΕΕ, ενιςχφοντασ ταυτόχρονα τθν 
περιφερειακι κυριαρχία και ιδιοκτθςία τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ – πολιτικά, 
οικονομικά και διαχειριςιακά. Θ ΝΑ Ευρϊπθ κα είχε μια πιο ιςχυρι φωνι, κακϊσ το 
Συμβοφλιο είχε μια πιο περιοριςμζνθ ςυμμετοχι ςε ςχζςθ με το Σφμφωνο Στακερότθτασ, 
αλλά το πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθ διεκνι κοινότθτα δεν μεταβαλλόταν επί τθσ ουςίασ. 
 
Το 2007 αποτζλεςε το ζτοσ που υλοποιικθκε αυτι θ μετάβαςθ, όπωσ επιςφραγίςτθκε από 
το Ρεριφερειακό Τραπζηι του Ηάγκρεμπ ςτισ 10-11 Μαΐου, που πραγματοποιικθκε 
παράλλθλα με τθ Σφνοδο τθσ SEECP179. Οι εργαςίεσ για τθ κεςμικι μετάβαςθ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, αλλά και για τθ δθμιουργία του νζου μθχανιςμοφ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ, το οποίο ονομάςτθκε Regional Cooperation Council, όπωσ ιδθ αναφζραμε, 
χειρίςτθκε κοινι ομάδα τθσ Κροατικισ Ρροεδρίασ τθσ SEECP και του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. Στθ ςυνάντθςθ αυτι, παρουςιάςτθκε το καταςτατικό (statute), θ δομι και ο 
προχπολογιςμόσ του RCC180, και ςυμφωνικθκε θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
μετάβαςθσ ςτο διάδοχο ςχιμα του Συμφϊνου το Φεβρουάριο του 2008181 ςτθ Σόφια. Στο 
ενδιάμεςο διάςτθμα, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ και θ ομάδα του κα λειτουργοφςαν 

                                                           
176

 Final Report of the Senior Review Group, Brussels, 6/3/2006, ςελ. 5 
177

 Progress Report on Regional Ownership and Streamlining of Stability Pact Task Forces and Initiatives, 
10/5/1007, Special Coordinator of the Stability Pact for Southeastern Europe (www.stabilitypact.org)  
178

 Το κζμα τθσ ςυμμετοχισ τθσ Μολδαβίασ λφκθκε με τθν ζνταξι τθσ ςτθν SEECP το Μάιο του 2006 ςτθ 
Σφνοδο τθσ Κεςςαλονίκθσ – βλ  SEECP Summit Declaration, 12/5/2006 
179

 Chairman’s Conclusions, Regional Table, Zagreb, 11/5/2007 
180

 Βλ. Ραράρτθμα Γ 
181

 Θ «παράδοςθ» των κεκτθμζνων του Συμφϊνου Στακερότθτασ πραγματοποιικθκε ςτθ Σόφια ςτθν 
τελευταία ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ ςτισ 27-28/2/2008 (Chairman’s Conclusions), αλλά τα 
Γραφεία του Συμφϊνου Στακερότθτασ λειτοφργθςαν για τθν οριςτικι τακτοποίθςθ διοικθτικϊν και άλλων 
εκκρεμοτιτων μζχρι τισ 23/6/2008. 

http://www.stabilitypact.org/
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ςυμβουλευτικά ωσ προσ τον Γενικό Γραμματζα του RCC, κο Hido Biscevic, για τθ ςτελζχωςθ 
του RCC – θ ζδρα του οποίου ορίςτθκε το Σαράγιεβο182 - και για κζματα επικοινωνίασ και 
ςυντονιςμοφ με τθν Ευρωπαϊκι και διεκνι κοινότθτα δωρθτϊν183.  
 
Θ μεταμόρφωςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτο Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ 
ζδραςε καταλυτικά για τθ κεςμοποίθςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, και μάλιςτα 
ενιςχφοντασ κεςμικά ζναν ενδογενι περιφερειακό μθχανιςμό, τθν SEECP. Μζχρι ςιμερα, 
ζνα χρόνο μετά τθν επίςθμθ λιξθ των εργαςιϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ, βρίςκουμε 
τθν περιοχι ακόμα πιο κοντά ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, με τθν υποβολι αίτθςθσ 
ζνταξθσ ςτθν ΕΕ από τθν Αλβανία και το Μαυροβοφνιο, τθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων 
ζνταξθσ τθσ Κροατίασ, τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Συμφωνίασ SAP τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ τον 
Λοφνιο του 2008, αλλά και τθν ζνταξθ τθσ Αλβανίασ και τθσ Κροατίασ ςτο ΝΑΤΟ μερικοφσ 
μινεσ αργότερα. Οι προκλιςεισ που προζκυψαν με τθν προκιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ του 
Κοςςόβου το Σεπτζμβριο του 2008 διζψευςαν τουσ φόβουσ για νζεσ ςυγκροφςεισ και 
αποςτακεροποίθςθ τθσ περιοχισ, παρ’ όλο που τζτοιοι κίνδυνοι δεν ζχουν εξαλειφκεί 
πλιρωσ. 
 
Πςον αφορά το ίδιο το RCC, αποτελεί ζναν οργανιςμό υψθλότερθσ κεςμοποίθςθσ ςε ςχζςθ 
με το Σφμφωνο Στακερότθτασ, αν και ζχει μικρότερο εφροσ μελϊν. Στόχοσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ιταν θ ςτακεροποίθςθ και θ κινθτοποίθςθ των μθχανιςμϊν ανάπτυξθσ μζςα 
από τθν περιφερειακι ςυνεργαςία, ϊςτε να δρομολογθκεί μια βακφτερθ προςζγγιςθ με 
τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Το RCC δθμιουργικθκε προκειμζνου να εμβακφνει τισ 
ςχζςεισ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, και να ενιςχφςει τθν περιφερειακι κυριαρχία 
τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ. Κακϊσ θ περιοχι ιταν πλζον πιο ϊριμθ πολιτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά να αναλάβει τισ ευκφνεσ αυτζσ, θ ποιότθτα αυτι αντανακλάται 
και ςτθ κεςμικι δομι του νζου μθχανιςμοφ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ, ο 
οποίοσ αναπτφςςεται γφρω από δφο άξονεσ: τον πολιτικό άξονα, όπωσ εκπροςωπείται από 
τθν SEECP, και το λειτουργικό (ςταδιακά εξελιςςόμενο) άξονα, του RCC. 
 
Το RCC184 ζχει ζδρα το Σαράγιεβο, όπου λειτουργεί Γραμματεία 30 περίπου ατόμων. Μια 
δεφτερθ ομάδα ζχει ζδρα τισ Βρυξζλλεσ, ςτελεχϊνεται από 5 άτομα, και αποτελεί το 
γραφείο διαςφνδεςθσ μεταξφ του RCC και τθσ Ευρωπαϊκι Επιτροπισ. Θ εςωτερικι δομι 
του RCC είναι ανάλογθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, με ζναν Γενικό Γραμματζα ςτθ κζςθ 
του Ειδικοφ Συντονιςτι, ο οποίοσ διακζτει μια ομάδα που λειτουργεί ωσ το πολιτικό του 
γραφείο (cabinet), και διορίςτθκε με απόφαςθ τθσ SEECP185 για τριετι κθτεία. Ο ρόλοσ του 
είναι πολιτικόσ, ενϊ ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Γραμματζασ186 ζχει το κακικον τθσ άμεςθσ 
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 Θ Ζδρα του RCC φιλοξενείται ςτο Σαράγιεβο από τθν κυβζρνθςθ τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ, ςτο κτίριο τθσ 
Ελλθνο-Βοςνιακισ φιλίασ. Το Σεπτζμβριο του 2007 υπογράφθκε θ ςυμφωνία φιλοξενίασ (host country 
agreement) ανάμεςα ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, τισ χϊρεσ τθσ SEECP και τθν UNMIK/Kosovo. Το RCC, λοιπόν, το 
οποίο αποτελεί και τθ Γραμματεία τθσ SEECP, απζκτθςε και νομικι βάςθ με ξεχωριςτι πράξθ διεκνοφσ 
δικαίου. Το RCC διακζτει νομικι προςωπικότθτα και, εκτόσ από ςφμβουλοσ τθσ ΕΕ ςε κζματα αναπτυξιακισ 
ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕ, ζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ χρθματοδοτιςεων και υλοποίθςθσ διεκνϊν αναπτυξιακϊν 
προγραμμάτων. 
183

 Chairman’s Conclusions, Regional Table, Zagreb, 11/5/2007 
184

 http://www.rcc.int  
185

 SEECP Zagreb Summit Declaration, 12/5/2007 
186

 Θ κα Jelica Minic αποτελεί από το 2007 Αναπλθρϊτρια Γενικι Γραμματζα 

http://www.rcc.int/
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επίβλεψθσ τθσ ομάδοσ ειδικϊν και του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτισ πζντε μονάδεσ 
του RCC, και θ κοινοβουλευτικι ςυνεργαςία αποτελεί οριηόντιο τομζα ςυνεργαςίασ: 

- Οικονομικι και Κοινωνικι Ανάπτυξθ 
- Υποδομζσ και Ενζργεια 
- Δικαιοςφνθ και Εςωτερικζσ Υποκζςεισ 
- Συνεργαςία για τθν Αςφάλεια 
- Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

 
Το RCC ζχει δεχτεί ιδθ αρκετά πυρά, κυρίωσ λόγω διςταγμϊν ωσ προσ τα κριτιρια επιλογισ 
των ςτελεχϊν του: θ πολιτικοποίθςθ τθσ ςτελζχωςθσ ςε όλα τα επίπεδα δθμιοφργθςε 
αρκετά ςθμαντικζσ εντάςεισ187, ενϊ παράλλθλα θ αποτελεςματικότθτα τθσ θγεςίασ δεν 
κρίνεται επαρκισ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει εκφράςει τθν προςδοκία ανάπτυξθσ 
μεγαλφτερων ςτρατθγικϊν ικανοτιτων και ςυμπεριφορϊν188 από το RCC, ενϊ υπάρχει θ 
πικανότθτα να μθν ανανεϊςει τθν οικονομικι τθσ ςτιριξθ189 ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ τρζχουςασ τριετίασ190. Κάτι τζτοιο κα επιδροφςε αρνθτικά ςτο momentum ςυνεργαςίασ 
που δθμιουργικθκε τθν τελευταία διετία, και κα ενίςχυε τισ απόψεισ ότι θ περιφερειακι 
ςυνεργαςία δεν αποτελεί πλζον ςυςτατικό τθσ προςζγγιςθσ με τθν ΕΕ. Αντίκετα, θ ΕΕ 
επικυμεί να χρθςιμοποιιςει κάκε μζςο για τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
ολοκλιρωςθσ, θ οποία, όμωσ, πρζπει να προκφψει από τθν ανάλθψθ ουςιαςτικϊν 
ευκυνϊν από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Με δεδομζνεσ τισ εξελίξεισ ςτθ διαδικαςία 
διεφρυνςθσ, το 2010 αναμζνεται μια πολφ ςθμαντικι χρονιά για τθ ΝΑ Ευρϊπθ και τθ 
βιωςιμότθτα των νζων δομϊν τθσ. 
 
 

Συμπεράςματα 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ γεννικθκε προκειμζνου να εκφράςει μια ολοκλθρωμζνθ και 
πολυεπίπεδθ προςπάκεια τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθν ςτακεροποίθςθ, τον πολιτικό 
εκδθμοκρατιςμό, τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν αςφάλεια τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, μζςα από 
τθν καλλιζργεια ςχζςεων ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ μεταξφ των κρατϊν τθσ περιοχισ. 
Αποτυπϊκθκε ωσ ρθτι δζςμευςθ των παραγόντων του διεκνοφσ ςυςτιματοσ για το μζλλον 
τθσ περιοχισ, και διιρκεςε για όςο θ φπαρξι του εξυπθρετοφςε το ςυγκεκριμζνο 
ςτακεροποιθτικό ρόλο που του αποδόκθκε.  
 
Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν εμπειρία μιασ δεκαετίασ προςπακειϊν για αποτελεςματικι 
περιφερειακι ςυνεργαςία μζςα από διάφορουσ μθχανιςμοφσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
αποτζλεςε ζνα νομικό μόρφωμα που επιχειροφςε να αποδείξει ότι θ διεκνισ κοινότθτα και 
θ ΕΕ είχαν αναπτφξει μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, ενςωματϊνοντασ 
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 Αυτό ςυνζβθ παρά το γεγονόσ ότι οι ςυςτάςεισ για τθν επιλογι των ςτελεχϊν ζγινε από ειδικι διεκνι 
επιτροπι, τθσ οποίασ προζδρευε θ Επικεφαλισ του Γραφείου τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ ςτισ Βρυξζλλεσ, κα 
Sandra Bloemenkamp, και ςυμμετείχε ο ίδιοσ ο Συντονιςτισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, Dr. Erhard Busek. 
188

 RCC Board Meeting, February 15 2009 
189

 Ο προχπολογιςμόσ του RCC καλφπτεται κατά το 1/3 από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κατά το 1/3 
από χϊρεσ τθσ περιοχισ και κατά το 1/3 από δωρθτζσ/τρίτεσ κυβερνιςεισ. Οι οργανιςμοί ι χϊρεσ που 
επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο (Board) του RCC μποροφν να διαςφαλίςουν τθν 
ιδιαίτερθ ςυμμετοχι τουσ ςυνειςφζροντασ ςτον προχπολογιςμό του RCC με το ποςό των €50.000,00. 
190

 Σφμφωνα με ανεπίςθμεσ τοποκετιςεισ ςτελεχϊν τθσ Επιτροπισ και άλλων υψθλά ιςτάμενων προςϊπων 
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ςτο νζο ςχιμα περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ τα αποτελεςματικά ςτοιχεία 
όλων των προθγοφμενων προςπακειϊν: 

1. Συμμετοχι, ιδιοκτθςία και ευκφνθ των χωρϊν τθσ περιοχισ 
2. Ρολιτικι «καρότου και μαςτιγίου», όπου το καρότο ιταν ευκρινζσ και επικυμθτό, 

δθλαδι θ ζνταξθ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. 
3. Συνεργαςία όλων των πικανϊν εμπλεκόμενων φορζων, ϊςτε να αποφευχκοφν οι 

αλλθλο-επικαλφψεισ πρωτοβουλιϊν και να αναπτυχκεί μια κοινι κατεφκυνςθ και 
προτεραιότθτεσ  περιφερειακισ ανάπτυξθσ 

4. Σφαιρικι και όχι αποςπαςματικι προςζγγιςθ τθσ διαδικαςίασ αναςυγκρότθςθσ και 
προςζγγιςθσ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ 

5. Λςχυρι θγεςία/θγετικι ομάδα 
6. Επικζντρωςθ ςε δράςεισ με πρακτικά και μετριςιμα αποτελζςματα, ςε αντίκεςθ με 

τον ςυχνά αφθρθμζνο προςδιοριςμό ςτόχων ςτο παρελκόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5 
 
Ρεριφερειακι οργάνωςθ και ςυνεργαςία ςτθ ΝΑ 
Ευρϊπθ 
 
 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν αποτζλεςε τθν πρϊτθ προςπάκεια περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ, αλλά εξζφραςε ζνα διαφορετικό εγχείρθμα, κακϊσ για πρϊτθ φορά οι χϊρεσ 
τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςυνδζκθκαν με ζνα κακεςτϊσ, αυτό των Ευρω-Ατλαντικϊν κεςμϊν, χωρίσ, 
τθν «εκνικι» υποταγι που ςυνεπαγόταν θ παραχϊρθςθ κυριαρχίασ κατά τθ διάρκεια των 
περαςμζνων αιϊνων1. Σε ζνα ςφςτθμα όπωσ το Ευρωπαϊκό, το οποίο βαςίηεται ςτθ 
διπλωματία και τθν οικονομία, τα όρια τθσ κυριαρχίασ ορίηονται ουςιαςτικά από το διεκνζσ 
δίκαιο2. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε, με τον τρόπο αυτό, και άςκθςθ διεκνοφσ 
δικαίου, μζςα από το πείραμα τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ των 
κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με μια πλθκϊρα διεκνϊν οργανιςμϊν και κεςμϊν. Θ 
μοναδικότθτα τθσ διπλισ αυτισ άςκθςθσ και των παραμζτρων τθσ γίνεται καλφτερα 
αντιλθπτά αν παρακολουκιςουμε τθν εξζλιξθ των διάφορων μορφϊν περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ που διαμόρφωςαν ςταδιακά τισ ςυνκικεσ για τθ δθμιουργία του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. 
 
Για πολλά χρόνια, θ εμπειρία τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςε κζματα ςυνεργαςίασ - περιςςότερο ι 
λιγότερο κεςμοποιθμζνθσ - χαρακτθρίςτθκε από αναποτελεςματικότθτα και ανεπάρκεια. 
Ζγινε εμφανζσ ότι θ βιωςιμότθτα τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςτακερότθτασ που απορρζει από 
αυτιν δεν μποροφςε να διαςφαλιςτεί από εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Θ θκικι, κεςμικι και 
υλικι δζςμευςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ ιταν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχία 
του εγχειριματοσ. Κάτι τζτοιο ςιμαινε πρακτικά τθν ανάγκθ αξιοποίθςθσ μθχανιςμϊν τθσ 
διεκνοφσ οργάνωςθσ, με περιφερειακό, όμωσ, χαρακτιρα.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό κα εξετάςουμε τισ προςπάκειεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ 

                                                           
1
 Ρριν τον 20

ο
 αι, τα ςφγχρονα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ είχαν βιϊςει πολφ περιοριςμζνεσ περιόδουσ πλιρουσ 

ανεξαρτθςίασ και εκνικισ κυριαρχίασ, κακϊσ θ ςφνδεςι τουσ με άλλεσ χϊρεσ πραγματοποιοφνταν με τθν 
ενςωμάτωςι τουσ διοικθτικά και οικονομικά ςε κάποια από τισ μεγάλεσ δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ ι τθν 
Οκωμανικι Αυτοκρατορία. Για τθν ιςτορία τθσ περιοχισ βλ. Jelavic, History of Balkans, 18

th
 and 19

th
 centuries, 

1983; Sugar, Θ Νοτιο-Ανατολικι Ευρϊπθ κάτω από Οκωμανικι Κυριαρχία (1354-1804), 1994, και Castellan, Θ 
Λςτορία των Βαλκανίων 14οσ-20οσ αι., 1991 
2
 Κυριαρχία είναι θ κατάςταςθ του κράτουσ το οποίο δεν ζχει κάποιον πολιτικό προϊςτάμενο, αλλά παρ’ όλ’ 

αυτά δεςμεφεται από το διεκνζσ δίκαιο. Αυτόσ ο οριςμόσ αφορά τθν  άςκθςθ τθσ κυριαρχίασ, το χϊρο 
άςκθςισ τθσ (ό,τι δεν ορίηεται από το εςωτερικό δίκαιο ορίηεται από το διεκνζσ), τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των 
κρατϊν ενϊπιον των διεκνϊν νόμων, τθν υποχρζωςθ τθσ μθ παρζμβαςθσ (non intervention) και το δικαίωμα 
τθσ αυτοςυντιρθςθσ (self-preservation). Ρεριςςότερα για τθν ζννοια τθσ κυριαρχίασ ςτο διεκνζσ δίκαιο βλ. 
οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο (τεφχοσ πρϊτο, 3

θ
 εκδ.), 2004, ς.ς.51-54, και του ιδίου τεφχοσ 2

ο
, §§ 117-118  για 

τον περιοριςμό τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ (ωσ ςτοιχείο τθσ ζννοιασ τθσ κυριαρχίασ) υπζρ τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ (2

θ
 εκδ., 2006) 
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Ευρϊπθ, και να μελετιςουμε τισ κεωρθτικζσ διαςτάςεισ του φαινομζνου τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ, αλλά και τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. Στόχοσ μασ είναι να εντοπίςουμε τα 
χαρακτθριςτικά εκείνα του Συμφϊνου Στακερότθτασ που το κακιςτοφν  ιδιαίτερο μόρφωμα 
τόςο ςτο χϊρο τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ και περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, όςο και ςτο χϊρο 
του διεκνοφσ δικαίου. 
 
 

5.1. Ρεριφερειακι οργάνωςθ και ςυνεργαςία  
 
Με δεδομζνο ότι οι προκλιςεισ που καλοφνται να αντιμετωπίςουν τα ςφγχρονα κράτθ 
αφοροφν προβλιματα που ξεπερνοφν τισ μεμονωμζνεσ – και ςυχνά τισ ςυνδυαςμζνεσ -
δυνατότθτζσ τουσ, ζχουν όλο και περιςςότερουσ λόγουσ να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και 
να δθμιουργοφν δομζσ οργάνωςθσ για τθ διευκόλυνςθ των λειτουργικϊν τουσ ςχζςεων, 
παρά να επιδεικνφουν ςυμπεριφορζσ απομόνωςθσ και ανταγωνιςτικότθτα. Ειδικά ςτον 
Ευρωπαϊκό χϊρο, που αποκτά μια όλο και πιο εξεηθτθμζνθ ιεραρχία και οργάνωςθ, θ μθ 
ςυνεργαςία εντείνει τισ δυςκολίεσ διαχείριςθσ ςυλλογικϊν προκλιςεων και μελλοντικϊν 
επιδιϊξεων, όπωσ ζγινε και με το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ: θ δζςμευςθ 
ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ προζκυψε από το φόβο προσ τθν εναλλακτικι τθσ μθ 
δζςμευςθσ, δθλαδι τθν απϊλεια τθσ προοπτικισ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθν 
Ευρωατλαντικι κοινότθτα. Οι ανθςυχίεσ για το μζλλον κακιςτοφν τθ ςυνεργαςία και τθ 
κεςμικι ανάπτυξθ εφικτι, διαμορφϊνοντασ τθ λειτουργία των κεςμϊν, αλλά παράλλθλα 
περιορίηοντασ και τα επιτεφγματά τουσ3. 
 
 

5.1.1. Διαςτάςεισ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ 
 
Το φαινόμενο τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ ζχει πολλζσ διαςτάςεισ – γεωγραφικζσ, πολιτικζσ, 
οικονομικζσ, πολιτιςμικζσ, κεςμικζσ, κοινωνικζσ, λειτουργικζσ – οι οποίεσ γίνονται όλο και 
πιο πολφπλοκεσ μζςα από το διαδικαςία τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Θ φπαρξθ μιασ διεκνοφσ 
κοινωνίασ κάνει τθν ανάγκθ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ εντονότερθ, πράγμα που ςτθν πράξθ 
αντανακλάται με τθν ζνταςθ και τθν εμβάκυνςθ τθσ κεςμοποίθςθσ. Ζνα ιδιαίτερο κομμάτι 
τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ και τθσ διεκνοφσ κεςμοποίθςθσ, που πθγάηουν από τθ διεκνι και 
διακρατικι ςυνεργαςία, είναι και θ περιφερειακι οργάνωςθ. Θ περιφερειακι οργάνωςθ 
αφορά ςυνικωσ τθ κεςμοποιθμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ κρατϊν που βρίςκονται ςτον ίδιο 
γεωγραφικό χϊρο, και τθ δόμθςι τθσ μζςα από κοινά αναγνωριςμζνουσ μθχανιςμοφσ 
λιψθσ και υλοποίθςθσ αποφάςεων για ζνα ι περιςςότερα κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ. 
Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι θ ετερογζνεια των προτιμιςεϊν των κρατϊν αυξάνεται 
παράλλθλα με τον αρικμό των μελϊν μιασ περιφερειακισ ςφμβαςθσ4. Για το λόγο αυτό, θ 
δθμιουργία μιασ περιφερειακισ ςυμφωνίασ με λίγα μζλθ είναι πιο εφκολθ από τθ 
δθμιουργία μιασ ευρφτερθσ, ανεξάρτθτα από το επίπεδο τθσ ολοκλιρωςθσ που 
επιτυγχάνεται τελικϊσ5. 
 

                                                           
3
 Waltz, Structural Realism After the Cold War, 2000, ς.ς. 40-41 

4
 Βλ. περιςςότερα ςε de Melo, Panagariya & Rodrik, The New Regionalism: A Country Perspective, 1993, όπωσ 

και ςε Downs, Rocke & Barsoom, Managing the Evolution of Multilateralism, 1998 
5
 Downs, Rocke & Barsoom, Managing the Evolution of Multilateralism, 1998 
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Θ οργάνωςθ των κρατϊν ςε περιφζρειεσ αποτελεί ζνα γνωςτό και μάλλον διαρκζσ 
φαινόμενο τθσ διεκνοφσ πολιτικισ οικονομίασ, που προςαρμόηεται ςτισ εκάςτοτε 
επικρατοφςεσ πολιτικζσ ςυνκικεσ6. Θ αφξθςθ των διαςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν και τθσ 
επικοινωνίασ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ μετζβαλλε τισ ςυμπεριφορζσ των παραγόντων του 
διεκνοφσ ςυςτιματοσ, δθμιοφργθςε νζεσ ευκαιρίεσ για τθ δθμιουργία ςχθμάτων διεκνοφσ 
ςυνεργαςίασ, και πολλαπλαςίαςε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι κεςμοί διευκόλυναν 
αυτοφ του είδουσ τθ διάδραςθ μεταξφ των κρατϊν7. Ππωσ δείχνει και θ εμπειρία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο πολλαπλαςιαςμόσ των οικονομικϊν ροϊν μεταξφ των κρατϊν ζχει 
επθρεάςει τισ ςτρατθγικζσ προτιμιςεισ ςτο εςωτερικό τουσ8, με αποτζλεςμα οι θγεςίεσ 
τουσ να επιδιϊκουν πολιτικζσ και κεςμοφσ που προωκοφν τθν εμβάκυνςθ των ςχζςεων 
διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ και των δομϊν οργάνωςισ τουσ9. 
 
Θ ςθμαντικότερθ προςπάκεια του Συμφϊνου Στακερότθτασ ιταν να καλλιεργιςει μια 
κοινι αντίλθψθ τθσ περιφζρειασ για τα κράτθ τθσ περιοχισ, αλλά και για τθν υπόλοιπθ 
διεκνι κοινότθτα. Συχνά ο όροσ «ΝΑ Ευρϊπθ» δεν είναι ευκρινισ ωσ προσ το ποιεσ είναι οι 
χϊρεσ ςτισ οποίεσ αναφζρεται: κάποιεσ φορζσ περιλαμβάνεται θ Ελλάδα και θ Τουρκία, και 
άλλεσ όχι, ενϊ άλλοτε οι αναφορζσ γίνονται μόνο για τισ χϊρεσ των δυτικϊν Βαλκανίων, και 
όχι για τθ Βουλγαρία και τθ ουμανία. Θ Σλοβενία και θ Μολδαβία αποτελοφν αντίςτοιχεσ 
περιπτϊςεισ, κακϊσ θ Σλοβενία ακολοφκθςε πολφ γριγορα τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ 
Ευρϊπθσ ςτο δρόμο προσ τθν ζνταξθ ςτθν ΕΕ, ενϊ θ Μολδαβία πλθςίαςε τισ Βαλκανικζσ 
χϊρεσ λίγο αργότερα, προκειμζνου να ζρκει πιο κοντά ςτθν Ευρϊπθ. Πλεσ οι χϊρεσ είχαν 
διαφορετικζσ ςχζςεισ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, αλλά και τουσ άλλουσ διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, όπωσ ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου ι θ Ραγκόςμια Τράπεηα, και 
ςυμμετείχαν ςε πολλζσ από τισ πρωτοβουλίεσ των κρατϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ, όπωσ το 
CEI (Central European Initiative) ι θ CEFTA (Central European Free Trade Association), 
ακόμα και τον Οργανιςμό Συνεργαςίασ για τθ Μαφρθ Κάλαςςα. Θ εμπειρία τθσ μετάβαςθσ 
τισ κακιςτοφςε «ςυγγενείσ» χϊρεσ με εκείνεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ, αλλά τα πολιτιςμικά 
χαρακτθριςτικά τουσ, και θ οικονομικι και πολιτικι δυναμικι τουσ δεν ιταν αντίςτοιχθ. Θ 
ςφγκρουςθ ςτθ Γιουγκοςλαβία τισ είχε επθρεάςει ξεκάκαρα περιςςότερο, τα δίκτυα 
υποδομϊν τουσ ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ, ενϊ ο πολιτικόσ, οικονομικόσ και 
κοινωνικόσ τουσ εκςυγχρονιςμόσ ιταν παρατεταμζνα ςτάςιμοσ. Αναγνωρίηοντασ τθ γεω-
οικονομικι και γεω-ςτρατθγικι περιφζρεια που εκτείνεται από τθ Μαφρθ Κάλαςςα μζχρι 
τθν Αδριατικι και από τα όρθ τθσ οδόπθσ μζχρι τισ Ουγγρικζσ πεδιάδεσ, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ προςδιόριςε τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ μια οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι 
περιφζρεια του Ευρωπαϊκοφ γεωγραφικοφ χϊρου. 

                                                           
6
 Για τισ ιςτορικζσ διαςτάςεισ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ βλ. Mansfield & Milner, The New Wave of 

Regionalism, 1999, ς.ς. 595-602 
7
 Nye, Neorealism and Neoliberalism, ςελ. 239 

8
 Οι προτιμιςεισ και θ πολιτικι επιρροι εςωτερικϊν ομάδων μπορεί να επθρεάςει τθν επιλογι 

περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν, αλλά και τισ οικονομικζσ ςυνζπειζσ τουσ. Οι περιφερειακζσ εμπορικζσ 
ςτρατθγικζσ ελκφουν το ενδιαφζρον των πολιτικϊν που επικυμοφν τθ ςτιριξθ των ειςαγωγικϊν και 
εξαγωγικϊν επιχειριςεων, εφόςον θ επιτυχισ υλοποίθςθ μιασ τζτοιασ ςυμφωνίασ κα βαςιςτεί ςτο βακμό 
αποτελεςματικότθτάσ τθσ για αυτοφσ.  
9
 Για παράδειγμα, θ ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και θ δθμιουργία τθσ 

Ενιαίασ Αγοράσ και τθσ Νομιςματικισ Ζνωςθ κεωροφνται αποτζλεςμα τθσ θγεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
ςε ςυνδυαςμό με πιζςεισ πολυεκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων που είχαν εξαγωγικό προςανατολιςμό, 
και αναηθτοφςαν τθ δθμιουργία μιασ μεγαλφτερθσ αγοράσ (περιςςότερα ςχετικά βλ. ςε Moravcsik, The Choice 
for Europe: Social Purpose and the State Power from Messina to Maastricht, 1998) 
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Ακόμα και για επικοινωνιακοφσ λόγουσ, ζπρεπε να προςδιοριςτεί ξεκάκαρα το ποια ιταν θ 
περιφζρεια τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, κακϊσ ο όροσ «Βαλκάνια» παρζπεμπε ςυνειρμικά ςτθν 
«πυριτιδαποκικθ τθσ Ευρϊπθσ» του Bismarc, και ακόμα περιςςότερο ςτθ βία, τα 
εκνικιςτικά πάκθ και τον αλυτρωτιςμό. Θ αιματθρι εξζγερςθ ςτθ ουμανία, θ διάςπαςθ 
τθσ Γιουγκοςλαβίασ, οι αναταραχζσ ςτθν Αλβανία και ο πόλεμοσ ςτο Κόςςοβο είχαν 
δθμιουργιςει μια εικόνα για τθν περιοχι πλιρωσ αντίκετθ με τισ άρχουςεσ Ευρωπαϊκζσ 
αρχζσ και αξίεσ. Αναφερόμενο ςτθν περιοχι ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Ευρϊπθσ, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ καλλιζργθςε μια νζα αίςκθςθ του ανικειν ςτθν Ευρωπαϊκι 
οικογζνεια. 
 
 

5.1.1.1. Ρεριφερειακι οργάνωςθ και απελευκζρωςθ του εμπορίου 
 
Θ μελζτθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ βαςίηεται κυρίωσ ςτθν μελζτθ των οικονομικϊν 
ςχζςεων που καλλιεργοφνται μεταξφ των κρατϊν, μζςα από περιφερειακοφσ οικονομικοφσ 
κεςμοφσ και οργανιςμοφσ. Ρολλοί μελετθτζσ εκφράηουν τθν ανθςυχία ότι οι περιφερειακοί 
αυτοί μθχανιςμοί, όπωσ θ ΕΕ, θ NAFTA (North American Free Trade Association) ι θ APEC 
(Asian Pacific Economic Cooperation), υποςκάπτουν ςταδιακά το πολυμετοχικό ςφςτθμα 
που κακοδιγθςε τισ οικονομικζσ ςχζςεισ από το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, 
προωκϊντασ τον προςτατευτιςμό και τθ ςφγκρουςθ. Υπάρχουν άλλεσ φωνζσ που κεωροφν 
ότι οι περιφερειακοί κεςμοί εντείνουν τθν οικονομικι εξωςτρζφεια και ενιςχφουν το 
πολυμετοχικό διεκνζσ οικονομικό ςφςτθμα10. 
 
Θ οικονομικι επιςτιμθ δεν επιμζνει τόςο ςτισ πολιτικζσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνουν τθν 
περιφερειακι ςυνεργαςία11. Υπάρχουν αναμφίβολα πολιτικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν 
τθ διαμόρφωςθ των περιφερειακϊν κεςμϊν και των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τουσ, 
όμωσ, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μελζτθσ για τθ δθμιουργία περιφερειακϊν ταυτοτιτων 
επικεντρϊνεται γφρω από το διεκνζσ εμπόριο, τισ νομιςματικζσ αγορζσ και τισ ροζσ 
κεφαλαίων – και γενικότερα το ςφνολο των διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων και τθσ διεκνοφσ 
πολιτικισ οικονομίασ. Σε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να διευκρινίςουμε τθ διαφορά ανάμεςα 
ςτθν περιφερειοποίθςθ (regionalization), που επικεντρϊνεται ςτθν περιφερειακι 
ςυγκζντρωςθ των οικονομικϊν ροϊν, και ςτθν περιφερειακι οργάνωςθ (regionalism), που 
αποτελεί μια πολιτικι διαδικαςία για τθ δθμιουργία ταυτοτιτων, τθ ςυνεργαςία και το 
ςυντονιςμό ςε επίπεδο οικονομικισ πολιτικισ  μεταξφ των κρατϊν12. Με αυτι τθ λογικι, θ 
περιφερειακι οργάνωςθ ζχει εξελιχκεί μζςα από τθν εξάπλωςθ προτιμθςιακϊν εμπορικϊν 
ςυμφωνιϊν (preferential trade agreements)13: οι ςυμφωνίεσ αυτζσ επιτρζπουν τθν 

                                                           
10

 Βλ. Mansfield & Milner, The New Wave of Regionalism, 1999, ςελ. 589 
11

 Τα ερωτιματα που τίκενται για τθν περιφερειακι οργάνωςθ από τθν οπτικι γωνία τθσ πολιτικισ 
οικονομίασ είναι τα ακόλουκα: α) Τι αποτελεί μια περιφζρεια και πϊσ μποροφμε να ορίςουμε τθν 
περιφερειακι οργάνωςθ; β) Γιατί οι περιφερειακζσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ ζχουν τόςθ διάρκεια ςτο χρόνο ωσ 
μθχανιςμόσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ; γ) Γιατί οι χϊρεσ επιλζγουν περιφερειακζσ εμπορικζσ ςτρατθγικζσ 
και δεν επαφίενται απλά ςε διμερείσ ι άλλεσ διεκνείσ διευκετιςεισ; δ) Τι κακορίηει τθν επιλογι των μετόχων 
μιασ περιφερειακισ εμπορικισ ςυμφωνίασ; ε) Ροιεσ είναι οι πολιτικζσ και οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ 
εμπορικισ περιφερειακισ οργάνωςθσ; 
12

 Για τθ διευκρίνιςθ αυτι βλ. Haggard, Regionalism in Asia and the Americas, 1997, ςελ. 48 (υποςθμείωςθ 1) 
13

 Τζτοιεσ ςυμφωνίεσ είναι θ Ενιαία Αγορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ Ευρωπαϊκι Ηϊνθ Ελεφκερου Εμπορίου 
(European Free Trade Association), θ Ηϊνθ Ελεφκερου Εμπορίου Βορείου Αμερικισ (North America Free Trade 
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πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ των μελϊν τουσ, και ενίοτε ςυντονίηουν τθν εμπορικι πολιτικι τουσ 
ζναντι τρίτων. 
 
Αν και ςτθν οικονομικι επιςτιμθ χρθςιμοποιείται αρκετά ευρζωσ ο όροσ «οικονομικι 
περιφζρεια», οφτε οι οικονομικοί επιςτιμονεσ, αλλά οφτε και οι πολιτικοί επιςτιμονεσ 
ζχουν καταφζρει να προςδιορίςουν ακριβϊσ τθν ζννοια αυτι14 και να κακορίςουν τουσ 
παράγοντεσ βάςει των οποίο δφο ι περιςςότεροι κρατικοί χϊροι ανικουν ςτθν ίδια 
οικονομικι περιοχι. Συχνά μια περιφζρεια περιγράφεται ωσ μια ομάδα κρατϊν που 
βρίςκονται ςτον ίδιο γεωγραφικό χϊρο, αλλά το ποιεσ ακριβϊσ περιοχζσ αποτελοφν 
περιφζρειεσ δεν είναι απολφτωσ ευκρινζσ15. Μια περιφζρεια αναφζρεται ςε πολλά 
περιςςότερα από τθν απλι γεωγραφικι εγγφτθτα μεταξφ των κρατϊν που τθν αποτελοφν. 
Συνικωσ υπάρχουν μεταξφ τουσ κοινοί πολιτιςμικοί, οικονομικοί, γλωςςικοί και πολιτικοί 
δεςμοί16, και, παρ’ όλο που δεν υπάρχει ζνασ ιδανικόσ οριςμόσ για τθν ζννοια τθσ 
περιφζρειασ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςαν βάςθ τθ γεωγραφία ςε ςυνδυαςμό με 
κάποια πολιτιςμικά, γλωςςικά, κρθςκευτικά και αναπτυξιακά κριτιρια17. Κάποιεσ άλλεσ 
προςεγγίςεισ δεν δίνουν ςθμαςία ςτθ γεωγραφικι εγγφτθτα18, όπωσ για παράδειγμα θ ο 
κονςτρουκτιβιςμόσ, που προςδιορίηει μια περιφζρεια ςφμφωνα με το κατά πόςο τα κράτθ 
αιςκάνονται ότι ανικουν ςε μια κοινότθτα: «οι γεωγραφικά προςδιοριςμζνεσ περιφζρειεσ 
δεν είναι πραγματικζσ, φυςικζσ ι αναγκαίεσ, αλλά αποτελοφν κοινωνικά καταςκευάςματα 
που δοκιμάηονται ςυνεχϊσ πολιτικά, και ζτςι υπόκεινται ςε διαρκείσ μεταβολζσ»19. 
Υπάρχουν, επίςθσ, και οι περιφζρειεσ που προςδιορίηονται με βάςθ τισ μεταξφ τουσ 
οικονομικζσ διευκετιςεισ, οι οποίεσ δεν χρειάηεται να βρίςκονται ςτον ίδιο γεωγραφικό 
χϊρο (π.χ. Χϊρεσ Λομζ ι θ Ρεριοχι Ελεφκερου Εμπορίου ανάμεςα ςτο Λςραιλ και τισ ΘΡΑ). 
 
Πταν τα κράτθ επιλζγουν να εμπλακοφν ςε εμπορικζσ ςυμφωνίεσ, απελευκερϊνουν το 
εμπόριο μεταξφ των μελϊν τουσ, και δθμιουργοφν διακρίςεισ ζναντι τρίτων πλευρϊν20. Μια 
περιφερειακι εμπορικι ςυμφωνία μπορεί να δθμιουργιςει νζεσ εμπορικζσ ςχζςεισ (trade 
creation), αλλά και να καταςτρζψει παλαιότερεσ (trade aversion)21. Ζνασ από τουσ 

                                                                                                                                                                                     
Association), αλλά και το Συμβοφλιο Αμοιβαίασ Οικονομικισ Βοικειασ (Council of Mutual Economic 
Assistance) του Σοβιετικοφ μπλοκ ςτο παρελκόν. 
14

 Βλ. Katzenstein, Introduction: Asian Regionalism in Comparative Perspective, 1997, ς.ς. 8-11 
15

 Για παράδειγμα, κάποιοι μελετθτζσ κεωροφν τθν Αςία και τον Ειρθνικό ωσ μια περιφζρεια, άλλοι ωσ 
ςφνκεςθ δφο περιφερειϊν, και άλλοι ωσ μια ςφνκεςθ περιςςότερων. 
16

 Ρεριςςότερα βλ. ενδεικτικά ςε Deutsch et alia, Political Community and the North Atlantic Area: 
International Organization in the Light of Historical Experience, 1957; Nye, Peace in Parts: Integration and 
Conflict in Regional Organization, 1971; Russett, International Regions and the International System: A Study in 
Political Ecology, 1967 
17

 Anderson & Norheim, History, Geography and Regional Economic Integration, 1993, ςελ. 26. 
18

 Για παράδειγμα, οι μελετθτζσ που κεωροφν τθ γλϊςςα ωσ το βαςικό κριτιριο  για τον οριςμό μιασ 
περιφζρειασ, κρίνουν ωσ τζτοια τθ Γαλλία και τισ Γαλλόφωνεσ περιοχζσ τθσ Βορειοδυτικισ Αφρικισ. 
19

 Katzenstein, Introduction: Asian Regionalism in Comparative Perspective, 1997, ςελ. 7 
20

 Βλ. de Melo & Panagariya, New Dimensions in Regional Integration, 1993, ςελ. 4 και αναλυτικά Bhagwati, 
The World Trading System at Risk, 1991, ειδικά το κεφάλαιο 5 
21

 Στισ περιπτϊςεισ που ζχουμε δυνάμεισ οι οποίεσ δθμιουργοφν νζεσ εμπορικζσ ςχζςεισ, κα πρζπει να 
υπάρχουν ωφζλειεσ για τουλάχιςτον ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και να παράγεται κακαρόσ πρόςκετοσ 
όγκοσ εμπορίου ςτο άκροιςμα των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι υπάρχουν ωφζλειεσ για το 
ςφνολο τθσ παγκόςμιασ ευθμερίασ, ενϊ ςυμβαίνει το αντίςτροφο ςτθν περίπτωςθ που ςθμειϊνεται αρνθτικι 
μεταβολι των εμπορικϊν ροϊν. Συνικωσ, όμωσ, θ ςφναψθ μιασ εμπορικισ ςυμφωνίασ βελτιϊνει τθ κζςθ 
μιασ χϊρασ ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο κόςμο, εφόςον δθμιουργείται μια νζα αγορά, θ οποία είναι 
μεγαλφτερθ από αυτι των μεμονωμζνων κρατϊν που ςυμμετζχουν ςτθ ςυμφωνία. Θ δθμιουργία μιασ 
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βαςικοφσ τρόπουσ που μια περιφερειακι εμπορικι ςυμφωνία επιτυγχάνει τθ βελτίωςθ τθσ 
ευθμερίασ προκφπτει από τθ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ (economies of scale), οι 
οποίεσ διευκολφνουν τθν εξειδίκευςθ και τον ανταγωνιςμό, μζςα από τθν ελεφκερθ 
τοποκζτθςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ςτον οικονομικό χϊρο που δθμιουργείται 
μεταξφ των μελϊν. Επιπλζον, μζςα από τθ δθμιουργία περιφερειακϊν κεςμϊν, μειϊνεται ο 
αρικμόσ των παραγόντων που εμπλζκεται ςε διαπραγματεφςεισ, ελαττϊνοντασ τα 
προβλιματα που προκφπτουν από τθν ανάγκθ επίτευξθσ ςυλλογικισ δράςθσ22. Με τον 
τρόπο αυτό, οι περιφερειακζσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ προκαλοφν τα μζλθ τουσ να 
αναλάβουν και να εδραιϊςουν οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ, οι οποίεσ πικανϊσ κα 
προωκιςουν τθν ευρφτερθ οικονομικι εξωςτρζφειά τουσ προσ όφελοσ τθσ ευθμερίασ των 
πολιτϊν τουσ23. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ςαφϊσ δεν αποτζλεςε οικονομικι ςυμφωνία μεταξφ των 
κρατϊν τθσ περιοχισ, αν και ενκάρρυνε τισ προςπάκειεσ για τθν οικονομικι εξωςτρζφεια 
και τθν ευρφτερθ περιφερειακι οικονομικι ςυνεργαςία. Θ ςφναψθ προτιμθςιακϊν 
εμπορικϊν ςυμφωνιϊν δεν προιλκε μζςα από το Σφμφωνο Στακερότθτασ, αν και οι δομζσ 
του αξιοποιικθκαν για τθ διεξαγωγι των διμερϊν και πολυμερϊν διαπραγματεφςεων 
(Working Group on Trade) που οδιγθςαν αρχικά ςτισ διμερείσ ςυμφωνίεσ εμπορίου και ςτθ 
ςυνζχεια ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν επικαιροποιθμζνθ ςυμφωνία τθσ CEFTA 2006. Οι 
διαςτάςεισ τθσ ςυμφωνίασ αυτισ περιλαμβάνουν όχι μόνο εμπορικζσ ριτρεσ, αλλά το 
ευρφτερο φάςμα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
επενδφςεων και των ροϊν κεφαλαίων, τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και τθσ προςταςίασ των 
ζργων διάνοιασ. 
 
 

5.1.1.2. Κεςμικι οργάνωςθ 
 
Μια περιφερειακι εμπορικι ςυμφωνία μπορεί να διευρφνεται ςυνεχϊσ με τθ ςυμμετοχι 
νζων μελϊν, και, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ, μπορεί να ςυνδεκεί με τθν φιλελευκεροποίθςθ 
του οικονομικοφ και πολιτικοφ κακεςτϊτοσ μιασ χϊρασ ι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ24. Μια 
από τισ βαςικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ πίςω από τθ διεφρυνςθ τθσ ΕΕ προσ τα ανατολικά 
αφοροφςε τον εκδθμοκρατιςμό των μελϊν του Συμφϊνου τθσ Βαρςοβίασ25. Βζβαια, δεν 

                                                                                                                                                                                     
περιφερειακισ εμπορικισ ομάδασ θ οποία κα ανατρζψει προχπάρχουςεσ εμπορικζσ ροζσ μπορεί να 
προκαλζςει τθν αντίδραςθ άλλων περιφερειακϊν ομάδων που πλιττονται από αυτιν. Υπάρχει θ πικανότθτα 
να δθμιουργθκεί ζντονοσ ανταγωνιςμόσ, ςχεδόν πόλεμοσ, μεταξφ εμπορικϊν μπλοκ, που να λειτουργιςει 
αρνθτικά για όλουσ. Αυτι θ αρνθτικι πικανότθτα περιορίηεται όταν υπάρχει περιοριςμζνοσ αρικμόσ 
εμπορικϊν μπλοκ, ι, αντίκετα, πολφ μεγάλοσ αρικμόσ. Για περιςςότερα ςχετικά βλ. Krugman, Economic 
Geography, 1991, ςελ. 16, όπωσ και Regionalism Versus Multilateralism: Analytical Notes, 1993, ςελ. 61. Με τθ 
κζςθ του Krugman για τισ αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ φπαρξθσ δφο ι τριϊν ανταγωνιςτικϊν μπλοκ για τθν 
παγκόςμια ευθμερία και ανάπτυξθ είναι ςφμφωνοι οι Frankel, Stein & Wei (Trading Blocs and the Americas: 
The Natural, the Unnatural and the Super-Natural, 1995), ενϊ διαφωνοφν με τθν ανάλυςι του οι Bond & 
Syropoulos (The Size of Trading Blocs: Market Power and World Welfare Effects, 1996) 
22

 Για περιςςότερα βλ. Krugman, Regionalism Versus Multilateralism: Analytical Notes, 1993, 
23

 Βλ. για περιςςότερα Lawrence, Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration, 1996  
24

 Βλ. Frankel & Wei, Regionalization of World Trade and Currencies: Economics and Politics, 1998, ςελ. 216 
25

 Eichengreen & Frankel, Economic Regionalism: Evidence from Two Twentieth Century Episodes, 1995, ςελ. 
106. Ρολλζσ από τισ περιφερειακζσ ςυμφωνίεσ εμπορίου ζχουν κζςει τθ δθμοκρατία ωσ βαςικι προχπόκεςθ 
για τθ ςυμμετοχι. Για παράδειγμα, θ αποκατάςταςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν Λςπανία, τθν Ρορτογαλία και τθν 
Ελλάδα υπιρξε απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξι τουσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ Κοινότθτεσ. Αντίςτοιχα, θ 
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ιταν θ επικυμία πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ τθσ ΕΕ που οδιγθςε ςτο κφμα εκδθμοκρατιςμοφ 
τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, αλλά θ ςυγκεκριμζνθ εμπειρία ζδειξε τθ χρθςιμότθτα των 
εμπορικϊν ςυμφωνιϊν με μθ δθμοκρατικά κράτθ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ: τόςο θ ΕΕ, 
όςο και οι χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ επικυμοφςαν να «κλειδϊςουν» 
τθν πολιτικι δζςμευςθ ςτθ δθμοκρατία. Από τθ ςτιγμι που θ υπόςχεςθ τθσ προοπτικισ 
διαςφνδεςισ τουσ με τθν ΕΕ είχε τεκεί υπό τον όρο του ςυνεχόμενου εκδθμοκρατιςμοφ 
τουσ, το κόςτοσ εξόδου από τισ Συμφωνίεσ Διαςφνδεςθσ εξαιτίασ τθσ επιςτροφισ τουσ ςτον 
αυταρχιςμό δεν κα ιταν απλά θ απϊλεια των οικονομικϊν ανταλλαγμάτων που 
προζκυπταν από τισ Συμφωνίεσ, αλλά θ απϊλεια τθσ προοπτικισ ζνταξθσ ςτθν ΕΕ.  
 
Θ αξιοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε μια περιφερειακι οικονομικι ςυμφωνία για τθν ϊκθςθ 
φιλελεφκερων οικονομικϊν και πολιτικϊν μεταρρυκμίςεων ςε εκνικό επίπεδο αποτελεί 
ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του κφματοσ περιφερειακισ οργάνωςθσ που παρατθρικθκε 
τθ δεκαετία του `90. Θ τάςθ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ ςτθν Ευρϊπθ ςυνζβαλλε τόςο 
ςτθν οικονομικι εξωςτρζφεια όςο και ςτθν πολιτικι ςυνεργαςία26. Θ εμπειρία αυτι ζδειξε 
ότι θ ζνταξθ ςε μια προτιμθςιακι εμπορικι ςυμφωνία προωκεί δθμοκρατικζσ 
μεταρρυκμίςεισ και αποτρζπει τθν οικονομικι και πολιτικι αςτάκεια που ςυνικωσ 
ςυνοδεφει τισ πολιτικζσ αυτζσ αλλαγζσ. Μποροφμε επίςθσ να παρατθριςουμε ότι υπάρχει 
ζνασ ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ αρικμόσ από περιφερειακζσ οργανϊςεισ μεταξφ δθμοκρατιϊν, 
και θ γενικότερθ πεποίκθςθ μεταξφ αυτϊν είναι ότι θ προϊκθςθ του εκδθμοκρατιςμοφ κα 
οδθγιςει ςτθν ειρινθ και τθν ευθμερία των λαϊν27. 
 
Θ ομοιότθτα μεταξφ των πολιτικϊν κεςμϊν των κρατϊν επθρεάηει το αν κα εμπλακοφν ςε 
διαδικαςίεσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και το πόςο αποτελεςματικι κα είναι αυτι. Για 
πολλοφσ μελετθτζσ, θ επιτυχία μιασ περιφερειακισ οργάνωςθσ εξαρτάται από τθ ςχετικι 
ομοιότθτα και των πολιτικϊν και των οικονομικϊν κεςμϊν των μελϊν τθσ. Αν θ 
απελευκζρωςθ του εμπορίου προχποκζτει μια γενικότερθ εναρμόνιςθ, όπωσ για 
παράδειγμα θ Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ, τότε, όςο πιο ομοιογενείσ είναι οι εκνικοί κεςμοί, 
τόςο πιο εφκολο κα είναι για τα μζλθ να ςυμφωνιςουν ςε κοινζσ περιφερειακζσ πολιτικζσ 
και κεςμοφσ28. Γενικότερα, όςο πιο ζντονεσ είναι οι κεςμικζσ διαφορζσ μεταξφ των κρατϊν, 
τόςο πιο εμφανείσ γίνονται οι ωφζλειεσ, αλλά και τα εμπόδια από τθν προοπτικι ζνταξθσ 
ςε μια περιφερειακι οργάνωςθ που κα προκαλζςει κεςμικζσ αλλαγζσ ςτισ κρατικζσ δομζσ. 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν υπιρξε ζνασ περιφερειακόσ κεςμόσ που επεδίωξε τθ 
κεςμικι οργάνωςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ γφρω από τον άξονά του. Ππωσ ζχουμε ιδθ 
υπογραμμίςει, ο κεντρικόσ άξονασ τθσ κεςμικισ εναρμόνιςθσ και οργάνωςθσ παρζμεναν οι 
                                                                                                                                                                                     
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζκεςε τον εκδθμοκρατιςμό των χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ ωσ 
αναγκαία ςυνκικθ για τθν ζνταξθ τουσ 
26

 Για το κζμα αυτό βλ. αναλυτικότερα ςε (ενδεικτικά) Haggard & Kaufman, The Political Economy of 
Democratic Transitions, 1995; Haggard & Webb, Voting for Reform: Democracy, Political Liberalization and 
Economic Adjustment, 1994; Lawrence, Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration, 1996; Mansfield 
& Snyder, Democratization and the Danger of War, 1995; και για τθν εμπειρία τθσ Κεντρικισ και Λατινικισ 
Αμερικισ βλ. Remmer, Does Democracy Promote Interstate Cooperation? Lessons from the Mercosur Region, 
1998 
27

 Mansfield & Milner, The New Wave of Regionalism, 1999, ςελ. 607 
28

 Σε χϊρεσ όπου υπάρχει θ γεωγραφικι εγγφτθτα, αλλά ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ κεςμικζσ διαφορζσ, 
υπάρχουν λιγότερα κίνθτρα για τθ δζςμευςθ ςτθν περιφερειακι οργάνωςθ. Για παράδειγμα, ςτθν Αςία, 
ακόμα και οι ςυμφωνίεσ εμπορίου είναι ςπάνιεσ, κυρίωσ εξαιτίασ των διαφορετικϊν πολιτικϊν κακεςτϊτων. 
Αυτό το κζμα αναλφεται περαιτζρω ςτον Katzenstein, Introduction: Asian Regionalism in Comparative 
Perspective, 1997 
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Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ, και το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν ςχεδιάςτθκε για να αποτελζςει 
ζνα νζο επίκεντρο κεςμοποίθςθσ για τθν περιοχι. Στόχοσ του ιταν να διευκολφνει τθν 
εναρμόνιςθ με τισ προδιαγραφζσ κεςμικισ οργάνωςθσ τθσ ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των άλλων 
διεκνϊν κεςμϊν ςτουσ οποίουσ τα κράτθ επεδίωκαν να ενταχκοφν. Στο πλαίςιο αυτό, 
προϊκθςε πολιτικζσ και οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτο εςωτερικό των κρατϊν, οι οποίεσ 
είχαν ωσ ςθμείο αναφοράσ τουσ κεςμοφσ αυτοφσ και όχι το Σφμφωνο Στακερότθτασ. Στα 
πλαίςιά του καλλιεργικθκε θ αντίλθψθ τθσ ανάγκθσ για κεςμικι εναρμόνιςθ μεταξφ των 
κρατϊν ςε περιφερειακό επίπεδο (και όχι μόνο ςε ςχζςθ με τισ Βρυξζλλεσ), μζςα από τθν 
προϊκθςθ τθσ τεχνοκρατικισ ςυνεργαςίασ. 
 
 

5.1.2. Ρολιτικι τθσ ιςχφοσ και περιφερειακι οργάνωςθ 
 
Θ απόφαςθ για τθ ςυμμετοχι ςε μια περιφερειακι ςυμφωνία προκφπτει από τισ 
προτιμιςεισ των διάφορων κοινωνικϊν ομάδων, τα ςυμφζροντα των θγετϊν του κράτουσ 
και τθ φφςθ των εςωτερικϊν κεςμϊν. Φυςικά, μια τζτοια απόφαςθ δεν μπορεί να λθφκεί 
όταν υπάρχει ζνα κενό ςτθ διεκνι πολιτικι ι όταν υφίςτανται ςοβαρά προβλιματα 
αςφάλειασ θ ςυγκροφςεισ. Θ περιφερειακι οργάνωςθ μπορεί να επθρεάςει τθ φφςθ και 
τθν ζκταςθ τθσ ςφγκρουςθσ ι τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν. Θ διακρατικι ιςχφσ και 
οι ςχζςεισ αςφάλειασ, όπωσ και οι διεκνείσ κεςμοί, ζχουν παίξει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο 
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ.  
 
Τόςο θ δθμιουργία περιφερειακϊν οργανιςμϊν όςο και οι ςυνζπειζσ τουσ δεν είναι 
ανεξάρτθτεσ από τισ διεκνείσ πολιτικζσ ςυνκικεσ. Το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου και θ 
ςταδιακι ςυρρίκνωςθ τθσ αποκλειςτικισ κυριαρχίασ των ΘΡΑ ςτθν παγκόςμια οικονομία 
ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία νζων περιφερειακϊν ςυμφωνιϊν, ι τθν ζνταςθ και διεφρυνςθ 
των ιδθ υπαρχόντων. Βζβαια, υπάρχουν ςαφείσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ ςυμφωνίεσ 
ελεφκερου εμπορίου και τισ διακρατικζσ ςχζςεισ ιςχφοσ, κακϊσ τα κράτθ είναι πιο πικανό 
να ςυνάψουν οικονομικζσ ςυμφωνίεσ με τουσ ςυμμάχουσ τουσ παρά με τουσ εχκροφσ τουσ. 
Σε προθγοφμενεσ περιόδουσ, οι οικονομικζσ ςυμφωνίεσ αξιοποιικθκαν από τισ 
ιςχυρότερεσ δυνάμεισ προκειμζνου να υπογραμμίςουν τθν πολιτικι εξάρτθςθ των 
μικρότερων κρατϊν, ι από ομάδεσ κρατϊν για να ελαττϊςουν τθ ςυλλογικι τουσ  εξάρτθςθ 
από τρίτουσ29.  
 
Θ διεκνισ οικονομικι ςτακερότθτα είναι ςυλλογικό αγακό, και, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν 
υπάρχει κάποια θγεμονικι δφναμθ για τθ διαςφαλίςει, ςυνικωσ επιτυγχάνεται μόνο 
μερικϊσ30. Με αυτι τθ λογικι, μποροφμε να ποφμε ότι θ τρζχουςα τάςθ περιφερειακισ 
οργάνωςθσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ προζκυψε μζςα από παροτρφνςεισ ι πιζςεισ των 
ΘΡΑ για τθ δθμιουργία περιφερειακϊν διευκετιςεων ςτθν αρχι τθσ δεκαετίασ του `80 – 
δθλαδι, όταν θ οικονομικι τουσ κυριαρχία άρχιςε να αμφιςβθτείται και οι διεκνείσ 

                                                           
29

 Mansfield & Milner, The New Wave of Regionalism, 1999, ςελ. 620 
30

 Hurrell & Fawcett, Regionalism in World Politics, 1995, ς.ς. 68-71. Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει μια 
«εγγυιτρια» δφναμθ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ ςτακερότθτασ, τότε προκφπτουν περιφερειακζσ ςυμφωνίεσ 
που αντανακλοφν τθν αςτάκεια του ςυςτιματοσ και ςτθν ουςία δθμιουργοφν ςτρεβλϊςεισ του διεκνοφσ 
εμπορίου, εξαιτίασ του άλογου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των κρατϊν. 
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εμπορικζσ διαπραγματεφςεισ ςτα πλαίςια τθσ GATT παρζμεναν ςτάςιμεσ31. Γενικά, 
παρατθροφμε ότι κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 60 χρόνων, θ υποχϊρθςθ τθσ 
οικονομικισ ιςχφοσ των ΘΡΑ ςυνάδει με τθν αφξθςθ περιφερειακϊν εμπορικϊν 
ςυμφωνιϊν και του αρικμοφ των κρατϊν που μετζχουν ςε αυτζσ32. 
 
Κακϊσ θ ιςχφσ ενόσ θγεμόνα (πολιτικοφ, οικονομικοφ, ςτρατιωτικοφ, κ.α.) του διεκνοφσ 
ςυςτιματοσ μειϊνεται, αυτόσ τείνει να υιοκετεί μάλλον επικετικζσ ςυμπεριφορζσ για τθ 
διατιρθςι τθσ33. Ρροκειμζνου να αμβλυνκοφν και να περιοριςτοφν τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ, 
τα υπόλοιπα κράτθ μποροφν να δθμιουργιςουν μια ςειρά από εμπορικά μπλοκ, 
ξεκινϊντασ ζνα κφμα περιφερειακισ οργάνωςθσ. Ρζρα από τθν πικανότθτα να ανακφψουν 
προβλιματα θγεςίασ των περιφερειακϊν οργανϊςεων, θ τάςθ για τθ φιλελευκεροποίθςθ 
του παγκόςμιου οικονομικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να διατθρθκεί μζςα από μια μικρι 
ομάδα θγετικϊν δυνάμεων, ακόμα και εν απουςία ενόσ κυρίαρχου θγεμόνα34. Ζτςι, θ 
ςυρρίκνωςθ τθσ ιςχφοσ των ΘΡΑ προκάλεςε τθ δθμιουργία και διεφρυνςθ οικονομικϊν 
περιφερειακϊν οργανϊςεων από μια ομάδα θγετικϊν δυνάμεων, μζςα από τισ οποίεσ 
επιδιϊκουν να χειριςτοφν τθ διεκνι οικονομία. 
 
Ζνασ βαςικόσ παράγοντασ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ αφορά και τθ ςφνδεςθ μεταξφ 
του εμπορίου και των πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν ςχζςεων των κρατϊν35. Οι ωφζλειεσ από 
τθ διεξαγωγι εμπορίου βελτιϊνουν τθν αφξθςθ του εκνικοφ ειςοδιματοσ, που με τθ ςειρά 
του χρθςιμοποιείται για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν δυνατοτιτων των 
κρατϊν. Οι χϊρεσ δεν μποροφν να αγνοιςουν τισ διαςτάςεισ αςφαλείασ που προκφπτουν 
από τισ εμπορικζσ τουσ ςχζςεισ χωρίσ να κζτουν ςε κίνδυνο τθν πολιτικι τουσ αςφάλεια. 
Για το λόγο αυτό, οι χϊρεσ επιλζγουν να διεξάγουν ελεφκερο εμπόριο με τουσ πολιτικο-
ςτρατιωτικοφσ τουσ ςυμμάχουσ παρά με άλλα κράτθ. Εφόςον οι περιφερειακζσ εμπορικζσ 
ςυμφωνίεσ απελευκερϊνουν το εμπόριο μεταξφ των μελϊν τουσ, οι ςυμφωνίεσ αυτζσ είναι 
πιο πικανό να δθμιουργθκοφν μεταξφ ςυμμάχων. Οι ωφζλειεσ που προκφπτουν από τθν 
απελευκζρωςθ του εμπορίου μεταξφ των μελϊν μιασ ςυμμαχίασ μεγεκφνουν τισ ςυνολικζσ 
πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ δυνατότθτεσ τθσ ςυμμαχίασ, αμβλφνοντασ τουσ πολιτικοφσ 
κινδφνουσ που αιςκάνονται τα λιγότερο ιςχυρά μζλθ τθσ ςυμμαχίασ από τθν πικανι απειλι 
των περιςςότερο ιςχυρϊν36. 
 
Κάποιεσ περιφερειακζσ οργανϊςεισ – για παράδειγμα θ Ευρϊπθ και θ Βόρειοσ Αμερικι – 
μοιάηουν «φυςικζσ», εν μζρει επειδι αποτελοφνται από ςτρατιωτικοφσ και πολιτικοφσ 
ςυμμάχουσ, οι οποίοι βρίςκονται ςε ςχετικι γεωγραφικι εγγφτθτα μεταξφ τουσ και ζχουν 
ςθμαντικζσ εμπορικζσ ςχζςεισ και κοινά πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά. Με τθν ίδια λογικι, οι 
πολιτικοί και ςτρατιωτικοί αντίπαλοι δεν ζχουν πολιτικοφσ λόγουσ να ειςζλκουν ςε μια 
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 Για περιςςότερα βλ. ενδεικτικά Krugman, Regionalism Versus Multilateralism: Analytical Notes, 1993 (ειδικά 
ς.ς. 58-63) και Bhagwati, Regionalism and Multilateralism: An Overview, 1993 (ς.ς. 32-35) 
32

 Mansfield, The Proliferation of Preferential Trading Agreements, 1998 
33

 Gilpin, The Political Economy of International Relations, 1987, ς.ς. 88-90 
34

 Για το κζμα τθσ θγεμονικισ ιςχφοσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα και τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ ι ςφγκρουςθσ που 
μπορεί να παράγουν οι ςυμπεριφορζσ τθσ γενικότερα, βλ. Keohane, After Hegemony: Cooperation and 
Discord in the World Political Economy, 1984, και Snidal, The Limits of Hegemonic Stability Theory, 1985 
35

 Για τθ ςχζςθ μεταξφ του εμπορίου και τθσ πολιτικισ ιςχφοσ βλ. Baldwin, Economic Statescraft, 1985; 
Keohane & Nye, Power and Interdependence, 1977 
36

 Ρεριςςότερα για τισ οικονομικζσ ςχζςεισ μεταξφ πολιτκο-ςτρατιωτικϊν ςυμμάχων βλ. ςε Gowa, Allies, 
Adversaries and International Trade, 1994 
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οικονομικι ςυμφωνία, και, ςυνικωσ, οι ςυμμαχικζσ ςυμφωνίεσ απαγορεφουν ςτα μζλθ 
τουσ να ςυμμετζχουν ςε άλλεσ ςυμφωνίεσ. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα ότι οι 
οικονομικζσ ςυμφωνίεσ ανάμεςα ςτθν ΕΕ και τισ χϊρεσ του πρϊθν Σοβιετικοφ μπλοκ 
υπογράφθκαν μετά τθ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου και τθν κατάρρευςθ του Συμφϊνου τθσ 
Βαρςοβίασ. Σιμερα, αν και εξακολουκοφν να υφίςτανται πολιτικζσ διαφοροποιιςεισ 
μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν του πλανιτθ, δεν υπάρχει ςτρατιωτικόσ ανταγωνιςμόσ 
μεταξφ ςυμμαχιϊν μεγάλων δυνάμεων, πράγμα που ζχει επιτρζψει τθν ευκολότερθ 
απόφαςθ για ςφναψθ περιφερειακϊν οικονομικϊν οργανϊςεων. 
 
Ζνασ ακόμα τρόποσ με τον οποίο οι περιφερειακζσ διευκετιςεισ μποροφν να επθρεάςουν 
τισ ςχζςεισ εξουςίασ αφορά τθν οικονομικι εξάρτθςθ των μελϊν τουσ. Σε περίπτωςθ που 
τα κράτθ τα οποία λαμβάνουν τισ μεγαλφτερεσ ωφζλειεσ από μια οικονομικι ςυμφωνία 
είναι και τα περιςςότερο ευάλωτα ςτθ μεταβολι των οικονομικϊν όρων τθσ ςυμφωνίασ, 
τότε το πολιτικό τουσ εκτόπιςμα περιορίηεται37. Αναμφίβολα, τα μεγαλφτερα κράτθ – και 
ειδικά ςτα πλαίςια του Ψυχροφ Ρολζμου – χρθςιμοποίθςαν τισ περιφερειακζσ εμπορικζσ 
ςυμφωνίεσ ωσ μζςα για τθν κακιζρωςθ τθσ πολιτικισ επιρροισ τουσ ςε βάροσ των λιγότερο 
ιςχυρϊν. Στο δεφτερο μιςό του 20ου αι., θ ζκταςθ τθσ κεςμοποίθςθσ των περιφερειακϊν 
ςυμφωνιϊν επθρεάςτθκε από τισ ςχζςεισ ιςχφοσ μεταξφ των μελϊν τουσ38. Στισ 
περιπτϊςεισ που θ τοπικι κατανομι δυνατοτιτων μεταβλικθκε ι που τα κράτθ ανζμεναν 
μια τζτοια μεταβολι, τα λιγότερο ιςχυρά κράτθ αντιτάχκθκαν ςτθ δθμιουργία επίςθμων 
περιφερειακϊν κεςμϊν, υπό το φόβο ότι κα αντανακλοφν τα ςυμφζροντα των 
περιςςότερο ιςχυρϊν κρατϊν και κα υποςκάπτουν τθ δικι τουσ αςφάλεια. Μια άλλθ 
τοποκζτθςθ κεωρεί ότι οι περιφερειακοί κεςμοί καλλιεργοφν τθ ςτακερότθτα και 
περιορίηουν τθ δυνατότθτα των μελϊν να αςκιςουν αυκαίρετα τθν ιςχφ τουσ39.  
 
Σε γενικζσ γραμμζσ, θ περιφερειακι οργάνωςθ αποτελεί προϊόν προςπακειϊν για τθν 
προϊκθςθ των ςχζςεων πολιτικισ και ςτρατιωτικισ ιςχφοσ, κυρίωσ μετά τον Β’ Ραγκόςμιο 
Ρόλεμο. Θ μεταβολι αυτι ςτο διεκνζσ ςφςτθμα δεν ζμεινε ανεπθρζαςτθ από τθ 
διπολικότθτα, τθν πτϊςθ των αυτοκρατοριϊν και τθν εμφάνιςθ και εξάπλωςθ των 
πυρθνικϊν όπλων40. Θ περιφερειακι οργάνωςθ μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο 
χαρακτθρίηεται από τθ δθμιουργία εμπορικϊν ςυμφωνιϊν, οι οποίεσ ενιςχφουν τθ διεκνι 
οικονομικι ςτακερότθτα, τθ φιλελευκεροποίθςθ και τθν ειρινθ, αμβλφνοντασ τισ όποιεσ 

                                                           
37

 Για παράδειγμα, όταν το 1840 θ Γαλλία και το Βζλγιο επεδίωξαν τθ δθμιουργία μιασ τελωνειακισ ζνωςθσ, 
τόςο θ Ρρωςία όςο και θ Μεγάλθ Βρετανία αντζδραςαν ζντονα, παρουςιάηοντασ το επιχείρθμα ότι κάτι 
τζτοιο κα υπζςκαπτε τθν ανεξαρτθςία του Βελγίου και κα προωκοφςε τθ Γαλλικι κυριαρχία. Ο Ράλμεςτρον 
ιςχυρίςτθκε ότι «κάκε εμπορικι ζνωςθ μεταξφ δφο χωρϊν πρζπει οπωςδιποτε να ςυνάδει με τθν κοινότθτα 
δράςθσ και ςτο πολιτικό επίπεδο - όταν μια τζτοια κοινότθτα ςυνάπτεται ανάμεςα ςε μια μεγάλθ και μια 
μικρι δφναμθ, πρζπει να επικρατιςει θ επικυμία του ιςχυρότερου, και τότε θ πραγματικι και πρακτικι 
ανεξαρτθςία τθσ μικρότερθσ χϊρασ κα χακεί» (για τθν αναφορά βλ. Viner, The Customs Union Issue, 1950, 
ςελ. 98) 
38

 Για περιςςότερα βλ. Grieco, Systemic Sources of Variation in Regional Institutionalization in Western 
Europe, East Asia and the Americas, 1997 
39

 Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα τθσ Γερμανίασ ςτθν ΕΕ, όπου διακζτει αρκετι ιςχφ ϊςτε να επθρεάηει 
τθ διαμόρφωςθ των Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν, αλλά ςτα πλαίςιά τουσ ζχει ςυρρικνωκεί θ διαπραγματευτικι τθσ 
δφναμθ (ςε ςχζςθ με τθ διαπραγματευτικι τθσ ιςχφ ςτο διακρατικό επίπεδο). Βλ. ςχετικά Katzenstein, Tamed 
Power: Germany in Europe, 1997 
40

 Βλ. Buzan, Economic Structure and International Security: The Limits of the Liberal Case, 1984 
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αρνθτικζσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει θ δθμιουργία μιασ αποκλειςτικισ 
εμπορικισ ομάδασ ςτθν παγκόςμια ανάπτυξθ41.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν αποτζλεςε μια οργάνωςθ-αντίβαρο προσ κάποια άλλθ 
δφναμθ  του διεκνοφσ ςυςτιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Σερβίασ/ΟΔΓ που εκείνθ τθν 
περίοδο αποτελοφςε ακόμα τον «κακό» τθσ Ευρϊπθσ), αλλά ζναν ςυμπλθρωματικό κεςμό 
για τθ ςτακεροποίθςθ του περιβάλλοντοσ τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ ςτθν Ευρϊπθ. Δεν 
ζδραςε ωσ ανεξάρτθτθ και αυτόνομθ περιφερειακι οργάνωςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ, 
όπωσ για παράδειγμα θ Διαδικαςία για τθ Διαβαλκανικι Συνεργαςία (Southeast European 
Cooperation Process – SEECP), οφτε αποτζλεςε ςτρατιωτικι ςυμμαχία, αλλά ωσ ενδιάμεςοσ 
μθχανιςμόσ και ςυνδετικό κρίκοσ ανάμεςα ςτθν περιφερειακι πραγματικότθτα 
(μεταπολεμικό περιβάλλον, οικονομικι ςταςιμότθτα, κοινωνικι αταξία, εκνικι ζνταςθ, 
αναποτελεςματικι διακυβζρνθςθ) και τισ Ευρωπαϊκζσ και διεκνζσ αξίεσ, αρχζσ και κεςμικζσ 
οργανϊςεισ.  
 
Με δεδομζνο τον θγετικό ρόλο τθσ ΕΕ, όπωσ τθσ αποδόκθκε από τα ιδρυτικά του κείμενα 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι διακρίνεται 
θ τάςθ του θγεμονικοφ παράγοντα του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ να επιβάλλει τισ δικζσ του 
αρχζσ ςυμπεριφοράσ και να επιβεβαιϊςει τα δικά του ςυμφζροντα ςτθν περιοχι των 
Βαλκανίων. Πμωσ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι το ΝΑΤΟ ι οι άλλοι διεκνείσ οργανιςμοί και οι 
ιςχυροί παράγοντεσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ιταν ςε κζςθ να επιτφχουν κάτι τζτοιο ςε 
διμερζσ επίπεδο, ι ακόμα και να αγνοιςουν μια τζτοια ανάγκθ, απομονϊνοντασ πλιρωσ 
τθν περιοχι. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν δθμιουργικθκε ωσ μια περιφερειακι 
οργάνωςθ-ςυμμαχία ι εμπορικι ςυμφωνία που δθμιουργικθκε από τουσ ιςχυρότερουσ ςε 
βάροσ των αδφναμων κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, κακϊσ δεν επικεντρϊκθκε ςε διαςτάςεισ 
οικονομικισ ι ςτρατιωτικισ αςφάλειασ με τον τρόπο που πράττουν οι ςυμμαχίεσ, οι 
εμπορικζσ ςυμφωνίεσ ι άλλοι ςυνθκιςμζνοι μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και οργάνωςθσ 
κρατϊν. Αποτελεί ζνα δθμιουργικό μθχανιςμό για τθν ενκάρρυνςθ τθσ λειτουργικισ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και οργάνωςθσ, που βαςίηεται ςε μια ευρφτερθ αντίλθψθ τθσ 
ςυλλογικισ αςφάλειασ, τθν κινθτοποίθςθ των λιγότερο ιςχυρϊν κρατϊν για το ςκοπό αυτό, 
και τθν παροχι τεχνογνωςίασ από τθν πλευρά των ιςχυρότερων για τθν ζξοδο από μια 
τελματϊδθ κατάςταςθ πολιτικισ ςταςιμότθτασ και οικονομικισ υπανάπτυξθσ. 
 
 

5.1.3. Διαφοροποιιςεισ μεταξφ των περιφερειακϊν κεςμϊν 
 
Οι περιφερειακοί κεςμοί δεν δθμιουργοφνται ωσ ίδιοι, οφτε είναι το ίδιο επιτυχθμζνοι ςτθν 
επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ τόςο ςτθ κεςμικι δομι 
των περιφερειακϊν ςυμφωνιϊν, όςο και ςτο βακμό τθσ ολοκλιρωςθσ που παράγουν, 
ειδικά όταν πρόκειται για οικονομικζσ ςυμφωνίεσ. Το βάκοσ τθσ ολοκλιρωςθσ που μπορεί 
να παράγει μια ςυμφωνία ελεφκερου εμπορίου εξαρτάται από οικονομικοφσ παράγοντεσ, 

                                                           
41

 Βλ. Gilpin, U.S. Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct 
Investment, 1975, ςελ. 235. O Gilpin μιλά για «καλοικεια» και «κακοικεια» τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ, 
κρίνοντασ ότι οι μορφζσ περιφερειακισ οργάνωςθσ (οικονομικισ-ςτρατιωτικισ-πολιτικισ) ςτο δεφτερο μιςό 
του 20

ου
 αι. ζδραςε ςτακεροποιθτικά για τθν παγκόςμια οικονομία και πολιτικι, ςε αντίκεςθ με τισ εξελίξεισ 

κατά τθν περίοδο του μεςοπολζμου, όταν θ περιφερειακι οργάνωςθ όξυνε ζνα ιδθ βεβαρυμμζνο διεκνζσ 
περιβάλλον 
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όπωσ το επίπεδο οικονομικισ ανάπτυξθσ των μελϊν και το βακμό ςτον οποίο οι οικονομίεσ 
τουσ είναι ςυμπλθρωματικζσ42. Φυςικά, οι πολιτικοί παράγοντεσ κακορίηουν τθ 
διαμόρφωςθ του περιεχομζνου και των ειδικϊν παραμζτρων των ςυμφωνιϊν, όπωσ και το 
κεςμικό ςχεδιαςμό τουσ. Θ διαφοροποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου παράγει και 
διαφοροποιθμζνα αποτελζςματα ςτο επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ των κρατϊν43.  
 
Θ κεςμοποίθςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ αφορά το αντικείμενο τθσ ςυνεργαςίασ, το 
εφροσ τθσ δραςτθριότθτασ, και το επίπεδο τθσ κεςμικισ εξουςίασ που επθρεάηεται από 
αυτιν44. Σε κάποιουσ τομείσ εντοπίηουμε μεγαλφτερα επίπεδα κεςμοποίθςθσ, ενϊ ςε 
κάποιουσ άλλουσ όχι, επειδι οι περιςςότερο κεςμοποιθμζνεσ ςυμφωνίεσ προκφπτουν ωσ 
λειτουργικι ανάγκθ για τθ διαχείριςθ τθσ εντατικοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ 
μεταξφ των μετόχων μιασ περιφερειακισ ςυμφωνίασ. Δεν πρζπει να ξεχνάμε, επίςθσ, ότι οι 
ςυμφωνίεσ προκφπτουν από τισ προτιμιςεισ των λθπτϊν αποφάςεων, των ομάδων 
ςυμφερόντων, και τθ διαδικαςία διαπραγματεφςεων μεταξφ των μελϊν45. Στθν περίπτωςθ 
τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν αποτζλεςε μια τεχνικι, ειδικι 
περιφερειακι ςυμφωνία, αλλά μια ςυμφωνία επί των αρχϊν ςυμπεριφοράσ των κρατϊν 
τθσ περιοχισ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα, και άρα ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Αν και θ ςυμφωνία 
επί των αρχϊν αφοροφςε το ευρφτερο φάςμα πολιτικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν 
δράςεων, οι ακριβείσ κοινζσ δράςεισ και το επίπεδο εξζλιξισ τουσ επρόκειτο να 
αποτελζςουν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των κρατϊν, ςτα πλαίςια των δομϊν 
του Συμφϊνου Στακερότθτασ, και όχι να επιβλθκοφν από αυτό. 
 
Το αν και πότε μιασ περιφερειακι οργάνωςθ κα αποκτιςει κεςμικι βάςθ εξαρτάται από 
μια ςειρά διαφορετικϊν παραγόντων. Για παράδειγμα, κακυςτερεί ςτισ περιπτϊςεισ που οι 
λιγότερο ιςχυρζσ χϊρεσ βιϊνουν ι βίωςαν μια ςθμαντικι μείωςθ των ςχετικϊν ικανοτιτων 
τουσ (όπωσ όλεσ οι χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, εξαιτίασ τθσ διαδικαςίασ τθσ μετάβαςθσ και των 
πολζμων ςτθ Γιουγκοςλαβία), και ανθςυχοφν ότι θ κεςμοποίθςθ τθσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ κα εντείνει τισ υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ και ανιςορροπίεσ προσ όφελοσ των 
ιςχυρότερων46. Αυτό επθρεάηεται από τθ γενικότερθ αντίλθψθ των ωφελειϊν τθσ 
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 Για περιςςότερα ςχετικά με τθ διαδικαςία οικονομικισ ολοκλιρωςθσ και τουσ παράγοντεσ τθσ επιτυχίασ 
τθσ βλ. Balassa, The Theory of Economic Integration, 1961 
43

 de Melo, Panagariya & Rodrik, The New Regionalism: A Country Perspective, 1993, ς.ς. 171-175. Είναι πολφ 
ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι, αν και θ εξάλειψθ των φραγμϊν του εμπορίου (δαςμολογικϊν και μθ 
δαςμολογικϊν) μεταξφ των μελϊν μιασ περιφερειακισ οργάνωςθσ πικανϊσ προωκεί τθν οικονομικι 
ολοκλιρωςθ, προτιμοφνται λιγότερο δραματικζσ μειϊςεισ των ποςοςτϊςεων και των δαςμϊν για 
οικονομικοφσ λόγουσ. 
44

 Βλ. Grieco, Systemic Sources of Variation in Regional Institutionalization in Western Europe, East Asia and 
the Americas, 1997 
45

 Στο κζμα αυτό εμβακφνει ο Kahler, International Institutions and the Political Economy of Integration, 1995 
46

 Grieco, Systemic Sources of Variation in Regional Institutionalization in Western Europe, East Asia and the 
Americas, 1997, ςελ. 176. Κάτι τζτοιο ςυνεπάγεται ότι οι χϊρεσ τθσ ΝΑ Αςίασ πικανϊσ κα αντιταχκοφν ςτθ 
δθμιουργία επίςθμων κεςμικϊν δομϊν οικονομικισ ςυνεργαςίασ, ενϊ οι ιςχυρότερεσ χϊρεσ, όπωσ θ 
Λαπωνία, κα πιζςουν για τθν ανάπτυξι τουσ. Υπάρχει και θ αντίκετθ άποψθ, βζβαια, κακϊσ ςτθν περίπτωςθ 
τθσ Αςίασ θ Κίνα και θ Λαπωνία αντιτίκενται ςτθ κεςμοποίθςθ τθσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ ςτθν Αςία, ενϊ οι 
μικρότερεσ  χϊρεσ, όπωσ τα μζλθ του ASEAN, επιδιϊκουν τθν ανάπτυξθ πιο «ενιςχυμζνων» κεςμϊν 
(Katzenstein, Introduction: Asian Regionalism in Comparative Perspective, 1997, ςελ. 23). Στθ διαδικαςία 
ανάλυςθσ και επεξιγθςθσ των ςυμπεριφορϊν αυτϊν εντάςςονται και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 
περιοχισ, όπωσ θ διαφορετικότθτα των χωρϊν και τθν προτίμθςθ τουσ για τθν καλλιζργεια ανεπίςθμων 
πολιτικϊν, και όχι επίςθμων ι νομικϊν δεςμεφςεων. Στθν Αςία παρατθρείται μια «ανοιχτι περιφερειακι 
οργάνωςθ» (open regionalism), που υπονοεί τθν επικυμία για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν ελεφκερου εμπορίου 
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διακρατικισ πολυμεροφσ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ με τθ διμερι ςυνεργαςία: για παράδειγμα, 
ςτθν Ευρϊπθ, μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, θ κυρίαρχθ ςτρατθγικι – που προωκικθκε 
και από τισ ΘΡΑ – ιταν εκείνθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ και όχι των διμερϊν ςχζςεων47. 
Ρροφανϊσ, θ δθμιουργία ςυλλογικισ ταυτότθτασ διευκολφνει τθ δθμιουργία επίςθμων 
μθχανιςμϊν περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ολοκλιρωςθσ.  
 
Αντίκετα, θ απουςία δζςμευςθσ για τθ δθμιουργία περιφερειακϊν κεςμϊν παρουςιάηεται 
ςτισ περιπτϊςεισ που τα μζλθ δεν υιοκετοφν το όραμα τθσ δθμιουργίασ μιασ κοινότθτασ ι 
κοινισ ταυτότθτασ. Πςον αφορά τθ ΝΑ Ευρϊπθ, είναι αυτονόθτο ότι, ςε ζνα περιβάλλον 
που είχε βιϊςει πολφ πρόςφατα και πολφ βίαια τθ ςφγκρουςθ με ςτόχο τθ κεςμικι 
επιβεβαίωςθ των διαφοροποιθμζνων ταυτοτιτων των πρϊθν Γιουγκοςλαβικϊν 
δθμοκρατιϊν, θ επιδίωξθ τθσ κεςμοποίθςθσ μιασ ςυλλογικισ περιφερειακισ κοινότθτασ 
ιταν ανζφικτθ, τουλάχιςτον ςε βραχυπρόκεςμο και μεςοπρόκεςμο ορίηοντα. Το ίδιο το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν επεδίωξε τθ δθμιουργία μιασ νζασ περιφερειακισ ταυτότθτασ, 
αλλά να φζρει πιο κοντά ςτα κράτθ τθσ περιοχισ τα χαρακτθριςτικά και τισ αρχζσ τθσ 
Ευρϊπθσ. Θ διαδικαςία αυτι είναι εκ των πραγμάτων μακροπρόκεςμθ, πράγμα που κα 
επζτρεπε και τθν καλλιζργεια κάποιων περιφερειακϊν αρχϊν και χαρακτθριςτικϊν.  
 
Θ τάςθ των κρατϊν να ειςζρχονται ςε περιφερειακζσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ, ο ρυκμόσ τθσ 
περιφερειακισ οργάνωςθσ και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν ευθμερία του πλθκυςμοφ 
εξαρτϊνται από τισ πολιτικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εςωτερικό και μεταξφ των 
κρατϊν. Δεν μποροφμε να μιλάμε για περιφερειακι οργάνωςθ όταν υπάρχει κενό 
πολιτικισ εξουςίασ48, ι όταν δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προςδοκίεσ ι το ειδικό βάροσ 
των επθρεαηόμενων ομάδων (πχ ειςαγωγείσ ι εξαγωγείσ ςε μια ςυμφωνία εμπορίου). Οι 
προτιμιςεισ των κυβερνθτικϊν αξιωματοφχων και θ φφςθ των εςωτερικϊν κεςμικϊν 
δομϊν επίςθσ επθρεάηουν τθν ζνταξθ ςε μια περιφερειακι οργάνωςθ. Ρρζπει να 
ςθμειϊςουμε όμωσ, ότι το πιο πρόςφατο κφμα περιφερειακισ οργάνωςθσ ζχει διευκολφνει 
τθν υιοκζτθςθ φιλελεφκερων οικονομικϊν και πολιτικϊν μεταρρυκμίςεων, και παράλλθλα 
αντιμετωπίηει τισ «παρεμβολζσ» από κοινωνικζσ ομάδεσ που αντιτίκενται ςε αυτζσ. 
 
Κλείνοντασ τθν ενότθτα αυτι πρζπει να υπογραμμίςουμε ότι υπάρχουν δφο 
αντικρουόμενεσ απόψεισ για το ρόλο τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ: 
θ πρϊτθ άποψθ κζλει τθν περιφερειακι οργάνωςθ ωσ ςυμπλθρωματικό ι αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ διαδικαςίασ παγκόςμιασ ολοκλιρωςθσ, ενϊ θ δεφτερθ τθ κεωρεί υποκατάςτατό 
τθσ. Ακόμα δεν είναι ευκρινζσ το αν οι περιφερειακζσ οργανϊςεισ κα εξελιχκοφν ςε 
κεμζλιουσ λίκουσ ι ςε εμπόδια τθσ φιλελευκεροποίθςθσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και 
κοινωνίασ. Αυτό ςυμβαίνει, μεταξφ άλλων, επειδι υπάρχουν ςθμαντικζσ κεςμικζσ 
διαφοροποιιςεισ μεταξφ των ςχθμάτων περιφερειακι οργάνωςθσ, που προκφπτουν από 
τον αρικμό των μελϊν τουσ, το εφροσ των διευκετιςεων, το αν επιβάλλουν κάποιεσ κοινζσ 
πολιτικζσ, και τθ κεςμικι δομι τουσ. Υπάρχουν επίςθσ εςωτερικοί παράγοντεσ, όπωσ ο 
                                                                                                                                                                                     
και τθν αποδοχι νζων μελϊν, πράγμα που διαφζρει από τθν πιο «κλειςτι» προςζγγιςθ τθσ περιφερειακισ 
οργάνωςθσ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι (για μια ςφγκριςθ ανάμεςα ςτθν περιφερειακι οργάνωςθ ςτθν 
Αςία και τθν Αμερικανικι ιπειρο βλ. Haggard, Regionalism in Asia and the Americas, 1997). Αυτι θ 
προςζγγιςθ κεωρείται ωσ ςυνάρτθςθ τθσ οικονομικισ, πολιτικισ και πολιτιςμικισ ετερογζνειασ που 
παρατθρείται ςτθν Αςία, αλλά και ςτισ ςχζςεισ των Αςιατικϊν κρατϊν με τισ ΘΡΑ. 
47

 Σε αντίκεςθ με τθ διμερι ςυνεργαςία, που καλλιεργικθκε ωσ πρακτικι ςτθν περιοχι τθσ Αςίασ (βλ. 
Katzenstein, Introduction: Asian Regionalism in Comparative Perspective, 1997) 
48
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κυρίαρχοσ χαρακτιρασ τθσ δικτφωςθσ ςε ςχζςθ με τθ κεςμοποίθςθ από πλευράσ 
πολιτικισ49, οι προτιμιςεισ ομάδων ςυμφερόντων και των λθπτϊν αποφάςεων, και 
εξωτερικοί παράγοντεσ, όπωσ οι διεκνείσ ςχζςεισ ιςχφοσ, θ ςτρατθγικι διάδραςθ μεταξφ 
των μελϊν και οι πολιτικζσ και οικονομικζσ ςχζςεισ με τρίτουσ.  
 
Το τρζχον ρεφμα περιφερειακισ οργάνωςθσ προζκυψε υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ ςε 
ςχζςθ με τισ εμπειρίεσ του παρελκόντοσ, κακϊσ ο ιςχυρότεροσ παράγοντασ του διεκνοφσ 
ςυςτιματοσ (οι ΘΡΑ) προωκεί ενεργά τισ περιφερειακζσ ςυμφωνίεσ και γενικότερα τθ 
διεκνι και περιφερειακι οργάνωςθ. Θ περιφερειακι οργάνωςθ ζχει εντακεί ζπειτα από τθ 
λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου, και, πλζον, οι περιφερειακζσ οργανϊςεισ δεν αποτελοφν 
εργαλεία τθσ πολιτικισ ιςχφοσ (ι ςπάνια κεωροφνται ωσ τζτοιεσ), αλλά, αντίκετα, 
αξιοποιικθκαν για τθν προϊκθςθ και εγκακίδρυςθ πολιτικϊν μεταρρυκμίςεων και τθσ 
οικονομίασ τθσ αγοράσ, προάγοντασ τον εκδθμοκρατιςμό. Ο ρυκμόσ τθσ εξάπλωςθσ τθσ 
περιφερειακισ οργάνωςθσ επιταχφνκθκε παράλλθλα με τθν ζνταςθ τθσ οικονομικισ 
αλλθλεξάρτθςθσ, τθν επικυμία των κρατϊν να διαμεςολαβιςουν για τθν επίλυςθ 
οικονομικϊν και εμπορικϊν διαφορϊν, και ζνα πολυμερζσ πλαίςιο που διευκολφνει αυτι 
τθ διαμεςολάβθςθ και τθν οργάνωςθ των εμπορικϊν, τεχνοκρατικϊν, τεχνολογικϊν, 
ερευνθτικϊν, κοινωνικϊν και άλλων ςχζςεων. Αυτό το ςφνολο των πολιτικϊν ςυνκθκϊν 
ζχει ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν κετικι επίδραςθ του τρζχοντοσ κφματοσ περιφερειακισ 
οργάνωςθσ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ γεννικθκε μζςα ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον, 
και μάλιςτα ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ ωρίμανςισ του, όταν θ περιφερειακι οργάνωςθ ιταν 
εξαιρετικά διευρυμζνθ ωσ πρακτικι ςυνεργαςίασ, ειδικά ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο, και 
ακόμα πιο ςυγκεκριμζνα για τθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Θ ςυμμετοχι ςε 
περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ και κεςμοφσ αποτελοφςε μια μζκοδο για τθν ζξοδο των 
κρατϊν ςε μετάβαςθ από τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ απομονωτιςμοφ τουσ. Το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ λειτοφργθςε καταλυτικά για τθν περιοχι, κακϊσ «ξεκακάριςε» το τοπίο τθσ 
περιφερειακισ οργάνωςθσ, προςδιορίηοντασ τθν περιφζρεια τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, το όραμα 
των κρατϊν για το μζλλον τθσ, τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ τουσ, και των μεκόδων για τθν 
επίτευξι τουσ. 
 
 

5.2. Σχιματα ςυνεργαςίασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ τον 20ο αιϊνα 
 

Ραρ’ όλθ τθν πολυτάραχθ εμπειρία του 20ου αιϊνα για τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, οι 
οποίεσ εκφράςτθκαν αρχικά με τουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ τθν περίοδο 1912-191350, 
μποροφμε να εντοπίςουμε περιπτϊςεισ ςυνεργαςίασ από τθν περίοδο του μεςοπολζμου 
ακόμα, με τθν αποκαλοφμενθ «Μικρι Entente» και το Βαλκανικό Σφμφωνο του 1934. Οι 
Βαλκανικζσ Συναντιςεισ που ξεκίνθςαν το 1930 αποςκοποφςαν ςτθν δθμιουργία μιασ 
χαλαρισ ομοςπονδίασ των Βαλκανικϊν εκνϊν ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία, τον πολιτιςμό, 
τθν πολιτικι, αλλά και τθν πνευματικι ηωι. Το Σφμφωνο του 1934 αποτζλεςε μια μερικι 
επιτυχία των Συναντιςεων, κακϊσ προζκυψε από τισ ανθςυχίεσ για τθν εδαφικι 
                                                           
49

 Για παράδειγμα, ο χαρακτιρασ και θ πολιτικι κουλτοφρα κάποιων κρατϊν, όπωσ ςτθν Αςία, παράγει μια 
τάςθ προσ τθ δθμιουργία δικτφων, με ζμφαςθ ςτθν αποδοχι (consensus) για τθ λιψθ αποφάςεων πολιτικισ, 
ενϊ υπάρχει ςφγκλιςθ μεταξφ τθσ ςφαίρασ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα ςτο εςωτερικό τουσ. 
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ακεραιότθτα των κρατϊν τθσ περιοχισ, και αποτελοφςε μια «αποκιρυξθ» των εδαφικϊν 
βλζψεων τθσ κάκε χϊρασ ςε βάροσ των άλλων51. Ο Β’ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ, φυςικά, 
άλλαξε τα δεδομζνα. 
 
Κατά τθ διάρκεια του Ψυχροφ Ρολζμου προζκυψε ζνα Δεφτερο Βαλκανικό Σφμφωνο 
(Second Balkan Pact) ι Βαλκανικι Συμμαχία (Balkan Alliance) τθν περίοδο 1953-1954, ςτθ 
βάςθ μιασ Συμφωνίασ Φιλίασ και Συνεργαςίασ (Friendship and Cooperation Agreement), θ 
οποία διαςφάλιηε τα ςφνορα τθσ Τουρκίασ, τθσ Ελλάδοσ και τθσ Γιουγκοςλαβίασ ςε 
περίπτωςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ τρίτων52. Θ Συμμαχία δθμιουργικθκε με παρότρυνςθ 
των ΘΡΑ ςτα πλαίςια του Ψυχροπολεμικοφ κλίματοσ, με ςκοπό θ Γιουγκοςλαβία να 
προςχωριςει ςτο δυτικό μπλόκ, πράγμα που εξθγεί και τον περιοριςμζνο εφροσ τθσ 
Συμμαχίασ από πλευράσ ςυμμετοχισ. Θ Συμμαχία, όμωσ, δεν διιρκεςε πολφ, λόγω τθσ 
επαναπροςζγγιςθσ τθσ Μόςχασ με το Βελιγράδι, θ οποία οδιγθςε ςτθν «ενεργι 
ουδετερότθτα» τθσ Γιουγκοςλαβίασ και ςτθν θγεςία του κινιματοσ των αδεςμεφτων. Σε 
ςυνδυαςμό με τθν κατάρρευςθ των ςχζςεων τθσ Ελλάδοσ και τθσ Τουρκίασ για το κζμα τθσ 
Κφπρου, θ κατάςταςθ οδθγικθκε ςε ρθτι λφςθ τθσ Συμμαχίασ το 1960. 
 
Ππωσ οι ΘΡΑ αποτζλεςαν τον κινθτιριο μοχλό για τθ ςυνεργαςία ςτα Βαλκάνια, ζτςι και θ 
ΕΣΣΔ ξεκίνθςε ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ, μζςω ςχεδίων που ειςθγικθκε ο ουμάνοσ 
πρωκυπουργόσ Stoica το Σεπτζμβριο του 1957 και τον Λοφνιο του 1959. Θ ιδζα πίςω από το 
πρϊτο ςχζδιο ιταν ότι οι διμερείσ διαφορζσ μεταξφ των κρατϊν δεν κα ζπρεπε να 
εμποδίηουν τθν περιφερειακι ςυνεργαςία, ενϊ το 1959 θ πρόταςθ αφοροφςε τθν 
απαγόρευςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ.  Θ ςτιριξθ των Σοβιετικϊν ιταν 
λογικό να δθμιουργιςει καχυποψίεσ ςτθν Τουρκία και τθν Ελλάδα, κι ζτςι τα δφο ςχζδια 
δεν προχϊρθςαν ποτζ. Στθν αρχι τθσ δεκαετίασ του `60 δθμιουργικθκε μια Επιτροπι 
Συνεργαςίασ και Κοινισ Κατανόθςθσ (Committee for Cooperation and Mutual 
Understanding), ωσ αποτζλεςμα προςπακειϊν τθσ Βουλγαρίασ, τθσ ουμανίασ, τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ και τθσ Ελλάδοσ, θ οποία, χωρίσ τθ ςυμμετοχι τθσ Τουρκίασ δεν 
προχϊρθςε περαιτζρω. Το 1963, θ κρίςθ ςτθν Κφπρο οδιγθςε τθν Τουρκία ςε μια 
προςπάκεια τόνωςθσ των διμερϊν τθσ ςχζςεων ςτα Βαλκάνια ανεξάρτθτα από ςχιματα 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, και ςαφϊσ με ςτόχο να αντιςτακμίςει το βάροσ τθσ Ελλάδοσ. 
Τθ δεκαετία του `70 και του `80 ζγιναν εκ νζου κάποιεσ προςπάκειεσ, κυρίωσ ςε κζματα 
τεχνικισ φφςθσ53. 
 
Το Φεβρουάριο του 1988, όταν οι μεταβολζσ ςτο κομμουνιςτικό μπλοκ ιταν ορατζσ, 
διοργανϊκθκε ςτο Βελιγράδι ςυνάντθςθ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν τθσ Αλβανίασ, τθσ 
Βουλγαρίασ, τθσ Ελλάδοσ, τθσ ουμανίασ, τθσ Τουρκίασ και τθσ Γιουγκοςλαβίασ, θ οποία 
ζκεςε τα κεμζλια τθσ Βαλκανικισ Διαδικαςίασ Συνεργαςίασ (Balkan Multilateral 
Cooperation Process). Θ πρϊτθ αυτι ςυνάντθςθ ζδωςε το ζναυςμα για τθν ανάπτυξθ 
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 Για περιςςότερα ςχετικά Βλ. Kerner & Howard, The Balkan Conferences and the Balkan Entente1930-1935: a 
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Southeastern Europe , 1940, όπωσ και Αλειφαντισ, Θ Λςτορικι Διαμόρφωςθ των Διεκνϊν Σχζςεων τθσ 
Βαλκανικισ, 1988. Ο Λωάννου ςθμειϊνει ότι το Βαλκανικό Σφμφωνο δθμιοφργθςε για πρϊτθ φορά ζνα 
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πρωτοβουλιϊν ςε διάφορουσ τομείσ (εμπόριο, βιομθχανία, πολιτιςμόσ, μεταφορζσ, 
περιβάλλον, κλπ), με βαςικό ςτόχο να προωκθκεί θ οικονομικι, κοινωνικι και πνευματικι 
ευθμερία τθσ περιοχισ. Οι αλλαγζσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ επζτρεψαν μια εκ νζου 
προςζγγιςθ μεταξφ των χωρϊν τθσ περιοχισ, οι οποίεσ το 1990, όταν πραγματοποιικθκε 
ςτα Τίρανα θ δεφτερθ ςυνάντθςθ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν, ςυμφϊνθςαν ότι θ 
εγκακίδρυςθ δθμοκρατικϊν κακεςτϊτων αποτελοφςε το πρϊτο βιμα για τθν ολοκλιρωςθ 
με τθν Ευρϊπθ. Με δεδομζνεσ τισ εξελίξεισ ςτθ Γιουγκοςλαβία, θ αρχικά προβλεπόμενθ 
ςυνάντθςθ για το Δεκζμβριο του 1991 ςτθ Σόφια αναβλικθκε και πραγματοποιικθκε το 
1996 (οδθγϊντασ ςτθν κακιζρωςθ τθσ Διαδικαςίασ για τθ Διαβαλκανικι Συνεργαςία). 
 
 

5.2.1. Οργανιςμόσ Συνεργαςίασ Εφξεινου Ρόντου 
 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του `90 είχαμε μια ςειρά μεγαλφτερων ι μικρότερων 
εντάςεων μεταξφ όλων των χωρϊν τθσ περιοχισ, αλλά και μια διαδικαςία ςυνεργαςίασ ι 
διαβουλεφςεων για τθν επίλυςι τουσ. Αναπτφχκθκαν ςχζςεισ διμεροφσ και τριμεροφσ 
ςυνεργαςίασ ςε τεχνικά κζματα, που γενικότερα άνοιξαν το δρόμο τθσ επικοινωνίασ για τθν 
περιφερειακι ςυνεργαςία. Μία από τισ πρϊτεσ προςπάκειεσ ιταν ο Οργανιςμόσ για τθ 
Συνεργαςία του Εφξεινου Ρόντου (Black Sea Economic Cooperation), που ιδρφκθκε το 1992  
ωσ Τουρκικι πρωτοβουλία54, με ςτόχο να ενϊςει τισ χϊρεσ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ, των 
Βαλκανίων και του Καυκάςου – 11 χϊρεσ με εξαιρετικά διαφορετικά ςυμφζροντα, αλλά και 
οικονομικζσ και πολιτικζσ δομζσ. Θ διαδικαςία επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ από όλεσ τισ 
χϊρεσ ολοκλθρϊκθκε το 1999, και ζκτοτε ο ΟΣΕΡ αποτελεί ζναν οικονομικό περιφερειακό 
οργανιςμό με νομικι προςωπικότθτα55. 
 
 

5.2.2. Διαδικαςία για τθ Διαβαλκανικι Συνεργαςία 
 
Θ ςυνάντθςθ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν που πραγματοποιικθκε ςτθ Σόφια τον Λοφλιο του 
1996, μετά τθ ςυμφωνίεσ του Dayton, ςιμανε τθν ανακζρμανςθ των προςπακειϊν 
ςυνεργαςίασ που είχαν ξεκινιςει τθν περίοδο 1988-1991. Εκεί, οι Υπουργοί Εξωτερικϊν τθσ 
Αλβανίασ, τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ, τθσ Βουλγαρίασ, τθσ ΟΔΓ, τθσ Ελλάδοσ, τθσ ουμανίασ 
και τθσ Τουρκίασ υπζγραψαν τθ «Διακιρυξθ για τισ ςχζςεισ καλισ γειτονίασ, τθ 
ςτακερότθτα, τθν αςφάλεια και τθ ςυνεργαςία ςτα Βαλκάνια»56, με ςτόχο μια 
ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία πολυμεροφσ ςυνεργαςίασ ςε τομείσ όπωσ θ διαςυνοριακι 
οικονομικι ςυνεργαςία, θ διεφρυνςθ των ανκρωπιςτικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν 
ςχζςεων, και θ καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ. Αυτό που είναι επίςθσ 
ςθμαντικό είναι ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφωνοφςαν για τθ διεξαγωγι των ςχζςεϊν τουσ 
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 Κακϊσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `90 θ ΕΣΣΔ/ωςία ιταν περιςςότερο απαςχολθμζνθ με κζματα 
εςωτερικισ πολιτικισ, θ Τουρκία ζλπιηε να διαςφαλίςει ζνα ιςχυρό ρόλο ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα, αποτελϊντασ 
παράλλθλα μια περιφερειακι «εναλλακτικι» λφςθ ςτθ μζχρι τότε αποκλειςτικότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
για τισ χϊρεσ ςε μετάβαςθ (ειδικά κακϊσ οι δικζσ τθσ προοπτικζσ ζνταξθσ ςτθν ΕΕ εκείνθ τθν περίοδο ιταν 
ιδιαίτερα ςυρρικνωμζνεσ). Οφείλουμε επίςθσ να ςθμειϊςουμε ότι αρχικά θ Γιουγκοςλαβία προςκλικθκε να 
ςυμμετάςχει, αλλά θ πρόςκλθςθ ζμεινε ςε εκκρεμότθτα όταν ξζςπαςε θ ςφγκρουςθ ςτθν Κροατία. 
Ρεριςςότερα ςτο Naskou-Perraki, Black Sea Economic Cooperation Basic Texts, 2005 
55

 Altmann, Schemes of Regional Cooperation in Southeast Europe, 2003, ς.ς. 134-135 
56

 Sofia Declaration on Good Neighborly Relations, Stability, Security and Cooperation in the Balkans, Sofia, 
7/7/1996 
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ςτθ βάςθ των αρχϊν τθσ Ρράξθσ του Ελςίνκι57 αλλά και με ςτόχο τθν υλοποίθςθ των 
ςυμφωνιϊν του Dayton. Θ επόμενθ ςυνάντθςθ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν 
πραγματοποιικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ τον Λοφνιο του 1997, με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των 
Ραν-Ευρωπαϊκϊν Αξόνων, ενϊ αποφαςίςτθκε και θ ετιςια ςφγκλθςθ άτυπων Συνόδων των 
Αρχθγϊν Κρατϊν58. Θ πρϊτθ Σφνοδοσ πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο το Νοζμβριο του 
1997, επιβεβαιϊνοντασ τθν ιδζα ότι θ ολοκλιρωςθ με τισ Ευρωπαϊκζσ και Ευρω-Ατλαντικζσ 
δομζσ κα ζπρεπε να αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα για τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Στισ 
ίδιεσ γραμμζσ κινικθκε και θ Σφνοδοσ τθσ Κων/πολθσ τον Λοφνιο του 1998. 
 
Ξεκινϊντασ ωσ ζνα πλαίςιο διαλόγου τθσ πολιτικισ θγεςίασ, οι ςυναντιςεισ αυτζσ 
εξελίχκθκαν ςε μια ζκφραςθ των δυνατοτιτων τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. Θ 
«Διαδικαςία τθσ Σόφιασ» μετονομάςτθκε ςε «Διαδικαςία για τθ Συνεργαςία τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ» (Southeast European Cooperation Process - SEECP) το 2000, υπό τθν προεδρία 
τθσ ουμανίασ59. Συμφωνικθκε ότι θ προεδρία τθσ διαδικαςίασ κα είναι ετιςια και 
περιφερόμενθ, με μια ετιςια Σφνοδο των Αρχθγϊν Κρατϊν κάκε άνοιξθ, και πολλζσ 
ςυναντιςεισ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Οι εργαςίεσ και τα 
αποτελζςματα τθσ Διαδικαςίασ κα παρακολουκείται από τθν Επιτροπι Ρολιτικϊν 
Διευκυντϊν (Committee of Political Directors), ενϊ κα πραγματοποιοφνται και ςυναντιςεισ 
αρμόδιων υπουργϊν. Ο Χάρτθσ Σχζςεων Καλισ Γειτονίασ που ςυμφωνικθκε ςτο 
Βουκουρζςτι ζδινε ζμφαςθ ςτθ δζςμευςθ των χωρϊν για οικονομικζσ και δθμοκρατικζσ 
μεταρρυκμίςεισ, αποτελϊντασ τον κϊδικα ςυμπεριφοράσ των χωρϊν, αλλά και ζνα Σχζδιο 
Δράςθσ για τθ μελλοντικι ςυνεργαςία ςε τομείσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ. Ο ίδιοσ ο Χάρτθσ 
αυτοπροςδιοριηόταν ωσ «το πρϊτο κοινό πολιτικό ζγγραφο τζτοιασ φφςθσ ςτθ ςφγχρονθ 
ιςτορία τθσ περιοχισ» 60. Με τθν πράξθ αυτι, οι χϊρεσ επιβεβαίωναν ξεκάκαρα τθ 
δζςμευςι τουσ για ζνα Ευρωπαϊκό μζλλον. 
 
Ο Χάρτθσ περιγράφει το ςκοπό και τισ αρχζσ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαμόρφωςθσ μιασ κοινισ ςτρατθγικισ για ςτακερότθτα και 
ανάπτυξθ. Υπογραμμίηει ότι το πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ είναι θ πολιτικι ςυνεργαςία ςε ζνα 
ευρφ φάςμα τομζων, και κάνει αναφορζσ ςτισ δεςμεφςεισ των χωρϊν ζναντι τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ και των κεςμϊν τθσ, όπωσ ο ΟΘΕ, ο ΟΑΣΕ και το Σφμφωνο Στακερότθτασ. 
Επιπλζον, οι μθχανιςμοί και ςτόχοι του Χάρτθ κατθγοριοποιοφνται ςε τρεισ τομείσ, ωσ 
αντανάκλαςθ, με κάποιον τρόπο, των τριϊν Τραπεηιϊν Εργαςίασ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ: πολιτικι ςυνεργαςία και ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ, οικονομικι 
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 Conference on Security and Cooperation in Europe, Final Act, Helsinki, 1975 
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 Στθ ςυνάντθςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ ςυμμετείχε και θ ΡΓΔΜ ωσ μζλοσ, ενϊ θ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, θ Κροατία 
και θ Σλοβενία ιταν παρατθρθτζσ. 
59

 Θ προεδρία τθσ ουμανίασ «πάγωςε» εξαιτίασ των εξελίξεων ςτο Κόςςοβο το 1999, όπωσ, άλλωςτε, ζγινε 
και με το ςφνολο τθσ Διαδικαςίασ για το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου. Στο Βουκουρζςτι, θ Σφνοδοσ 
παρουςίαςε ζναν Χάρτθ Σχζςεων Καλισ Γειτονίασ (Charter on Good Neighborly Relations), που υποςχόταν να 
χαράξει ζνα νζο δρόμο για τθν περιοχι «τθσ οποίασ το μζλλον είναι ςυνδεδεμζνο με τθν ειρινθ, τθ 
δθμοκρατία, τθν οικονομικι ευθμερία και τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ με τισ Ευρωπαϊκζσ και Ευρω-Ατλαντικζσ 
δομζσ» 
60

 Bucharest Declaration of the 3
rd

 Meeting of the Heads of State and Government of Southeast European 
Countries, 14/2/2000 
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ςυνεργαςίασ, και διευρυμζνθ ςυνεργαςία ςτον τομζα των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ 
δθμοκρατίασ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ καταπολζμθςθσ των παράνομων δραςτθριοτιτων61. 
 
Θ SEECP αντιμετϊπιςε δφο βαςικά προβλιματα: το πρϊτο ιταν θ απουςία ςτακεροφ 
διοικθτικοφ μθχανιςμοφ ι γραμματείασ για τθ διαχείριςθ τθσ ατηζντασ, και το δεφτερο ιταν 
θ εξάρτθςθ του αποτελζςματοσ των πρωτοβουλιϊν τθσ από τθν ενεργθτικότθτα τθσ 
εκάςτοτε Ρροεδρίασ. Αν και αποτζλεςε τθν πρϊτθ αποκλειςτικά ενδογενι πρωτοβουλία 
ςυνεργαςίασ, ςτθν οποία δεν ενεπλάκθςαν άλλεσ χϊρεσ, ςφντομα ζγινε εμφανζσ ότι 
ζπρεπε να επεκτακεί πζρα από το δομικό πλαίςιο που είχε ςυμφωνθκεί ωσ προσ τθ 
διαχείριςθ των διοικθτικϊν ηθτθμάτων από τθν εκάςτοτε Ρροεδρία. Θ ανάγκθ για ζνα 
μθχανιςμό που κα μπορεί να υλοποιεί ι να παρακολουκεί τθν περαίωςθ προτεραιοτιτων 
πολιτικισ ζγινε εμφανισ, και, αναγνωρίηοντασ τθν πολιτικι ςθμαςία τθσ Διαδικαςίασ, ιδθ 
από το 2004 είχε τεκεί το ηιτθμα τθσ ςτενότερθσ διαςφνδεςισ τθσ με το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ62. 
 
Σιμερα, θ SEECP αποτελεί το βαςικό μθχανιςμό πολιτικισ ςυνεργαςίασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, 
και είναι ςυνδεδεμζνθ με το διάδοχο ςχιμα του Συμφϊνου Στακερότθτασ, το Συμβοφλιο 
Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ (Regional Cooperation Council – RCC). Κατά τθ διάρκεια τθσ 
«λφςθσ» (phase-out) του Συμφϊνου Στακερότθτασ και τθσ μεταφοράσ των κεκτθμζνων του 
ςτο νζο ςχιμα διαχείριςθσ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και αναπτυξιακισ διαδικαςίασ, 
ςυμφωνικθκε ότι το RCC πρόκειται να αποτελζςει και το μόνιμο διοικθτικό μθχανιςμό τθσ 
SEECP – κάτι που όλα αυτά τα χρόνια απουςίαηε από τισ δομζσ τθσ. 

 
 
5.2.3. Ρρωτοβουλία για τθ Συνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ  
 
Το 1995 οι ΘΡΑ άρχιςαν να επεξεργάηονται μια πρωτοβουλία για τθν προϊκθςθ τθσ 
Βαλκανικισ ςυνεργαςίασ ςε οικονομικά κζματα, προκειμζνου να δθμιουργθκοφν οι 
προχποκζςεισ μιασ ενιαίασ αγοράσ που κα μπορεί να προςελκφςει ξζνεσ επενδφςεισ και κα 
επιτρζψει τθ δράςθ του ιδιωτικοφ τομζα. Ζπειτα από διαπραγματεφςεισ με τθν ΕΕ63, το 
Δεκζμβριο του 1996 οι δϊδεκα64 χϊρεσ τθσ περιοχισ ςυμφϊνθςαν τθν προϊκθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθ ςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ με τισ Ευρωπαϊκζσ δομζσ. 
Δεν αποτζλεςε ζνα πρόγραμμα παροχισ οικονομικισ βοικειασ, αλλά ζνα μθχανιςμό 
«ςφλλθψθσ» και διαμόρφωςθσ τεχνικϊν προτάςεων από ειδικοφσ των χωρϊν-μελϊν, αλλά 
και διεκνϊν οργανιςμϊν65. Οι βαςικζσ αυτζσ κζςεισ αναπτφςςονται από μια ειδικι 
Επιτροπι (Agenda Committee), θ οποία διαμορφϊνει ομάδεσ εργαςίασ ανάλογα με τα 
κεματικά ενδιαφζροντα, ενϊ θ πολιτικι πρωτοβουλία υλοποίθςθσ επαφίεται ςτθ χϊρα 
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 Bucharest Declaration, 14/2/2000. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν SEECP βλ. Hyde, Seizing 
the Initiative: The Importance of Regional Cooperation in Southeast Europe and the Prominent Role of the 
Southeast European Cooperation Process, 2004, ς.ς. 5-20 
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 Θ ςκζψθ ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ κα ολοκλιρωνε ςφντομα τον πολιτικό του ρόλο, και ότι κα ζπρεπε 
να εντοπιςτεί ο διάδοχοσ μθχανιςμόσ για τθν περάτωςθ του ζργου του ζδωςε ϊκθςθ ςτισ πρωτοβουλίεσ για 
τθ διαςφνδεςθ των δφο, αλλά και τθν αναβάκμιςθ των διαχειριςτικϊν δυνατοτιτων τθσ SEECP. 
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 Schifter, Southeast European Cooperative Initiative Final Points of Common EU-US Understanding, 1998, ς.ς. 
4-5 
64

 Αλβανία, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, Βουλγαρία, ΟΔΓ, Ελλάδα, Κροατία, ΡΓΔΜ, Μολδαβία, ουμανία, Σλοβενία, 
Τουρκία και Ουγγαρία. Θ Τςεχία ζγινε μζλοσ του SECI το 2001. 
65

 Altmann, Schemes of Regional Cooperation in Southeast Europe, 2003, ς.ς. 138-143 
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που αναλαμβάνει τθ ςτιριξθ τθσ πρόταςθσ. Εκτόσ από τθν Agenda Committee, υπάρχει ο 
Συντονιςτισ του SECI και ζνασ ελάχιςτοσ ςυμβουλευτικόσ και διοικθτικόσ μθχανιςμόσ για 
τθν υποςτιριξι του, του οποίου τα ζξοδα και δράςεισ καλφπτονται από τισ εκοφςιεσ 
ςυνειςφορζσ των μελϊν ι/και δωρθτϊν (κράτθ ι διεκνείσ οργανιςμοί)66.  
 
Θ πρωτοβουλία του SECI βαςίςτθκε ςτθ ςυμμετοχι των χωρϊν τθσ περιοχισ για τθν 
ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων δράςεων ςε τομείσ όπου θ τεχνικι ςυνεργαςία μποροφςε να 
παράγει καλφτερα αποτελζςματα από ό,τι θ μεμονωμζνθ δράςθ. Το 1998 και το 1999 
πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ που κατζλθξαν ςτθν υπογραφι Μνθμονίου Συνεργαςίασ 
για τον τομζα των Μεταφορϊν67, που ζκεςε για πρϊτθ φορά το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ των 
τελωνειακϊν αρχϊν ςτα κζματα διευκόλυνςθσ των διαςυνοριακϊν διελεφςεων ςτθν 
περιοχι. Χωρίσ να αποτελεί πρόγραμμα οικονομικισ βοικειασ, το SECI ανζπτυξε ιδζεσ για 
τθ ςυνεργαςία ςτον τομζα των υποδομϊν, του εμπορίου και τθσ ενζργειασ, αλλά και ςε 
κζματα κατάρτιςθσ, ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, επενδφςεων, χρθματοοικονομικϊν 
κεμάτων, κ.α. Ρολλά από τα προγράμματα/ιδζεσ που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια του SECI 
χρειάςτθκε να περιμζνουν αρκετό καιρό μζχρι να βρεκεί θ κατάλλθλθ χρθματοδότθςθ, 
αλλά μποροφμε να εντοπίςουμε κάποιεσ πρωτοβουλίεσ που ξεχϊριςαν: 
 

1. Θ εμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθ διαδικαςία, με τθ δθμιουργία του 
Επιχειρθματικοφ Συμβουλίου (Business Advisory Council). Βαςιςμζνο ςτον άξονα 
ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδοσ και Τουρκίασ, το Συμβοφλιο αποτελοφνταν από 
περίπου 20 επιχειρθματίεσ, κυρίωσ από τθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, οι οποίοι 
χρθςιμοποίθςαν το κφροσ τουσ για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου, των μεταφορϊν 
και των επενδφςεων68. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιοφργθςε ζνα αντίςτοιχο 
Επιχειρθματικό Συμβοφλιο το 2000, αποτελοφμενο από εκπροςϊπουσ μεγάλων 
εταιρειϊν με παγκόςμια εμπειρία (πχ. ΑΒΒ, Siemens). Το 2002 τα δφο Συμβοφλια 
ενϊκθκαν, δθμιουργϊντασ το Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, 
προκειμζνου να εκφράςει μια ενιαία φωνι τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ για τθ 
διαδικαςία αναςυγκρότθςθσ και ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι69. 

2. Θ διευκόλυνςθ του εμπορίου και των μεταφορϊν μζςα από τθ δθμιουργία εκνικϊν 
επιτροπϊν, αποτελοφμενων από εκπροςϊπουσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ 
τομζα (πχ Διεφκυνςθ Τελωνείων, Υπουργείο Οικονομικϊν, Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων, 
Σφνδεςμοσ Μεταφορζων, κλπ). Οι επιτροπζσ αυτζσ χτίςτθκαν ςτο μοντζλο 
αντίςτοιχων Ευρωπαϊκϊν ςχθμάτων από το 1998, με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν 
επικοινωνία δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων ςε εκνικό επίπεδο, αλλά και τθ 
διακρατικι ςυνεργαςία ςε κζματα διαςυνοριακϊν διελεφςεων. Το δίκτυο των 
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 Για παράδειγμα, ειδικι τεχνογνωςία ςτον τομζα των μεταφορϊν παρείχε θ Επιτροπι των Θνωμζνων Εκνϊν 
για τθν Ευρϊπθ (UNECE), ενϊ ο ΟΑΣΕ φιλοξενεί ςτθν ζδρα του το γραφείο τθσ Γραμματείασ του SECI. 
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Το Μνθμόνιο αυτό (Memorandum of Understanding on the Facilitation of International Road Transport of 
Goods in the SECI Region) προετοιμάςτθκε ςε ςυνεργαςία με τθν UNECE ςε ςυνάντθςθ τθσ ειδικισ Επιτροπισ 
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http://www.unece.org/trans/old_new_tir/seci/9910rep.htm) και υπογράφθκε ςτθν Ακινα, ςτισ 28/4/1999 
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 Ρροκειμζνου να αποδϊςουμε μια καλφτερθ εικόνα του κφρουσ των προςωπικοτιτων που δεςμεφτθκαν 
ςτουσ ςκοποφσ του Συμβουλίου, ενδεικτικά αναφζρουμε το όνομα του κου Rahmi Μ. Koc από τθν Τουρκία (ο 
όμιλοσ του παράγει περίπου το 10% του Τουρκικοφ ΑΕΡ), ι του κου Muhtar Kent (Ρρόεδροσ του Ομίλου τθσ 
Coca-Cola ςιμερα) 
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εκνικϊν επιτροπϊν SECIPRO70 αποτζλεςε το φορζα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 
TTFSE τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ71 (2001-2006). 

3. Θ δθμιουργία Ρεριφερειακοφ Κζντρου για τθν Καταπολζμθςθ του Οργανωμζνου 
Εγκλιματοσ (SECI Regional Center for Combating Trans-Boundary Crime and 
Corruption), το οποίο αποτζλεςε και τον κφριο κορμό τθσ υλοποίθςθσ των 
πρωτοβουλιϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτο χϊρο τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ και του οργανωμζνου εγκλιματοσ (πρωτοβουλίεσ SPAI, SPOC). Το 
Κζντρο ζχει ζδρα ςτο Βουκουρζςτι, όπου φιλοξενείται από τθ ουμανικι 
Κυβζρνθςθ ςτο «Ραλάτι του Λαοφ», και για τουσ ςκοποφσ του ςυνεργάηονται τόςο 
αξιωματικοί τθσ αςτυνομίασ, αλλά και των τελωνειακϊν υπθρεςιϊν και άλλων 
αρχϊν αςφαλείασ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. 

4. Μεταξφ των προτάςεων του SECI οι οποίεσ δεν ευοδϊκθκαν αρχικά είναι θ πρόταςθ 
για δθμιουργία κζντρου ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ (RENEUR) – πράγμα 
που ολοκλθρϊκθκε το 2003 με τθν υπογραφι τθσ Συνκικθσ για τθν Κοινότθτα 
Ενζργειασ και τθ δθμιουργία Γραμματείασ ςτθ Βιζννθ (Energy Community Treaty) 

 
Το SECI, το οποίο υφίςταται ακόμα, και επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθ ςυνεργαςία για το 
Δοφναβθ (διαςτάςεισ περιβάλλοντοσ και μεταφορϊν), κεωρείται ωσ ζνα από τα 
επιτυχθμζνα ςχιματα ςυνεργαςίασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, κακϊσ επικεντρϊκθκε ςε πολφ 
ςυγκεκριμζνα κζματα, τα οποία προςζλκυαν το άμεςο ενδιαφζρον των εμπλεκομζνων. Αν 
και δεν ιταν άμεςα ςυνδεδεμζνο με τισ διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτθν ΕΕ ι τουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, παριγαγε για τουσ εμπλεκόμενουσ μόνο κετικά αποτελζςματα (win-
win situation), άςχετα από τισ όποιεσ πολιτικζσ διαφορζσ μπορεί να υπιρχαν μεταξφ των 
χωρϊν. Αν και θ ςυμβολι των ΘΡΑ ςτισ διαδικαςίεσ του SECI παρζμεινε «διακριτικι», με το 
βάροσ τθσ παραγωγισ αποτελεςμάτων να επιβαρφνει τισ ψϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, θ θγεςία 
τουσ υπιρξε ιδιαίτερα ςθμαντικι. Ρζρα από τθν επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, 
όπου τα αποτελζςματα είναι μετριςιμα (πχ εμπορικζσ ροζσ) και όχι «γενικόλογα» (πχ καλι 
γειτονία), το ςθμαντικότερο αποτζλεςμα τθσ δραςτθριοποίθςθσ του SECI είναι θ ςθμαςία 
τθσ ανάλθψθσ ευκυνϊν από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ 
αναπτυξιακισ διαδικαςίασ. Θ ζννοια τθσ ιδιοκτθςίασ και κυριαρχίασ (regional ownership) 
τθσ διαδικαςίασ αυτισ ωσ πρϊτο βιμα για τθν περιφερειακι ολοκλιρωςθ (regional 
integration) τζκθκε από το SECI. Το δεφτερο ςθμαντικό είναι θ εμπλοκι του ιδιωτικοφ 
τομζα ςτθ διαδικαςία μζςα από το Business Advisory Council και το SECIRPO, κακϊσ θ 
κινθτοποίθςθ του ιδιωτικοφ τομζα ςε μια οικονομία ςε μετάβαςθ αποτελεί προχπόκεςθ 
για τθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ. 

 
 

                                                           
70

 HELLASPRO, TURKPRO, ALBAPRO, MAKPRO, BULPRO, ROMPRO, MOLDOVAPRO, CROATIAPRO, SERBPRO, 
BiHPRO, SCGPRO (αργότερα διαςπάςτθκε ςε SERBIAPRO & MONTPRO), αλλά και το Κόςςοβο (KOSPRO) με 
κακεςτϊσ παρατθρθτι. Στθν αρχι υπιρξε αντίςτοιχθ επιτροπι από τθν Ουγγαρία, τθ Σλοβενία και τθν Λταλία. 
71

 Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ζνα από τα πιο 
επιτυχθμζνα περιφερειακά προγράμματα τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, κακϊσ βαςίςτθκε ςε εγχϊριεσ 
ικανότθτεσ υλοποίθςθσ (implementation capacities), οι οποίεσ παρζμειναν ςτθ χϊρα ζπειτα από τθ λιξθ του 
προγράμματοσ. Θ δζςμευςθ των εγχϊριων ςυνεργατϊν και το άμεςο ενδιαφζρον τουσ για τθν παραγωγι 
αποτελεςμάτων ςτθ χϊρα τουσ, αποτζλεςαν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ επιτυχίασ. Μάλιςτα, το ίδιο μοντζλο 
αξιοποιείται πλζον από τθν Ραγκόςμια Τράπεηα και για αντίςτοιχεσ προςπάκειζσ τθσ ςτθ Λατινικι Αμερικι 
και τθν Κεντρικι Αςία (http://www.seerecon.org/ttfse, http://www.secipro.net)  

http://www.seerecon.org/ttfse
http://www.secipro.net/
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5.2.4. Άλλεσ πρωτοβουλίεσ 
 
Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, θ διαδικαςία Royaummont γεννικθκε το 1995 με 
πρωτοβουλία τθσ Γαλλίασ, και ςφντομα εξελίχκθκε ςε Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για τθν 
υλοποίθςθ των ςυμφωνιϊν του Dayton. Θ διαδικαςία Royaummont ζδινε ιδιαίτερο βάροσ 
ςτθν κοινωνία των πολιτϊν και το ρόλο των ΜΚΟ για το διεκνικό διάλογο, τθν ακαδθμαϊκι 
ςυνεργαςία, τον πολιτιςμό, το περιβάλλον και τθν επιςτιμθ. 
 
Στον τομζα τθσ αςφάλειασ, είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε δφο πρωτοβουλίεσ: το 
πρόγραμμα Partnership for Peace του ΝΑΤΟ, και τθν Ρολυεκνικι Ειρθνευτικι Δφναμθ ΝΑ 
Ευρϊπθσ. Πςον αφορά το πρϊτο, αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ από το 199472, με 
ςκοπό να ζρκει πιο κοντά ςτισ χϊρεσ του πρϊθν Σοβιετικοφ μπλόκ και πρϊθν Σοβιετικζσ 
Δθμοκρατίεσ. Στόχοσ ιταν να διαςφαλίςει τθ ςτακερότθτα ςτθν Ευρϊπθ βελτιϊνοντασ τισ 
ικανότθτεσ διατιρθςθσ τθσ ειρινθσ μζςα από κοινό ςχεδιαςμό δράςεων και εκπαίδευςθ, 
βελτιϊνοντασ παράλλθλα τθ δια-λειτουργικότθτα (interoperability) των δυνάμεων 
αςφαλείασ των χωρϊν αυτϊν με τισ χϊρεσ του ΝΑΤΟ73. Θ δεφτερθ πρωτοβουλία προζκυψε 
από ςυμφωνία που υπογράφθκε το 1998 από τθν Αλβανία, τθ Βουλγαρία, τθν Ελλάδα, τθν 
Λταλία, τθν ΡΓΔΜ, τθ ουμανία και τθν Τουρκία, μζςα από μια περιφερειακι δφναμθ για τθ 
διατιρθςθ τθσ ειρινθσ (peace keeping). Ζτςι, το 1999 δθμιουργικθκε μια Ρεριφερειακι 
Δφναμθ με ζδρα τθ Φιλιπποφπολθ ςτθ Βουλγαρία (Multinational Peace Force for Southeast 
Europe)74. 
 
Δεν μποροφμε φυςικά να αγνοιςουμε τθν πρωτοβουλία Central European Initiative (CEI) 
και τθ Συμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου για τθν Κεντρικι Ευρϊπθ (Central European Free 
Trade Agreement - CEFTA). To CEI δθμιουργικθκε το 1989 και ςιμερα ζχει 18 χϊρεσ-
μζλθ75, και ζτςι δεν μπορεί να του αποδοκεί μια κατεφκυνςθ αμιγϊσ περιφερειακι. Θ 
δθμιουργία του 1989 ιταν μια προςπάκεια για ζνα όχθμα διαςφνδεςθσ των χωρϊν τθσ 
ανατολικισ Ευρϊπθσ με τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ. Ζπειτα από τισ αλλαγζσ ςτθν πρϊθν ΕΣΣΔ 
δθμιουργικθκαν προςδοκίεσ πωσ το CEI κα μποροφςε να λειτουργιςει ωσ ςυνεκτικόσ 
κρίκοσ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ που κινοφνταν ςε διαφορετικι ταχφτθτα προσ τθν ΕΕ. Κάτι 
τζτοιο δεν ςυνζβθ, λόγω τθσ ςταδιακισ αποςταςιοποίθςθσ των χωρϊν από τθν 
πρωτοβουλία, όςο αυτζσ πλθςίαηαν προσ τθν ζνταξθ. Το CEI διακζτει γραμματεία από το 
1996 (CEI Center for Information and Documentation), όπωσ και 18 ομάδεσ εργαςίασ που 
αςχολοφνται με τθ ςυνεργαςία ςε κζματα υποδομϊν, τουριςμοφ, περιβάλλοντοσ, κλπ. 
Πςον αφορά τθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων, υπάρχει ειδικό γραφείο 
ςυνδεδεμζνο με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (European Bank 
for Reconstruction and Development – EBRD), θ οποία ςυνδράμει ςτθ χρθματοδότθςθ 
προγραμμάτων (κυρίωσ υποδομϊν), εάν θ εκάςτοτε κυβζρνθςθ ςυμβάλλει με το 
μεγαλφτερο μζροσ του προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ. Κακϊσ οι ςυγκροφςεισ ςτο χϊρο 
τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ δεν επζτρεψαν τθν ανάπτυξθ δράςεων ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ δεκαετίασ του `90, το CEI δεν προϊκθςε ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ ι ζργα 
ςτθν περιοχι. 

                                                           
72

 Για περιςςότερα ςχετικά βλ. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm  
73

 NATO Handbook, 1998-1999, ς.ς. 86-87 
74

 Kut & Sirin, The Bight Side of Balkan Politics, 2002, ς.ς. 17 
75

 Λευκορωςία, Λταλία, Αυςτρία, Ρολωνία, Σλοβακία, Τςεχία, Ουκρανία, Αλβανία, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, 
Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβοφνιο, Κροατία, ΡΓΔΜ, Μολδαβία, ουμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm


  

 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 212 

Θ CEFTA δθμιουργικθκε το 1992 από τθν Ρολωνία, τθν Τςεχοςλοβακία και τθν Ουγγαρία, 
με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των εμπορικϊν ςχζςεων των μελϊν, μζςα από τθν απελευκζρωςθ 
του εμπορίου μεταξφ τουσ. Θ ςυμφωνία κεωρικθκε από τα μζλθ ωσ χϊροσ αναμονισ για 
τθν ζνταξθ ςτθν ΕΕ, κακϊσ οι Βρυξζλλεσ υπογράμμιηαν τθ ςθμαςία τθσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ ωσ απόδειξθ τθσ ικανότθτάσ τουσ για τθν ζνταξθ76. Θ CEFTA αποτελεί μια ηϊνθ 
ελεφκερου εμπορίου ςτθ βάςθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, και ωσ εκ τοφτου οι 
χϊρεσ οι οποίεσ επρόκειτο να γίνουν μζλθ τθσ ΕΕ κα ζπρεπε να αποςφρουν τθ ςυμμετοχι 
τουσ εν όψει των υποχρεϊςεϊν τουσ ςτα πλαίςια τθσ εμπορικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ. Θ 
διεφρυνςθ των μελϊν τθσ CEFTA με τθν ζνταξθ τθσ ουμανίασ και τθσ Βουλγαρίασ 
ςυνζτεινε ςτθν προοπτικι ζνταξθσ και των υπολοίπων χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ζτςι ϊςτε 
ςταδιακά θ CEFTA να αποτελζςει μια ςυμφωνία εμπορίου για τθν περιοχι. 
 
Είναι πολφ ενδιαφζρον να παρατθριςουμε ότι ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του `80 οι πρϊθν 
Γιουγκοςλαβικζσ δθμοκρατίεσ αποτελοφςαν ζναν ολοκλθρωμζνο οικονομικό χϊρο. Σε 
αυτόν τον ενιαίο χϊρο, οι εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ των δθμοκρατιϊν ιταν κατά πολφ 
υψθλότερεσ από τα μεγζκθ των ςυναλλαγϊν με τισ χϊρεσ εκτόσ των ςυνόρων τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ77. Ο πόλεμοσ κατζςτρεψε αυτοφσ τουσ δεςμοφσ, ενϊ θ κατάρρευςθ του 
κομμουνιςμοφ επίςθσ ζδραςε αρνθτικά ςτισ ςυναλλαγζσ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ του 
Ανατολικοφ μπλοκ, υποχρεϊνοντασ τισ νζεσ δθμοκρατίεσ να ςτραφοφν προσ διαφορετικζσ 
κατευκφνςεισ. Επιπλζον, όχι μόνο καταςτράφθκαν οι προθγοφμενοι δεςμοί, αλλά 
επιβλικθκαν και δαςμοί και άλλοι φραγμοί ςτο εμπόριο. Σε ζνα περιβάλλον υψθλϊν 
ελλειμμάτων και πιεςτικϊν αναγκϊν αναςυγκρότθςθσ, οι χϊρεσ τθσ περιοχισ χρειαηόταν 
ζςοδα, τα οποία μποροφςαν να εξαςφαλίςουν εφκολα μζςα από τθν επιβολι δαςμϊν ςτισ 
εμπορικζσ τουσ ςυναλλαγζσ. Δεν ιταν εφικτό, λοιπόν, για τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ να 
προςχωριςουν ςε ζνα κακεςτϊσ ελεφκερου εμπορίου που κα τουσ ςτεροφςε ζνα πολφ 
ςθμαντικό μζροσ των εςόδων του, επιδιϊκοντασ τθν ζνταξι τουσ ςτθ CEFTA. Ραράλλθλα, 
υπιρχαν ζντονα ςυναιςκιματα φόβου για τθ δθμιουργία εκ νζου τθσ Γιουγκοςλαβίασ μζςα 
από μια περιφερειακι εμπορικι ςυμφωνία για τα δυτικά Βαλκάνια (με δεδομζνθ τθν 
πορεία τθσ Βουλγαρίασ και τθσ ουμανίασ προσ τθν ΕΕ) Θ διαπραγμάτευςθ διμερϊν 
ςυμφωνιϊν ιταν πιο εφκολθ, δθμιοφργθςε, όμωσ, ζνα γραφειοκρατικό λαβφρινκο τόςο για 
το δθμόςιο τομζα, όςο και για τον επιχειρθματικό κόςμο. Θ ανάγκθ για ζναν ενιαίο 
οικονομικό χϊρο άρχιςε να γίνεται καλφτερα αντιλθπτι, αλλά και πρακτικά πιο εφικτι, όςο 
οι χϊρεσ ςτακεροποιοφςαν τισ οικονομίεσ τουσ. Οι χϊρεσ τθσ περιοχισ εντάχκθκαν ςτθ 
CEFTA το Δεκζμβριο 2006, θ οποία παράλλθλα με τθ διεφρυνςι τθσ αναβακμίςτθκε 
προκειμζνου να περιλαμβάνει και ριτρεσ ςχετικζσ με τισ επενδφςεισ, τισ δθμόςιεσ 
προκθρφξεισ, τα πνευματικά δικαιϊματα, κ.α. Με τθν ζνταξθ τθσ ουμανίασ και τθσ 
Βουλγαρίασ ςτθν ΕΕ τον Λανουάριο του 2007, θ CEFTA αποτελεί μια εξελιςςόμενθ 
ςυμφωνία ελεφκερου εμπορίου (εκκρεμεί θ απελευκζρωςθ του εμπορίου ςτα αγροτικά 
προϊόντα) για τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ78. 
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 Altmann, Schemes of Regional Cooperation in Southeast Europe, 2003, ς.ς. 133 
77

 Για μια ανάλυςθ των οικονομικϊν δεδομζνων βλ. Uvalic, Regional Cooperation in Southeast Europe, 2001 
και Economic Transition in Southeast Europe, 2003, τθσ ίδιασ, όπωσ και Bianchini & Uvalic, The Balkans and 
the Challenge of Economic Integration - Regional and European Perspectives, 1997 
78

 http://www.cefta2006.int  

http://www.cefta2006.int/
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5.2.5. Αποτιμϊντασ τθ δεκαετι εμπειρία περιφερειακισ ςυνεργαςίασ 
 
Θ επίδραςθ του επαυξθμζνου διακυβερνθτικοφ διαλόγου για τθν αςφάλεια και τθ 
δθμοκρατία ςτθν περιοχι είναι εκ φφςεωσ δφςκολο να εκτιμθκεί. Εκτόσ από τθν 
Ρεριφερειακι Ρροςζγγιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ λιξθ του πολζμου ςτθ Βοςνία 
δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ για μια ςειρά πρωτοβουλιϊν που δθμιουργικθκαν με 
ςτόχο να φζρουν κοντά και να δθμιουργιςουν ςφμπνοια μεταξφ των χωρϊν τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ.  
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1990, κάκε ιςτορικι ςτιγμι κατζλθξε ςτθ δθμιουργία 
ενόσ περιφερειακοφ οργανιςμοφ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. Το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου 
δθμιοφργθςε τθν Ρρωτοβουλία για τθν Κεντρικι Ευρϊπθ (Central European Initiative – CEI), 
μια Λταλο-Αυςτριακι πρωτοβουλία με ζδρα τθν Τεργζςτθ (1989) και τον Οργανιςμό 
Οικονομικισ Συνεργαςίασ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ (Black Sea Economic Cooperation – 
BSEC)79, μια Τουρκικι πρωτοβουλία με γραμματεία ςτθν Κων/πολθ. Ζπειτα από τον πόλεμο 
ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο δθμιοφργθςε τθ διαδικαςία 
Royaummont (1995), που ςτθρίχκθκε ιδιαίτερα από τθν Ελλάδα, ενϊ μια πρωτοβουλία των 
ΘΡΑ οδιγθςε ςτθ δθμιουργία τθσ Ρρωτοβουλίασ για τθ Συνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ 
(Southeast European Cooperative Initiative – SECI), με ζδρα τθ Βιζννθ80. Υπιρχε επίςθσ θ 
Συμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου για τθν Κεντρικι Ευρϊπθ (Central European Free Trade 
Agreement – CEFTA), ςτθν οποία όμωσ μετείχαν μόνο θ Βουλγαρία και θ ουμανία, ενϊ Ασ 
ρίξουμε μια ματιά αναλυτικότερα ςε όλεσ τισ πρωτοβουλίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν χϊρεσ 
τθσ περιοχισ:  
 
Ρίνακασ 3: Θ ςυμμετοχι των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτισ πρωτοβουλίεσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ 
 

Κράτοσ CEI 
(1996) 

CEFTA 
(1992) 

BSEC 
(1992) 

RyP 
(1995) 

CSEE 
(1996) 

SECI 
(1996) 

SEECP 
(1996) 

EU-RA 
(1996) 

AII 
(2000) 

Αλβανία Χ  Χ Χ Χ Χ Χ Χ X 

Βοςνία Χ   Χ Ο Χ Χ Χ X 
Βουλγαρία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

ΟΔΓ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ X 

ΡΓΔΜ Χ Μ  Χ Χ Χ Χ   

Κροατία Χ Μ  Χ Ο Χ Χ Χ X 

ουμανία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Μολδαβία Χ  Χ  Χ Χ Χ   

 
CEI – Central European Initiative, CEFTA – Central European Free Trade Agreement, BSEC – Black Sea Economic 
Cooperation, RyP – Royammont Process, CSEE – Conference on Stability and Good Neighborliness in Southeast 
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 Για τα ιδρυτικά κείμενα του Οργανιςμοφ Ραρευξείνιασ Συνεργαςίασ βλ. Naskou-Perraki, Black Sea Economic 
Cooperation Basic Texts, 2001 
80

 Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ διάφορεσ πρωτοβουλίεσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ βλ. 
Altmann, Schemes of Regional Cooperation in Southeast Europe, 2003 
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Europe
81

, SECI – Southeast European Cooperative Initiative, SEECP – Southeast European Cooperation Process, 
EU – RA: EU Regional Approach, AII – Adriatic Ionian Initiative; X = full member status, O = observer status, M = 
membership applied for 
 
Πθγι: Altmann, Schemes of Regional Cooperation in Southeast Europe, 2003, ςελ 147 

 
Πςο διαφορετικζσ κι αν επεδίωξαν να είναι οι προςπάκειεσ αυτζσ για τθν εντατικοποίθςθ 
τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ςε ουςιαςτικό επίπεδο, μποροφμε να εντοπίςουμε μια 
ςειρά κοινϊν χαρακτθριςτικϊν και «εμπειριϊν», που οδιγθςαν ςτθν μθ 
αποτελεςματικότθτα ι και τθν ανεπάρκεια τθσ δραςτθριοποίθςισ τουσ82. Πλα τα ςχιματα 
που προϊκθςαν τθν αρχι τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ 
και Ανατολικισ Ευρϊπθσ: 
 

1. Ζκεςαν ζνα μακρφ κατάλογο προτεραιοτιτων και ςτόχων, που ςε γενικζσ γραμμζσ 
αλλθλεπικαλφπτονταν. Οι ςτόχοι κακορίηονταν με ευρείεσ ζννοιεσ και εμπεριείχαν 
(χωρίσ διαφοροποιιςεισ) ζννοιεσ όπωσ «περιφερειακι ολοκλιρωςθ μζςα από τθ 
βελτιωμζνθ οικονομικι ςυνεργαςία», «ςτιριξθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων», 
«κοινι προςζγγιςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων», ςτιριξθ προσ τισ 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ», «ςυνεργαςία ςτθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ», κοκ 
 

2. Βίωςαν μια ταχφτατθ διεφρυνςθ των μελϊν τουσ. Ωσ αποτζλεςμα, θ Αλβανία μζχρι 
το 2001 ιταν μζλοσ τθσ BSEC, του CEI, του SECI, τθσ διαδικαςίασ Royaummont, τθσ 
SEECP και του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
 

3. Με εξαίρεςθ το SECI, επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςτθν πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων 
(το CEI και θ BSEC αφοροφν κυρίωσ διπλωμάτεσ). Ωσ αποτζλεςμα, 
πραγματοποιικθκε ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ςυναντιςεων και δθμιουργικθκαν 
πολλά και ςυχνά fora για διάλογο πριν το 1999. 
 

4. Είχαν πολφ περιοριςμζνουσ λειτουργικοφσ μθχανιςμοφσ και προχπολογιςμοφσ, 
που ςε γενικζσ γραμμζσ ςτο ελάχιςτο επαρκείσ για τθ ςτιριξθ των εςωτερικϊν τουσ 
δομϊν. Αν και το CEI ιςχυρίηεται ότι διακζτει μια προνομιακι ςφνδεςθ με τθν 
EBRD, και θ διαδικαςία Royaummont κεωροφνταν ωσ ςτθριηόμενθ από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτθν πραγματικότθτα μόνο ζνασ μικρόσ αρικμόσ των 
προτεινόμενων προγραμμάτων τουσ βρικε χρθματοδότεσ και υλοποιικθκαν83. 
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 Ξεκίνθςε ςτο Royaummont το Δεκζμβριο του 1995 ωσ «Διαδικαςία», και το 1996 προςδιορίςτθκε ωσ 
«Διάςκεψθ», ςτο μοντζλο του ΟΑΣΕ. Οι εντάςεισ ςτθν περιοχι ςφντομα επζδειξαν τθν ανεπάρκεια των 
πρωτοβουλιϊν που εξαρτιόταν μόνο από ςυναντιςεισ υψθλϊν πολιτικϊν προςϊπων. 
82

 Θ πρωτοβουλία του SECΛ αποτελεί εξαίρεςθ ςε αυτόν τον κανόνα, κακϊσ επικεντρϊκθκε ςε περιοριςμζνο 
αρικμό προτεραιοτιτων και πζτυχε τθν εφρεςθ ςχετικϊν πόρων. Τα δφο βαςικά προγράμματα του SECI 
αφοροφν  τθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία ςτον τομζα των μεταφορϊν και τθ δθμιουργία ενόσ κζντρου ςτο 
Βουκουρζςτι για τθν καταπολζμθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ. Ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, όμωσ, του 
SECI προκφπτει από το γεγονόσ ότι εκλαμβάνεται από τουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ ωσ αποκλειςτικι 
πρωτοβουλία των ΘΡΑ. 
83

 Ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ των προγραμμάτων που υλοποιοφνται δεν γίνεται εμφανισ από τθν παρουςίαςθ 
των πρωτοβουλιϊν αυτϊν, που διαφθμίηουν δραςτθριότθτεσ ενόσ ευρζωσ φάςματοσ. Μια προςεκτικι ματιά 
ςτισ δράςεισ που πραγματικά ζχουν υλοποιθκεί από το CEI και τθ διαδικαςία Royaummont δείχνει ότι θ 
ςυνολικι παραγωγι ζργου είναι αρκετά περιοριςμζνθ. Το βαςικό πρόγραμμα του CEI αφορά τθ ςτιριξθ των 
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5. Δεν ανζπτυξαν ςτρατθγικό όραμα, οφτε μθχανιςμόσ αξιολόγθςθσ και εκτίμθςθσ 
τθσ επίδραςθσ των δράςεων. Τα κριτιρια βάςει των οποίων επιλζγονταν τα 
προγράμματα υπιρξαν ςυχνά μπερδεμζνα και αδιαφανι, με τθν ανακοίνωςθ 
πρωτοβουλιϊν που όμωσ δεν ςυνεχίςτθκαν. 

 
Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του `90, ιταν εμφανζσ ότι το πρϊτο που ζπρεπε να 
αποκαταςτακεί ςτθν περιοχι ιταν θ επικοινωνία μεταξφ όλων των (εν δυνάμει) 
αναπτυξιακϊν παραγόντων – περιφερειακϊν, τοπικϊν και διεκνϊν. Ζτςι, το πιο 
ςυγκεκριμζνο παράγωγο όλων των περιφερειακϊν πρωτοβουλιϊν ιταν θ ζνταςθ τθσ 
επικοινωνίασ αυτισ μζςα από το ςυντονιςμό ςυχνϊν ςυναντιςεων που ςυνζβαλλαν ςτθ 
ςτακερότθτα. Χρειαηόταν, όμωσ, θ ςυνεργαςία να προχωριςει και ςτο επίπεδο τθσ 
πολιτικισ δζςμευςθσ, ξεπερνϊντασ τουσ ανταγωνιςμοφσ και τισ ςυγκροφςεισ, οι οποίεσ ωσ 
τότε ζμπαιναν προςωρινά «κάτω από το χαλί». 
 
Ρροσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του `90, θ περιφερειακι ςυνεργαςία δεν αποτελοφςε πλζον 
μια νζα ιδζα, και ζπειτα από μια δεκαετία περίπου ςυναντιςεων διπλωματϊν και άλλων 
ςτελεχϊν από διάφορεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, είχε καλλιεργθκεί αν μθ τι άλλο 
εξοικείωςθ ςε προςωπικό επίπεδο μεταξφ των εκπροςϊπων. Θ ςθμαντικότερθ 
πρωτοβουλία με αμιγϊσ ΝΑ Ευρωπαϊκό χαρακτιρα, και μάλιςτα με τθ ςυμμετοχι τθσ 
Ελλάδοσ και τθσ Τουρκίασ, ιταν θ Διαδικαςία τθσ Διαβαλκανικισ Συνεργαςίασ84. Με τθ λιξθ 
του πολζμου ςτθ Βοςνία, οι υπουργοί επτά Βαλκανικϊν χωρϊν (Αλβανία, Βοςνία-
Ερηεγοβίνθ, Βουλγαρία, Ελλάδα, ουμανία, Τουρκία και ΟΔΓ) ςυναντικθκαν ςτθ Σόφια τον 
Λοφλιο του 1996. Υιοκετϊντασ ζναν «Καταςτατικό Χάρτθ καλισ γειτνίαςθσ, ςτακερότθτασ, 
αςφάλειασ και ςυνεργαςίασ»85, δεςμεφτθκαν ςε μια διαδικαςία πολυμεροφσ ςυνεργαςίασ 
ςε ζνα ευρφ φάςμα τομζων.  
 
Ραρ’ όλα τα κετικά βιματα, όμωσ, θ ουςιαςτικι ςυνεργαςία που κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 
ςτακερότθτα ςτθν περιοχι ακόμα δεν είχε επιτευχκεί. Οι εντάςεισ ςτο χϊρο τθσ πρϊθν 
Γιουγκοςλαβίασ δεν ζπαψαν να υπάρχουν, με ερωτθματικά για το μζλλον τθσ Βοςνίασ, του 
Μαυροβουνίου και του Κοςςόβου – θ αποςτακεροποίθςθ ςτο οποίο μποροφςε να 

                                                                                                                                                                                     
αγροτικϊν αγορϊν ςτθν Κροατία, ενϊ εκείνο τθσ διαδικαςίασ Royaummont είναι θ πραγματοποίθςθ μιασ 
ςειράσ διακοινοβουλευτικϊν ςυναντιςεων και ςυναντιςεων μθ κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν 
84

 Το 1988 πραγματοποιικθκε ςτο Βελιγράδι θ πρϊτθ περιφερειακι ςυνάντθςθ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν 
των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ (Summit of Foreign Ministers of Southeast Europe – SFMSEE), ενϊ θ δεφτερθ 
ζγινε ςτα Τίρανα το 1990. Αυτι θ παράδοςθ αναβίωςε μετά το τζλοσ του πολζμου ςτθν πρϊθν 
Γιουγκοςλαβία το 1996, με τθ δθμιουργία τθσ Διαδικαςίασ Διαβαλκανικισ Συνεργαςίασ (Southeast European 
Cooperation Process - SEECP). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ιςτορία και εξζλιξθ τθσ 
ςυνεργαςίασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ςτα πλαίςια τθσ Διαδικαςίασ Διαβαλκανικισ Συνεργαςίασ βλ. Hyde, Seizing the 
Initiative: The Importance of Regional Cooperation in Southeast Europe and the Prominent Role of the 
Southeast European Cooperation Process, 2004 
85

 Οι ςτόχοι του Καταςτατικοφ Χάρτθ είναι α) θ πολυμερισ περιφερειακι οικονομικι ςυνεργαςία για τθν 
ανάπτυξθ των υποδομϊν  τθλεπικοινωνίασ και ενζργειασ, τθν προϊκθςθ του εμπορίου και των επενδφςεων, 
και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, β) θ κοινωνικι και πολιτιςμικι ςυνεργαςία, γ), θ ςυνεργαςία ςτουσ 
τομείσ τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ καταπολζμθςθσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ διακίνθςθσ όπλων, δ) θ 
ανάπτυξθ των διαπεριφερειακϊν μεταφορικϊν υποδομϊν, ε) θ προϊκθςθ του περιφερειακοφ εμπορίου, ςτ) 
θ καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν και η) θ ανάλθψθ κοινϊν μζτρων για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ και τθν ενίςχυςθ των διαςυνοριακϊν ελζγχων (Ραράρτθμα Δ) 
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προκαλζςει ντόμινο εξελίξεων, με κφματα μεταναςτϊν προσ τθν Αλβανία και τθν ΡΓΔΜ86. 
Ρζρα από τισ εξελίξεισ αυτζσ, θ περιφερειακι ςυνεργαςία επρόκειτο να επθρεαςτεί 
ςθμαντικά και από τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν Τουρκία, οι οποίεσ ξεκίνθςαν 
μια διαδικαςία μεταξφ τουσ προςζγγιςθσ τθν ίδια περίοδο επαναπροςδιοριςμοφ των 
Ευρωπαϊκϊν ςτρατθγικϊν ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. Θ Ελλάδα το 1999 αποτελοφςε το μοναδικό 
μζλοσ τθσ ΕΕ από τθν περιοχι και τθν πιο ολοκλθρωμζνθ και ςτακερι οικονομία, ενϊ θ 
Τουρκία τθ μεγαλφτερθ ςε μζγεκοσ οικονομία τθσ περιοχισ. Θ παρατεταμζνθ ψυχρότθτα 
μεταξφ τουσ και τα απογοθτευτικά επίπεδα διμερϊν οικονομικϊν ςυναλλαγϊν αποτζλεςαν 
ζναν ακόμα αναςταλτικό παράγοντα για τθν περιφερειακι ςυνεργαςία. Πμωσ, από το 1997 
και μετά υπιρξε μια ςυνεχόμενθ ςφςφιξθ των ςχζςεων των δφο χωρϊν, που, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν επιβεβαίωςθ του Ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ τθσ Τουρκίασ μετά το 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο του Ελςίνκι το 1997, διευκόλυνε τθ χάραξθ μιασ πιο ςυνεποφσ 
Ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τα Βαλκάνια. 
 
Θ Βουλγαρία και θ ουμανία αποτζλεςαν δφο ακόμα βαςικοφσ παίκτεσ ςτθ διαδικαςία 
αναςυγκρότθςθσ. Αν και προςκλικθκαν να ξεκινιςουν ενταξιακζσ διαπραγματεφςεισ, το 
1997 ιταν εμφανζσ ότι θ ζνταξι τουσ κα κακυςτεροφςε. Με δεδομζνθ τθν ζνταξθ των 
χωρϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ πριν από αυτζσ, και τθν εναρμόνιςθ των νζων μελϊν με το 
Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο ςτο χϊρο του εμπορίου, θ ουμανία και θ Βουλγαρία επρόκειτο να 
δεχτοφν ζνα επιπλζον πλιγμα από τισ απϊλειεσ των αγορϊν ελεφκερου εμπορίου τθσ 
CEFTA (Central European Free Trade Association). Θ δζςμευςι τουσ ςτθν περιφερειακι 
ςυνεργαςία ιταν άμεςθ ςυνάρτθςθ των αντιλιψεων τθσ θγεςίασ τουσ για τθ ςυνεργαςία 
ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ υποκατάςτατο ι ςυμπλθρωματικι διαδικαςία με αυτιν τθσ 
προετοιμαςίασ τθσ ζνταξθσ ςτθν ΕΕ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτζλεςε μια ολοκλθρωμζνθ προςπάκεια 
για τθ κεςμοποίθςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και τθν κινθτοποίθςθ τθσ δυναμικισ 
ςτακεροποίθςθσ και ανάπτυξθσ που αυτι κα δθμιουργοφςε. Απορρόφθςε πολλζσ από τισ 
αποςπαςματικζσ προςπάκειεσ που είχαν ιδθ εκδθλωκεί, και ενςωμάτωςε τθ γνϊςθ που 
είχε ςωρευκεί κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του `90 από τθ διεκνι κοινότθτα τόςο ςε 
κζματα διαχείριςθσ και επίλυςθσ κρίςεων, όςο και ςε κζματα ολοκλιρωςθσ τθσ 
μετάβαςθσ.  
 
Στόχοσ τθσ περιφερειακισ οργάνωςθσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ δεν ιταν θ δθμιουργία ενόσ νζου 
«πόλου» οικονομικισ ι ςτρατιωτικισ ιςχφοσ ςτο Ευρωπαϊκό ι το διεκνζσ ςφςτθμα, αλλά θ 
διευκόλυνςθ τθσ προςζγγιςθσ των κρατϊν τθσ περιοχισ με τισ ιδθ υπάρχουςεσ 
Ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ οργάνωςθσ. Μζςα από το Σφμφωνο Στακερότθτασ, τα κράτθ τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ κινθτοποιικθκαν προσ τθν κατεφκυνςθ των δομϊν αυτϊν, ενιςχφοντασ τισ 
ςχζςεισ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ. Δεν αποτζλεςε μια πολιτικι ςυμμαχία ι μια 
περιφερειακι οικονομικι ςυμφωνία, ςτα πρότυπα άλλων προςπακειϊν για τθν τόνωςθ τθσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, αλλά ζνασ μθχανιςμόσ ςυντονιςμοφ δράςεων ςε διαφορετικά 
επίπεδα, προκειμζνου να ενιςχυκεί μια πολυμορφικι αντίλθψθ τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ. 
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 Είναι χαρακτθριςτικι θ ομιλία του Βρετανοφ Ρρωκυπουργοφ Toni Blair για το Κόςςοβο (Statement on 
Kosovo) ενϊπιον του Κοινοβουλίου ςτισ 23/3/1999, αλλά και ςε ςυνζδριο ςτο Σικάγο ςτισ 22/4/1999 
(Doctrine of the International Community), όπου περιγράφει τθ ςθμαςία τθσ ςτακερότθτασ ςτθν επαρχία για 
τθν περιφερειακι ςτακερότθτα. Ανάλογθ είναι και θ τοποκζτθςθ του Bernard Kouchner (A Stable Kosovo: 
Essential for Regional Stability, UNMIK, 2000) 
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Θ εμπειρία τθσ δεκαετίασ του `90 από τισ διάφορεσ προςπάκειεσ περιφερειακισ 
οργάνωςθσ και ςυνεργαςίασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτζλεςε μια ςθμαντικι πθγι γνϊςθσ για τισ 
λειτουργικζσ δυνατότθτεσ των μθχανιςμϊν περιφερειακισ οργάνωςθσ, αλλά και τθ 
κεςμικι μορφι τουσ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτζλεςε μια 
δθμιουργικι μορφι περιφερειακισ ςυνεργαςίασ περιςςότερο από μθχανιςμό 
περιφερειακισ οργάνωςθσ, εφόςον οι δομζσ του δεν προοιϊνιηαν ζναν νζο οργανιςμό ι 
μια νζα περιφερειακι κοινότθτα κρατϊν, αλλά ζνα κεςμικό μόρφωμα για τθ διευκόλυνςθ 
τθσ προςζγγιςθσ με ιδθ υπάρχοντεσ μθχανιςμοφσ ολοκλιρωςθσ και τθν ζνταξθ ςτθν Ευρω-
Ατλαντικι κοινότθτα αςφάλειασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ: 
καινοτομία ςτθ διεκνι οργάνωςθ 
 
 
 
Μποροφμε να κεωριςουμε ωσ πρϊτο διεκνι διακυβερνθτικό οργανιςμό ςυλλογικισ 
αςφάλειασ για τθν Ευρϊπθ το ςφςτθμα Συνεδρίων που ξεκίνθςε από τθ Βιζννθ το 
Σεπτζμβριο του 1814 και ςυνεχίςτθκε με κεςμοποιθμζνεσ διαβουλεφςεισ μεταξφ των 
μεγάλων δυνάμεων μζχρι το 1822 (Συνζδριο τθσ Βερόνασ). Το διάδοχο ςχιμα, το 
αποκαλοφμενο «Concert of Europe», δεν διζκετε κάποια κεςμικι μορφι. Οι προτάςεισ για 
τθ δθμιουργία διεκνϊν οργανιςμϊν για τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ ςτο Ευρωπαϊκό ςφςτθμα 
είναι, βζβαια, πολφ παλαιότερεσ, και τισ εντοπίηουμε από τον 13ο αιϊνα ακόμα1. Ο 
παλαιότεροσ διεκνισ οργανιςμόσ είναι ζνασ λειτουργικόσ οργανιςμόσ, θ Κεντρικι Επιτροπι 
για τθ Ναυςιπλοΐα του ινου2, που δθμιουργικθκε το 1815. Αν και ςτον 19ο αι. ιδρφκθκαν 
ςθμαντικοί διακυβερνθτικοί οργανιςμοί, οι διεκνείσ οργανιςμοί αποτελοφν φαινόμενο του 
20ου αιϊνα, και ειδικά μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Μάλιςτα, ζκτοτε, θ επζκταςθ και ο 
πολλαπλαςιαςμόσ των διεκνϊν οργανιςμϊν είναι ανάλογοσ με τθν εξάπλωςθ τθσ 
δθμοκρατίασ και τθσ οικονομικισ αλλθλεξάρτθςθσ3. Το πιο πυκνό δίκτυο διεκνϊν 
οργανιςμϊν βρίςκεται ςτθν Ευρϊπθ, και ειδικότερα ςτθ δυτικι Ευρϊπθ, όπου και δεν ζχει 
υπάρξει κάποια βίαιθ ςφγκρουςθ από τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. 
 
 

6.1. Διεκνισ οργάνωςθ και διεκνείσ οργανιςμοί4 
 
Θ ςχετικά μακρά βιωςιμότθτα του φαινομζνου τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ5 δείχνει ότι 
υπάρχει ςυμβατότθτα των διεκνϊν οργανιςμϊν με τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 

                                                           
1
 Βλ. Jacobson, Networks of Interdependence: International Organizations and the Global Political System (3rd 

ed.), 1984 και ειδικότερα το κεφ. 2 
2
 Central Commission for the Navigation of the Rhine 

3
 Russett, Oneal & Davis, The Third Leg of the Kantian Tripod for Peace: International Organizations and 

Militarized Disputes, 1950-1985, 1998, ς.ς. 412-413. Θ αλικεια είναι ότι θ αλλθλεξάρτθςθ ιταν υψθλότερθ 
πριν τον Α’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο από όςο μετά τθ λιξθ του, και ειδικά ςτθν Ευρϊπθ, αλλά μζχρι τθ δεκαετία 
του `70 είχε ξεπεράςει τα προθγοφμενα ανϊτερα επίπεδα. 
4
 Για μια προςζγγιςθ τθσ κοινωνίασ και οργάνωςθσ των κρατϊν, βλ. Hurrell & Woods, Globalization and 

Inequality, 1995. 
5
 Το 1909, οι διεκνείσ διακυβερνθτικοί οργανιςμοί ιταν μόλισ 37, το 1956 αρικμοφςαν 132, και το 1990 293, 

με ζνα μζγιςτο ςθμείο το 1985, όταν ιταν 379 (Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-
Run Comparative View, 1991, ςελ. 326). Θ μείωςθ του αρικμοφ τουσ μετά το 1985 δείχνει ότι οι μποροφν να 
παφςουν να υπάρχουν ι να αδρανιςουν όταν μεταβάλλονται οι ανάγκεσ που τουσ δθμιοφργθςαν, οι 
ςυνκικεσ του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ (πχ θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ), ι τα ςυμφζροντα των κρατϊν. Πμωσ, 
γενικά, οι διεκνείσ οργανιςμοί είναι ςχετικά ςτακερζσ και βιϊςιμεσ οντότθτεσ: από τουσ 34 οργανιςμοφσ που 
υπιρχαν το 1914, οι 18 λειτουργοφςαν ακόμα το 1989. Ο μζςοσ όροσ ηωισ εκείνων που ζπαψαν να υπάρχουν 
ιταν 20 χρόνια (Για τθ βιωςιμότθτα των διεκνϊν οργανιςμϊν ειδικότερα βλ. ςε Cupitt, Whitlock & Whitlock, 
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παραγόντων του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, που πρζπει να διακζτουν κεςμικι ςυνοχι και 
αρμοδιότθτα, με μόνιμουσ κανόνεσ – τυπικοφσ και άτυπουσ6. Ζνασ διεκνισ 
διακυβερνθτικόσ οργανιςμόσ μπορεί να προςδιοριςτεί ωσ ζνασ επίςθμοσ και διαρκισ 
κεςμόσ που ιδρφεται από μια ςυνκικθ - ι άλλθ ςυμφωνία - μεταξφ κυβερνιςεων, ζχει μια 
ευρεία φφςθ, είναι πολυμερισ, διακζτει γραμματεία, πραγματοποιοφνται λιγότερο ι 
περιςςότερο τακτικζσ ςυναντιςεισ των μελϊν του, και του αποδίδεται μια «διεκνισ νομικι 
προςωπικότθτα» που επιβεβαιϊνεται νομικά7. Το ςφςτθμα των διεκνϊν οργανιςμϊν 
μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ αποκεντρωμζνο, μθ ιεραρχικό και αποτελοφμενο από οιωνεί 
παγκόςμιουσ ι περιφερειακοφσ – ι γεωγραφικά περιοριςμζνουσ – οργανιςμοφσ. 
 
Για πολλοφσ μελετθτζσ, οι διεκνείσ οργανιςμοί αποτελοφν απλά επιφαινόμενα τθσ 
διάδραςθσ των κρατϊν, και μποροφν να γίνουν κατανοθτοί «γνωρίηοντασ τα 
χαρακτθριςτικά και τθν αλλθλεπίδραςθ των κρατϊν-μελϊν τουσ»8. Αυτι θ προςζγγιςθ 
κεωρεί τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ωσ ζνα κοφφιο φερζφωνο ι ζνα απρόςωπο και άβουλο 
μθχανιςμό πολιτικισ, που κακοδθγείται και χειραγωγείται εξωτερικά. Ρράγματι, οι διεκνείσ 
οργανιςμοί περιορίηονται από τα κράτθ, αλλά δεν μποροφμε να τουσ κεωριςουμε 
πακθτικοφσ μθχανιςμοφσ, χωρίσ δικζσ τουσ προτεραιότθτεσ. Δεν είναι απολφτωσ αυτόνομοι 
ι ανεξάρτθτοι παράγοντεσ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ, αλλά ενςωματϊνουν πολλαπλζσ 
προτεραιότθτεσ και αρμοδιότθτεσ.9  
 
Άλλεσ προςεγγίςεισ μελετοφν το κοινωνικό περιεχόμενο των διεκνϊν οργανιςμϊν – δθλ. 
τθν κουλτοφρα τουσ, τθ νομιμότθτα και νομιμοποίθςθ των πράξεϊν τουσ, τισ κυρίαρχεσ 
αρχζσ ςυμπεριφοράσ και διαμόρφωςθσ ςυμφερόντων, και τθ ςχζςθ ανάμεςα ςε όλα αυτά 
και το ευρφτερο περιβάλλον. Οι διεκνείσ οργανιςμοί ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των 
κρατϊν για επιδίωξθ υλικϊν ςυμφερόντων, όπωσ επίςθσ και ςε πολιτιςμικζσ δυνάμεισ και 
κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, που διαμορφϊνουν το πϊσ οι οργανιςμοί αντιλαμβάνονται τθν 
αποςτολι τουσ. Συγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ ευνοοφν κάποιουσ οργανιςμοφσ περιςςότερο από 
κάποιουσ άλλουσ, για λόγουσ νομιμότθτασ ι ςυμβατότθτασ των αρχϊν τουσ με το διεκνζσ 
περιβάλλον, και όχι εξαιτίασ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. Δθλαδι, κάποιοι οργανιςμοί 

                                                                                                                                                                                     
The (Im)mortality of Intergovernmental Organizations, 1996). Σε ςχζςθ με το 1981, το 1992 λειτουργοφςε το 
68% των οργανιςμϊν που υπιρχε τθν προθγοφμενθ δεκαετία (Shanks, Jacobson & Kaplan, Intertia and Change 
in the Constellation of International Governmental Organizations 1981-1992, 1996, ςελ. 599).  
6
 March & Olsen, The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, 1984, όπωσ και Keohane, 

Multilateralism: An Agenda for Research, 1990 
7
 Feld, Jordan & Hurwitz, International Organizations: A Comparative Approach (3rd ed), 1994, ς.ς. 10-11; 

Archer, International Organizations, 2
nd

 ed, 1992, ς.ς. 33-37. Βλ. περιςςότερα για τθ κεωρία των διεκνϊν 
οργανιςμϊν ςε Νάςκου-Ρερράκθ, Δίκαιο Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005, όπωσ και ςε Βαρουξάκθ, Νομικι 
Κεωρία των Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 1980 και Σφγχρονοι Διεκνείσ Οργανιςμοί, 1987 
8
 Waltz, Theory of International Politics, 1979, ςελ. 18 

9
 Barnett & Finnemore, The Politics, Power and Pathologies of International Organizations, 1999, ςελ. 705. 

Μεταξφ άλλων, εκνογραφικζσ μελζτεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν περιγράφουν ζναν κόςμο ςτον οποίο οι 
ςτόχοι διαμορφϊνονται περιςςότερο από αρχζσ των επαγγελματιϊν που κυριαρχοφν τθ γραφειοκρατία τουσ, 
και ςτισ οποίεσ υπάρχουν διαφορετικά ςυμφζροντα που ςυηθτιοφνται και διευκρινίηονται μζςα από τισ 
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ του οργανιςμοφ, ανάμεςα ςτο προςωπικό τθσ γραφειοκρατίασ τουσ και του 
περιβάλλοντόσ τουσ. Για περιςςότερα βλ. Barnett & Finnemore, Rules of the World: International 
Organizations in Global Politics, 2004, όπωσ και The Politics of Indifference at the United Nations and Genocide 
in Rwanda and Bosnia, 1997 
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είναι περιςςότερο ςθμαντικοί από κάποιουσ άλλουσ για αυτό που αντιπροςωπεφουν 
ςυμβολικά και τισ αξίεσ που ενςωματϊνουν10.  
 
Από εμπειρικισ πλευράσ, οι διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να λάβουν διαφορετικζσ μορφζσ. 
Κάποιοι υπάρχουν ςε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον που δθμιουργεί ιςχυρζσ πιζςεισ για 
αποτελεςματικότθτα, και κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι λειτουργοφν ςφμφωνα με ξεκάκαρα 
κριτιρια επιτυχίασ (κυρίωσ οικονομικισ φφςεωσ), ενϊ άλλοι ζχουν πολφ πιο αόριςτουσ και 
γενικοφσ ςκοποφσ και οράματα (κυρίωσ πολιτικοί οργανιςμοί). Οι διεκνείσ οργανιςμοί 
μποροφν να γίνουν αυτόνομοι χϊροι αρμοδιότθτασ, ανεξάρτθτοι από τα κράτθ που τα 
ζχουν δθμιουργιςει, βάςει εξουςίασ που πθγάηει από τθ νομιμότθτα τθσ λογικισ (rational) 
και νομικισ αρμοδιότθτασ που ενςωματϊνουν, και από τον ζλεγχο πάνω ςτθν τεχνογνωςία 
και τθν πλθροφόρθςθ. Αυτοί οι ρόλοι δίνουν ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ μια επιρροι 
πζρα από τθν υλικι τουσ ιςχφ, θ οποία ςτθ βάςθ ςυμβατικϊν κριτθρίων είναι πραγματικά 
ελάχιςτθ. 
 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί ςυμμετζχουν ςε διάφορα επειςόδια τθσ διεκνοφσ πολιτικισ11, αν 
και θ παρζμβαςι τουσ δεν είναι πάντα επιτυχθμζνθ12. Τα κράτθ δθμιουργοφν τουσ 
οργανιςμοφσ για να οικοδομιςουν και να κεςμοποιιςουν μια κοινωνικι τάξθ μεταξφ τουσ, 

                                                           
10

 Βλ. γενικότερα DiMaggio & Powell, The New Institutionalism in Organizational Analysis, 1991; Scott, 
Organizations: Rational, Natural and Open Systems (3rd ed), 1992; Meyer & Scott, Organizational 
Environments: Ritual and Rationality, 1992; Weber, The European Bank for Reconstruction and Development, 
1994; Finnemore, Norms, Culture and World Politics: Insights from Sociology's Institutionalism, 1996 
11

 Οι λειτουργίεσ του ΟΘΕ για παράδειγμα ξεκινοφν από τθν ζρευνα, τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ, τθν 
αποτροπι, τθ διαμεςολάβθςθ, τθν επίλυςθ διαφορϊν, τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ, τθν επιβολι κυρϊςεων και 
τθ χριςθ ςτρατιωτικισ δφναμθσ, μζχρι τθν παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ και τθν μεταπολεμικι 
αναςυγκρότθςθ. 
12

 Στισ διεκνείσ ςχζςεισ, οι διεκνείσ οργανιςμοί διαδραματίηουν άλλοτε περιςςότερο κι άλλοτε ςθμαντικότερο 
ρόλο ςτθ ςυμπεριφορά των κρατϊν, ανάλογα με το κεωρθτικό πρίςμα τθσ ανάλυςθσ. Ακόμα, όμωσ, και οι 
ρεαλιςτζσ, που πρεςβεφουν τθν αναρχία του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, κεωροφν ότι τα κράτθ μποροφν να 
εξζλκουν από αυτιν τθν άναρχθ κατάςταςθ εάν παρζχουν ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ κυριαρχίασ τουσ ςε μια 
κεντρικι εξουςία. Οι φιλελεφκεροι και νεοφιλελεφκεροι μελετθτζσ διακρίνουν ζνα δίκτυο αλλθλεξάρτθςθσ 
μεταξφ των κρατϊν, κεωρϊντασ ότι οι ελίτ και οι πολίτεσ δίνουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε οικονομικζσ αξίεσ 
από ό,τι ςτα κζματα αςφάλειασ, το κφροσ ι τθν αυτοδιάκεςθ. Για το λόγο αυτό θ ςυνεργαςία ςτα πλαίςια 
διεκνϊν κεςμϊν είναι όχι μόνο εφικτι, αλλά και ςυνειδθτι επιλογι των κρατϊν. Θ δθμιουργία κακεςτϊτων 
ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ αυτισ τθσ τάςθσ, αφοφ – κεωρθτικά τουλάχιςτον - αποτελοφν μια προςπάκεια για 
να αντικαταςτακεί θ αντίλθψθ τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ από τθν πιο ευρεία ζννοια τθσ διεκνοφσ 
διακυβζρνθςθσ (Puchala & Hopkins, International Regimes: Lessons from Inductive Analysis, 1982 και 
ειδικότερα Perspectives on the International Relations of Food, 1978, ςελ. 598) ενϊ επιδροφν ςτθν κατανομι 
πόρων και ιςχφοσ. Για παράδειγμα, το κακεςτϊσ τροφίμων που μελετοφν οι Puchala & Hopkins (Perspectives 
on the International Relations of Food, 1978) «επθρεάηει τον πλοφτο, τθν ιςχφ, τθν αυτονομία, τθν κοινότθτα, 
τθν πλθκυςμιακι ευθμερία,… και μερικζσ φορζσ και τθ φυςικι επιβίωςθ» (ςελ. 598). Ο λειτουργιςμόσ και ο 
νεολειτουργιςμόσ απζδωςαν ζναν δυναμικό ρόλο τα άτομα και τισ ομάδεσ ςυμφερόντων ςτθ διαδικαςία 
οργάνωςθσ και ολοκλιρωςθσ πλουραλιςτικϊν κοινοτιτων. Συμμετζχοντασ ςτθ διαδικαςία χάραξθσ πολιτικισ 
μιασ κοινότθτασ υπό ολοκλιρωςθ, οι ομάδεσ ςυμφερόντων και άλλων ομάδων «μακαίνουν» για τισ ωφζλειεσ 
μιασ τζτοια ςυμμετοχισ, και υπόκεινται ςε ςυμπεριφοριολογικζσ αλλαγζσ μζςα από τουσ μθχανιςμοφσ 
οργάνωςθσ τθσ κοινότθτασ, που τουσ κάνουν να κλίνουν κετικά προσ το ςφςτθμα που ολοκλθρϊνεται. «Θ 
πολιτικι ολοκλιρωςθ είναι μια διαδικαςία μζςα από τθν οποία οι παράγοντεσ μεταβάλλουν τθν αφοςίωςι 
τουσ, τισ προςδοκίεσ τουσ και τισ πολιτικζσ τουσ δράςεισ προσ ζνα νζο κζντρο, του οποίου οι κεςμοί 
διακζτουν ι απαιτοφν δικαιοδοςία ανϊτερθ των εκνικϊν κρατϊν» (Haas, The Uniting of Europe: Political, 
Social and Economical Forces 1950-1957, 1958, ςελ. 10). Άρα, αυτοί οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτουσ διεκνείσ 
οργανιςμοφσ τείνουν να μεταβάλλουν τισ αντιλιψεισ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ωσ προσ τθ χρθςιμότθτα και 
τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. 
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κατάλλθλθ για τθν επιδίωξθ των κοινϊν τουσ ςκοπϊν (παραγωγι ςυλλογικϊν αγακϊν, 
ςυνεργαςία ςε διλιμματα ανταγωνιςμοφ, επίλυςθ προβλθμάτων ςυντονιςμοφ, κ.α.). Αν 
και πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ δθμιουργίασ των οργανιςμϊν είναι θ επιδίωξθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των κοινϊν δράςεων, θ φπαρξι τουσ αφορά αναμφιςβιτθτα και 
κζματα όπωσ το κόςτοσ ςυναλλαγισ μεταξφ των κρατϊν και θ λογικι επιδίωξθσ των 
ςυμφερόντων τουσ13.  
 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί μπορεί να λάβουν πολλζσ μορφζσ14, προκειμζνου τα κράτθ να 
εργαςτοφν πάνω ςτα κοινά ςυμφζροντα και τισ αξίεσ τουσ15. Οι διαδικαςίεσ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν16 παράγουν αποτελζςματα μζςα από τθ ςυναίνεςθ, τθν επιβολι ι τθν πίεςθ 
που μπορεί να αςκοφν κάποια κράτθ για τθν αποδοχι αρχϊν όπωσ τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, θ δθμοκρατία, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κλπ. Εκτόσ από ςυλλογικά 
όργανα (πχ Γενικι Συνζλευςθ ΟΘΕ), υπάρχουν και αντιπροςωπευτικά, όπωσ το Συμβοφλιο 
Αςφαλείασ του ΟΘΕ, που εκπροςωποφν τουσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ του οργανιςμοφ17. 
Κάποια άλλα όργανα ι κεςμοί επικεντρϊνονται ςτισ ειδικζσ αρχζσ που δθμιουργοφν τθν 
κοινότθτα των κρατϊν, και λειτουργοφν για τθ διαςφάλιςθ των κοινϊν ςυμφερόντων (πχ 
Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ). Και οι τρεισ μορφζσ κεςμϊν (ςυλλογικοί, 
αντιπροςωπευτικοί και κοινοτικοί) προωκοφν τα ςυμφζροντα κοινοτιτων διακζτοντασ 
ειδικι νομιμότθτα. 
 
Ο ΟΘΕ ζχει ωσ βαςικό ςτόχο θ διατιρθςθ τθσ διεκνοφσ αςφάλειασ και ειρινθσ, και τα 
όργανά του είναι εξουςιοδοτθμζνα να παρεμβαίνουν – και όχι απλά να διαμεςολαβοφν – 
όταν αυτζσ απειλοφνται. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν είχε οφτε τθν αρμοδιότθτα, οφτε 
τθν εξουςιοδότθςθ να παρζμβει, αλλά οφτε και τισ κεςμικζσ δομζσ για κάτι τζτοιο, ενϊ 
ςαφϊσ δεν μποροφςε να χρθςιμοποιιςει ςτρατιωτικι δφναμθ για να προςτατεφςει τισ 
κοινζσ αξίεσ που πρζςβευε. Αρμοδιότθτά του ιταν θ ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων μεταξφ 
των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτθ βάςθ τθσ μεταξφ τουσ ιςότθτασ, θ καλλιζργεια του 
ςεβαςμοφ των κεμελιωδϊν ατομικϊν ελευκεριϊν και δικαιωμάτων, θ προϊκθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ ςε ζνα ευρφ φάςμα περιφερειακϊν προβλθμάτων, και ο προςδιοριςμόσ των 
κοινϊν και περιφερειακϊν ςυμφερόντων.  
 
Ππωσ και θ GATT, το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ δθμιουργικθκε ςυνειδθτά 
με όςο το δυνατόν λιγότερα (και λιγότερο ζντονα) χαρακτθριςτικά ενόσ ανεξάρτθτου και 
αυτόνομου διεκνοφσ οργανιςμοφ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι τα όργανά του και τα μζλθ του δεν 
ζχουν αςχολθκεί με ςθμαντικζσ πολιτικζσ για τθν περιφερειακι κοινότθτα. Για 
παράδειγμα, θ φυςικι λειτουργία του Συμφϊνου εξαρτικθκε από τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ, πράγμα που το κακιςτοφςε δζςμιο τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ. Αλλά το Ρεριφερειακό 

                                                           
13

 Για περιςςότερα βλ. Snidal, The Political Economy and International Institutions, 1996, ς.ς. 123-128 
14

 Μεταξφ άλλων, οι διεκνείσ οργανιςμοί εκφράηουν και κοινότθτεσ γνϊςθσ – τθν αποκαλοφμενθ «επιςτθμικι 
κοινότθτα» - βλ. Haas, Epistemic Communities, 1992.  
15

 Για τθν προςζγγιςθ τθσ λογικισ επιλογισ ζνταξθσ ςε κάποιον διεκνι οργανιςμό, βλ. Snidal, Membership 
Has its Privileges, 1996 
16

 Σε ό,τι αφορά τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων των διεκνϊν οργανιςμϊν βλ. Cox & Jacobson, Decision 
Making, 1977; Cox, Approaches to World Order, 1996; Ness & Brechin, Bridging the Gap: International 
Organizations as Organizations, 1988. Για τθν προςζγγιςθ τθσ λογικισ επιλογισ ζνταξθσ ςε κάποιον διεκνι 
οργανιςμό, βλ. Snidal, Membership Has its Privileges, 1996 
17

 Αυτά τα μικρότερα ςϊματα επιτυγχάνουν πολιτικζσ ςυμφωνίεσ ςε ζνα πιο αποτελεςματικό πλαίςιο, ειδικά 
για τα κζματα που απαιτοφν λειτουργικζσ δράςεισ. 
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Τραπζηι και τα Τραπζηια Εργαςίασ προχϊρθςαν ςθμαντικά με τθν παραγωγι κοινισ 
βοφλθςθσ και πρωτοβουλιϊν για ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, κοινά ςυμφζροντα, και τθν 
προϊκθςι τουσ είτε με τθ μορφι πολιτικϊν αρχϊν, είτε και μζςα από νομικά κείμενα – 
αρκεί να ςκεφτοφμε τθ ςειρά πρωτοκόλλων, ςυμφωνιϊν, μνθμονίων και άλλων 
ςυμφωνιϊν που υπογράφθκαν ςε διμερζσ και περιφερειακό επίπεδο υπό τθν αιγίδα και 
επίβλεψθ του Συμφϊνου κατά τθν περίοδο λειτουργίασ του, και ςε πάρα πολλοφσ και 
διαφορετικοφσ τομείσ. Ππωσ, όμωσ, και το Ειδικό Δικαςτιριο για τθν πρϊθν 
Γιουγκοςλαβία, αποτζλεςε ζναν εξαιρετικά αςυνικιςτο διεκνι οργανιςμό. 
 
Θ κινθτοποίθςθ τθσ ΔΑΣΕ για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ των κρατϊν τθσ 
Κεντρικισ Ευρϊπθσ, αλλά και των άλλων κρατϊν που προζκυψαν από τθ διάςπαςθ τθσ 
ΕΣΣΔ, βαςίςτθκε ςτθν πεποίκθςθ ότι οι τοπικζσ ςυγκροφςεισ μποροφν να επεκτακοφν εκτόσ 
των ςυνόρων ενόσ κράτουσ, ςε βάροσ τθσ ευρφτερθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, και για το λόγο 
αυτό δεν μποροφν να αποτελοφν αντικείμενο αποκλειςτικά των κρατϊν που εμπλζκονται, 
οφτε να υπάρχει παρζμβαςθ από τρίτα μζρθ που επιδιϊκουν το δικό τουσ ςυμφζρον, αλλά 
πρζπει να αποτελοφν αντικείμενο και ςυλλογικϊν ςωμάτων που επιδιϊκουν τθν κοινι 
ευθμερία. Θ δθμιουργία και ανάπτυξθ των διεκνϊν οργανιςμϊν ςυχνά αντιπροςωπεφει 
ςυνειδθτζσ αποφάςεισ των κρατϊν να μεταβάλλουν το από κοινοφ διαμορφωμζνο 
περιβάλλον δράςθσ, και, με τον τρόπο αυτό, και τον εαυτό τουσ18. Οι διεκνείσ οργανιςμοί 
μποροφν να μεταβάλλουν τα ςυμφζροντα και τισ αξίεσ των κρατϊν με τρόπουσ που δεν 
μποροφμε πάντα να περιμζνουμε – και είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι οι διαδικαςίεσ 
αυτζσ ξεκινοφν από τα ίδια τα κράτθ. Θ δζςμευςθ των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτο 
Σφμφωνο Στακερότθτασ αφοροφςε πρϊτα απ’ όλα τθ ςυμμετοχι τουσ, πράγμα που 
αυτόματα τα κακιςτοφςε μετόχουσ α) τθσ διαδικαςίασ μεταβολισ του περιβάλλοντοσ 
διάδραςθσ (από ανταγωνιςτικό ςε περιβάλλον ςυνεργαςίασ), β) των ςυμφερόντων τουσ 
(από τθν επιδίωξθ τθσ απόλυτθσ ιςχφοσ ςτθν επιδίωξθ τθσ αςφάλειασ και ευθμερίασ των 
πολιτϊν), και γ) τθσ ιεράρχθςθσ των ςτρατθγικϊν για τθν επίτευξι των ςτόχων τουσ 
(περιφερειακι ςτακερότθτα και ςυνεργαςία ωσ προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ ςτουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ). 
 
 

6.2. Κεμελιϊνοντασ τθ διεκνι οργάνωςθ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ 
 
Υπάρχουν πάντα οι αρνθτζσ των δυνατοτιτων τθσ ζννομθσ τάξθσ  - ι ακόμα και του λόγου 
φπαρξι τθσ, Υπάρχουν επίςθσ οι ουτοπιςτζσ, οι οποίοι επίςθσ αμφιςβθτοφν το διεκνζσ 
δίκαιο αλλά επικαλοφνται ριηικζσ ανατροπζσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα, και οι «προςαρμοςτζσ», 
οι οποίοι εξετάηουν τα περικϊρια προςαρμογισ του ςυςτιματοσ και των ρυκμιςτικϊν 
κανόνων του19 ςε δεδομζνεσ ςυνκικεσ20. Μποροφμε να εντοπίςουμε «φωνζσ» και των 

                                                           
18

 Abbott & Snidal, Why States Act Through Formal International Organizations, 1998, ςελ. 25 
19

 Hoffmann, International Systems and International Law, 1961, ς.ς. 211-212. Ο Λωάννου, αναφερόμενοσ ςτθν 
οργάνωςθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ (Θ Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1978, ς.ς. 28-31) μιλά για τθν 
άναρχθ κεϊρθςθ των διεκνϊν ςχζςεων, τθν άποψθ τθσ τάξεωσ (ς.ς. 33-39) και τθ ςφνκεςθ των δφο (ς.ς. 40-
42) ωσ προςεγγίςεισ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ 
20

 Αντιςτοίχωσ, οι κεωριςεισ διεκνϊν ςχζςεων αποδίδουν διαφορετικι αξία ςτο ρόλο που διαδραματίηει το 
διεκνζσ δίκαιο ωσ προσ τθν επιλογι τθσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν. Ξεκινϊντασ από τθν άρνθςι του από τουσ 
«ςκλθροφσ» ρεαλιςτζσ, το διεκνζσ δίκαιο εμφανίηεται ωσ παράγοντασ των ςχζςεων του διεκνοφσ ςυςτιματοσ 
ςτουσ πλουραλιςτζσ και ςε όλα τα παρακλάδια τθσ ςυςτθμικισ και φιλελεφκερθσ προςζγγιςθσ, με το νόμο να 
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τριϊν προςεγγίςεων ωσ προσ τισ πράξεισ διεκνοφσ δικαίου – και τθν ερμθνεία του – που 
κατζλθξαν ςτθ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ21.  
 
Θ ςυηιτθςθ για το ρόλο του διεκνοφσ δικαίου ςτθ διεκνι κοινωνία είναι, φυςικά, 
ςυνεχόμενθ. Ρολλοί αναλυτζσ κεωροφν ότι το διεκνζσ δίκαιο δεν αποτελεί μια 
ςυγκεκριμζνθ νομικι καταςκευι, αλλά μια κετικι διεκνι θκικι, που ςτθρίηεται ςτθ 
ςυναίνεςθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ22. Κάποιοι άλλοι το αντιμετωπίηουν ωσ τθν απόλυτθ 
πθγι νομιμότθτασ23. Σαφϊσ, όμωσ, υπάρχει μια κακοριςτικι ςχζςθ ανάμεςα ςτο διεκνζσ 
ςφςτθμα και το διεκνζσ δίκαιο24 ςε ό,τι αφορά τθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ: 
προκειμζνου να διατθρθκεί ζνα ςφςτθμα ιςορροπίασ ιςχφοσ, τα κράτθ οφείλουν να είναι 
προςθλωμζνα ςε οριςμζνουσ κανόνεσ, που παίρνουν τθ μορφι του διεκνοφσ δικαίου.  
 
Στθν περίπτωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, υπιρξε ςφγκρουςθ δφο αντιλιψεων για τθν κρίςθ ςτθν 
πρϊθν Γιουγκοςλαβία, οι οποίεσ ξεκινοφςαν από διαφορετικζσ αρχζσ και κανόνεσ: θ μία 
κεωροφςε τον πόλεμο με τθν Κροατία και ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ ωσ εμφφλιο πόλεμο, και 
άρα δεν δικαιολογοφςε τθ διεκνι παρζμβαςθ, παρά μόνο τθ διπλωματικι διαμεςολάβθςθ, 
ενϊ θ άλλθ κεωροφςε ότι επρόκειτο για κατάφορθ παραβίαςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
(αυτοδιάκεςθ) και δικαιωμάτων των μειονοτιτων (εκνικϊν και κρθςκευτικϊν), πράγμα 
που απαιτοφςε εξαναγκαςμό του επιτικζμενου ςε διαπραγματεφςεισ, μζςα από τθ χριςθ 
ζνοπλθσ βίασ. Θ διαφορετικι αυτι αντίλθψθ για τθ νομιμότθτα τθσ ανάλθψθσ δράςθσ 
χϊριςε τθν Ευρϊπθ – και το ςφνολο του δυτικοφ κόςμου – ςε δφο ςτρατόπεδα, το κακζνα 
εκ των οποίων αντιλαμβανόταν τθν ζννοια και τθ χριςθ τθσ ςτρατιωτικισ βίασ, αλλά και 
τθν ερμθνεία του διεκνοφσ δίκαιου, με διαφορετικό τρόπο25.  

                                                                                                                                                                                     
καταλαμβάνει τον ανϊτερο ρυκμιςτικό ρόλο ςε μια διεκνι κοινωνία, ςε μια προςζγγιςθ των διεκνϊν 
ςχζςεων που προκφπτει από μια Γκροτιανι τάςθ. 
21

 Οι αρνθτζσ του διεκνοφσ δικαίου και των αρχϊν του επζμειναν ςτθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τουσ 
μζςα από τθ  χριςθ βίασ και τθν προςκόλλθςι τουσ ςε μια ιςορροπία των Μεγάλων Δυνάμεων - θ οποία 
όμωσ είχε πάψει να υφίςταται με τθν πτϊςθ τθσ ΕΣΣΔ. Οι ουτοπιςτζσ επεδίωξαν τθ ςτακεροποίθςθ του 
περιφερειακοφ υποςυςτιματοσ μζςα από μια ριηικι αλλαγι του status quo ςτθν περιοχι – αυτοδιάκεςθ και 
ανεξαρτθςία για όλουσ τουσ λαοφσ τθσ περιοχισ, αλλά ςτα πλαίςια ενόσ πολυεκνικοφ κράτουσ (ςυνδυαςμόσ 
δφο αντικρουόμενων αρχϊν). Οι «προςαρμοςτζσ» προςπάκθςαν να ςυνδυάςουν τισ δεδομζνεσ ιςορροπίεσ 
δυνάμεων, τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του κάκε παράγοντα, και τθν μακροπρόκεςμθ ανάγκθ ςτακερότθτασ 
του Βαλκανικοφ υποςυςτιματοσ (και κατ’ επζκταςθ του Ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ), με τισ ιςχφουςεσ αρχζσ 
του διεκνοφσ δικαίου και τισ δυνατότθτεσ που παρείχαν τα εργαλεία του. 
22

 Βλ. Austin, Lectures on Jurisprudence or The Philisophy of Positive Law, 1885 
23

 Για μια γενικότερθ εξζταςθ τθσ «διαμάχθσ» για τον τρόπο οριςμοφ του διεκνοφσ δικαίου βλ. Hart, The 
Concept of Law, 1961, όπωσ επίςθσ και Kelsen & Tucker, Principles of International Law, 1966 
24

 Θ ςχζςθ αυτι εντοπίςτθκε αρχικά από το Γερμανό νομικό Georg Friedrich von Martens ςτα τζλθ του 18
ου

 
αιϊνα, ο οποίοσ δεχόταν ότι κάκε κράτοσ ζχει δικαίωμα να αναηθτά τθν αφξθςθ τθσ ιςχφοσ του, αλλά με 
ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα των άλλων κρατϊν (βλ. Summary of the Law of Nations, 1795 – ζκδοςθ 1986, ς.ς. 
123-125 
25

 Βλ. κεφ. 3 για τθ διαφορά ανάμεςα ςτισ αντιλιψεισ των Γάλλων και των Γερμανϊν ωσ προσ τουσ λόγουσ τθσ 
κρίςθσ ςτο Κόςςοβο, και για τθν αντίλθψθ των ΘΡΑ ςχετικά με το προςδοκϊμενο παράγωγο τθσ ςτρατιωτικισ 
επζμβαςθσ ςτο Κόςςοβο (αλλά και τθ Βοςνία το 1995). Θ ξεχωριςτι εμπειρία τθσ κάκε χϊρασ για τθ δικι τθσ 
διαδικαςία εκνικισ ολοκλιρωςθσ παριγαγε και διαφορετικζσ μεμονωμζνεσ πολιτικζσ ωσ προσ τθν περιοχι. 
Πςον αφορά το διεκνζσ δίκαιο, ςθμειϊςαμε ιδθ το διάλογο που προζκυψε για τθ νομιμότθτα ςτρατιωτικισ 
επζμβαςθσ από τθ διεκνι κοινότθτα ςτθ βάςθ τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των μειονοτιτων, όταν μια τζτοια πράξθ ζρχεται ςε αντίκεςθ με το ςεβαςμό τθσ κυριαρχίασ 
ενόσ κράτουσ (βλ. ενδεικτικά Albrecht & Ramesh, Kosovo and the Challenge of Humanitarian Intervention: 
Selective Indignation, Collective Action and International Citizenship, 2000 ; Daadler & O’Hannon, Winning 
Ugly: NATO's War to Save Kosovo, 2000; Guicherd, International Law and the War in Kosovo, 1999; Henkin, 
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Μια ιςορροπία δυνάμεων αποτελεί νόμιμθ (legitimate) διεκνι τάξθ εάν είναι αποδεκτι 
από όλεσ τισ μεγάλεσ δυνάμεισ (τουλάχιςτον), και είναι επαναςτατικι (revolutionary) αν 
μία ι περιςςότερεσ τθν απορρίπτουν26. Θ νομιμότθτα, ι ακόμα και ο μανδφασ τθσ, 
ςυνεπάγεται ότι θ ςυμπεριφορά ενόσ κράτουσ δεν είναι μόνο κζμα ιςχφοσ, αλλά και μια 
προςπάκεια προάςπιςθσ των νομικϊν και άλλων αρχϊν πάνω ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ 
διεκνισ κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ27: θ ζννοια τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ προχποκζτει τθν 
φπαρξθ κοινά αποδεκτϊν κανόνων και αρχϊν που διζπουν τθ ςυμπεριφορά των μελϊν τθσ.  
 
Θ κοινά αποδεκτι αρχι ςυμπεριφοράσ μετά τθν πτϊςθ του κομμουνιςμοφ ιταν θ 
διατιρθςθ τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ και θ αποτροπι των εντάςεων ςτο μζγιςτο δυνατό 
βακμό. Αν και δεν υπιρξε τελικϊσ ςυμφωνία για το ποια νομικι αρχι κα υπερίςχυε τελικά 
(ςεβαςμόσ τθσ κυριαρχίασ ι προςταςία των ανκρϊπινων δικαιωμάτων) υπιρξε ςυμφωνία 
επί τθσ «τεχνικισ» για τθ διαδικαςία επίτευξθσ τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ: Για να υπάρχει 
αςφάλεια, κα ζπρεπε το status quo να είναι αποδεκτό από όλουσ, ι, διαφορετικά, να 
δθμιουργθκοφν τζτοιεσ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ ϊςτε κανζνα κράτοσ να μθν κζλει – ι να 
μθν μπορεί – να το ανατρζψει. Ζτςι, αναπτφχκθκε ζνα περιφερειακό ρυκμιςτικό πλαίςιο, 
με επίκεντρο το Σφμφωνο Στακερότθτασ, που μποροφςε να απορροφιςει τουσ πρϊτουσ 
κραδαςμοφσ και να προειδοποιιςει για τυχόν ανατρεπτικζσ ςυμπεριφορζσ, επιτρζποντασ 
με τον τρόπο αυτό τθν καίρια και ζγκαιρθ αντίδραςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. 
 
Ρριν τθ ςφναψθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, οι μεγάλεσ δυνάμεισ είχαν προβεί ςε 
πράξεισ που εξουδετζρωναν θ μία τθν άλλθ28. Θ δθμιουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
ζκεςε ζνα τζλοσ ςε τζτοιου είδουσ μονομερείσ, αντιφατικζσ, και αλλθλοαναιροφμενεσ 
πράξεισ, ωσ ςυμφωνία για τθ νομιμότθτα τθσ ιςορροπίασ που δθμιουργικθκε με το τζλοσ 
των βομβαρδιςμϊν τθσ Σερβίασ από το ΝΑΤΟ. Το ηθτοφμενο για τθ διαφφλαξθ τθσ 
ςυλλογικισ αςφάλειασ ιταν θ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ςυμφωνιϊν και κανόνων για όλα 
τα κράτθ, οργανιςμοφσ και οντότθτεσ που δροφςαν ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ29. Κακϊσ πολλοί από 
αυτοφσ τουσ παράγοντεσ δεςμεφονταν από τουσ ιδθ κεςμοποιθμζνουσ κανόνεσ και αρχζσ 
ςυμπεριφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου, κα ζπρεπε να υπάρχει διαςφνδεςθ του νζου 
πλαιςίου με τουσ κανόνεσ αυτοφσ. Επιπλζον, το πλαίςιο αυτό κα ζπρεπε να είναι κοινά 
                                                                                                                                                                                     
Kosovo and the "Law of Humanitarian Intervention", 1999; Falk, Kosovo, World Order and the Future of 
International Law, 1999; Heraclides, Ethnonational and Separatist Conflict Settlement and the Case of Kosovo, 
1998; Mayal, The Concept of Humanitarian Intervention Revisited, 2000; Roberts, NATO's "Humanitarian War" 
Over Kosovo, 1999 και Καρακωςτάνογλου et al., Κόςςοβο: Ανατρζποντασ τθ Διεκνι Δικαιοπραξία - 
Αυτοδιάκεςθ και Απόςχιςθ Εκνοτιτων ςτον 21ο αιϊνα, 2008) 
26

 Κι όμωσ, πολλά επαναςτατικά ι ανατρεπτικά κακεςτϊτα μπορεί να υπακοφουν ςε διεκνείσ κανονιςμοφσ ι 
να δθμιουργοφν ςυνκικεσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ, γιατί οι διεκνείσ πιζςεισ που δζχονται υπερκεράηουν τουσ 
ςτόχουσ ςτο εςωτερικό τουσ. Αντίκετα, δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ που θ νόμιμθ τάξθ είναι αςτακισ, ενϊ 
θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα εςωτερικά χαρακτθριςτικά ενόσ κράτουσ και τθ διεκνι ςυμπεριφορά τουσ δεν 
βρίςκεται πάντα ςε άμεςθ και κετικι ςυνάρτθςθ. 
27

 Οφείλουμε να διακρίνουμε τθ νομιμότθτα από τθ δικαιοςφνθ και τθν επιρροι των ιςχυρότερων 
παραγόντων του διεκνοφσ ςυςτιματοσ για τον προςδιοριςμό των κανόνων ςυμπεριφοράσ όλων (βλ. 
Kissinger, A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problem of Peace, 1812-1822, ςελ. 145) 
28

 Τζτοια πράξθ ιταν θ ανακοίνωςθ τθσ Γερμανίασ για τθν αναγνϊριςθ τθσ Σλοβενίασ και τθσ Κροατίασ θ 
οποία, όπωσ αναφζραμε αναλυτικά ςτο κεφ. 3, ουςιαςτικά ακφρωςε τθν απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ 
Συμβουλίου που είχε λθφκεί ζξι μινεσ νωρίτερα για το ςεβαςμό τθσ κυριαρχίασ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. 
29

 Οι ςυνκικεσ, εδϊ, αφοροφν τθν οριοκζτθςθ ςυνόρων, τθν ζνταξθ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, κλπ, ενϊ οι 
κανόνεσ ζχουν να κάνουν με τισ κοινζσ δεςμεφςεισ των κρατϊν για τθ ςυμπεριφορά τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ 
τομείσ ι τθν επίλυςθ κρίςεων. Για περιςςότερα ςχετικά με το πολιτικό πλαίςιο, τθν αμοιβαιότθτα και τθν 
κοινότθτα βλ. Morgenthau, Dilemmas of Politics, 1958 (κεφ. 2, και ειδικότερα ς.ς. 228-29) 
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αποδεκτό και να διζπεται από αρχζσ αμοιβαιότθτασ. Θ αμοιβαιότθτα ιταν απαραίτθτθ για 
να δθμιουργιςει μια ηϊνθ προβλεψιμότθτασ, με κακοριςμζνα δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ, 
και προνόμια για όλουσ, που κα προςδιόριηε κοινοφσ κανόνεσ ςυνεργαςίασ, ειδικά για 
τεχνικά κζματα30. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε το πολιτικό πλαίςιο που παριγαγε 
ςχζςεισ αμοιβαιότθτασ και κοινότθτασ, προςεγγίηοντασ με καινοτόμο και δθμιουργικό 
νομικό πνεφμα κζματα εςωτερικισ τάξθσ, εξουςίασ και δικαίου31. Οι νζοι κανόνεσ που κα 
ρφκμιηαν τισ ςχζςεισ αυτζσ ζπρεπε να προκφψουν μζςα από νζεσ διαδικαςίεσ και τακτικζσ 
κωδικοποίθςθσ ςυμπεριφορϊν και ςυμφωνιϊν, οι οποίεσ κα ιταν ςυμβατζσ με τισ ανάγκεσ 
του Ευρωπαϊκοφ πλαιςίου κανόνων, αρχϊν και αξιϊν για ιςορροπία, οι οποίεσ είχαν 
υποςτεί ριηικζσ ανατροπζσ32.  
 
Τα διεκνι ζκιμα και οι διεκνείσ ςυμβάςεισ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για να 
καλλιεργιςουν ςχζςεισ που παρζχουν αςφάλεια, ικανοποίθςθ και ικανι πολιτικι ευελιξία, 
μζςα από διαδικαςίεσ που μποροφν να απορροφοφν εντάςεισ33. Κζτοντασ ζνα νζο πλαίςιο 
κανόνων για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, βαςιςμζνο ςτθ δθμοκρατία, το ςεβαςμό των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και τθν οικονομία τθσ αγοράσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ προςπάκθςε να 
δθμιουργιςει νζουσ διαςυνοριακοφσ δεςμοφσ ςε τεχνοκρατικό/τεχνικό επίπεδο (ενζργεια, 
εμπόριο, καταπολζμθςθ οργανωμζνου εγκλιματοσ, κλπ), όπου θ διεκνισ κοινωνία ζχει 
αναπτφξει επαρκι εργαλεία και μθχανιςμοφσ διαμεςολάβθςθσ. Με τον τρόπο αυτό, οι 
αντιπαρακζςεισ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ζπαψαν να είναι ζνοπλεσ και να απειλοφν ανκρϊπινεσ 
ηωζσ, και μετατράπθκαν ςε «πολζμουσ κζςθσ» (wars of position)34 εντόσ των μθχανιςμϊν 
τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ.  
 
Τζλοσ, το νζο πλαίςιο κανόνων για τθ ΝΑ Ευρϊπθ δεν αρκοφςε να είναι απλά νόμιμο 
(δθλαδι κοινά αποδεκτό), αλλά ζπρεπε να ςυνδζει τουσ κανόνεσ εςωτερικισ τάξθσ των 

                                                           
30

 Για τθ φφςθ τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ και τισ διαφορζσ με τθ διεκνι κοινότθτα βλ. Λωάννου, Θ Οργάνωςθ τθσ 
Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1978, ς.ς. 25-28 
31

 Είναι πολφ ενδιαφζρουςα θ ςθμείωςθ του Waltz (Man, the State and War, 1959) ςχετικά με τθ διαφορετικι 
οπτικι γωνία των εξελίξεων ανάμεςα ςτο κεωρθτικό αναλυτι των διεκνϊν ςχζςεων και τον θγζτθ/λιπτθ 
αποφάςεων που λειτουργεί ςφμφωνα με τουσ δικοφσ του υπολογιςμοφ του εκνικοφ ςυμφζροντοσ. Δεν 
υπάρχει πάντα αντίλθψθ ενόσ «αντικειμενικοφ» εκνικοφ ςυμφζροντοσ, και ςυνικωσ υπάρχει μια άβυςςοσ 
ανάμεςα ςε αυτι τθν αντίλθψθ και μια επίςθμθ νομικι ςυμφωνία που το προςδιορίηει (ςελ. 192) 
32

 Σε ζνα ςφςτθμα κυρίαρχων κρατϊν, θ ιςότθτα και θ ςυμφωνία είναι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν ζννομθ 
τάξθ. Με τθν πτϊςθ του κομμουνιςμοφ, θ Ευρωπαϊκι ιπειροσ ςτο ςφνολό τθσ ζφταςε πολφ κοντά ςτθν 
ζννομθ αυτι ιςορροπία, με μοναδικό εμπόδιο τθ «μθχανικι ανιςορροπία» που παριγαγε θ ΝΑ Ευρϊπθ. 
Αρχικά, οι μεγαλφτερεσ χϊρεσ προςπάκθςαν να απομονϊςουν τθν πθγι τθσ ανιςορροπίασ αυτισ (κυρϊςεισ 
ζναντι ΟΔΓ), και ςτθ ςυνζχεια θ πλειοψθφία των παραγόντων που εμπλζκονταν ςτθν περιοχι ςυνιλκαν ςε 
«ςυμμαχία» προκειμζνου να αποτραπεί θ διεφρυνςθ αυτισ τθσ ανιςορροπίασ (κάποιοι παράγοντεσ κα 
μποροφςαν να μεταβάλουν τθ ςτρατθγικι τουσ ςε βάροσ των άλλων). Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 
ακεραιότθτα τθσ «ςυμμαχίασ» και τθσ ςτρατθγικισ ςυμφωνίασ, αυτι ζπρεπε να κεςμοκετθκεί με κάποιον 
τρόπο.  
33

 Βλ. και Kaplan-Katzenbach, The Political Foundations of International Law, 1961. Επίςθσ, Κοφφα, Θ Δικαιϊκι 
Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1988, ς.ς. 20-23 
34

 Με άλλα λόγια, κακ’ όλθ τθ δεκαετία του `90 οι χϊρεσ τθσ περιοχισ ζδειχναν ότι κεωροφςαν τον πόλεμο ωσ 
νόμιμο τρόπο για τθν επίλυςθ διαφορϊν, χωρίσ το διεκνζσ δίκαιο να περιορίηει τουσ ςκοποφσ του κυρίαρχου 
κράτουσ, ι να ρυκμίηει τα μζςα για τθν επίτευξι τουσ. Θ αντίλθψθ αυτι του δικαίου ζπρεπε να αλλάξει, και 
αυτό μποροφςε να γίνει μζςα από τθν αντίλθψθ και ςυμφωνία επί των κοινϊν ςυμφερόντων. (αυτό που ο 
Hoffman αποκαλεί «νόμο τθσ κοινότθτασ» - International Systems and International Law, 1961, ςελ. 216-221) 
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κρατϊν τθσ περιοχισ με τουσ κανόνεσ τθσ διεκνοφσ ςυμπεριφοράσ τουσ35. Ρζρα από τθ 
διεκνι διάςταςθ του νόμου για τισ διεκνείσ ςχζςεισ των κρατϊν, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ζκεςε και τθ διάςταςθ που αφορά τθν εςωτερικι τάξθ κάκε κράτουσ: θ 
αποδοχι των δθμοκρατικϊν αρχϊν ςτισ εκνικζσ δομζσ των χωρϊν κα επθρζαηε τισ μεταξφ 
τουσ ςχζςεισ μζςα από τθν αμοιβαιότθτα, τθ ςυνεργαςία και τον αυτοπεριοριςμό τθσ 
επικετικότθτάσ τουσ.  
 
Σιμερα, οι δεςμοί ανάμεςα ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ ενόσ κράτουσ και τισ διεκνείσ του 
ςχζςεισ είναι αρκετά ιςχυροί, κακϊσ υπάρχουν πολλά επίπεδα και τομείσ όπου το εκνικό 
δίκαιο αλλθλεπιδρά με το διεκνζσ36. Αυτό είναι ακόμα πιο ζντονο ςτθν Ευρϊπθ, με το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο να ρυκμίηει το κακεςτϊσ των δι-Ευρωπαϊκϊν ςχζςεων, αλλά και πολλϊν 
τομζων των εςωτερικϊν υποκζςεων των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ. Είναι, ζτςι, αναμενόμενο 
ότι θ αποτελεςματικι «φόρμουλα» περιφερειακισ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ για τθ 
ςτακερότθτα ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ – και θ δζςμευςθ ςε αυτιν – κα ςυνζδεε τθν εςωτερικι 
ςυνταγματικι τάξθ των χωρϊν τθσ περιοχισ με τα διεκνι και Ευρωπαϊκά πρότυπα για το 
κράτοσ δικαίου, τθν ιςονομία, τθ νομιμότθτα και τθ δθμοκρατία. Σκοπόσ ιταν να 
δθμιουργθκεί ςτθν περιοχι ζνα ςφςτθμα δθμοκρατικϊν κρατϊν που ςυνδζονται μεταξφ 
τουσ από μια κοινι αντίλθψθ τθσ νομιμότθτασ.  
 
Το διεκνζσ δίκαιο ςιμερα αντανακλά τθν ετερογζνεια, τθν αςυμμετρία, τθ 
διαφορετικότθτα και τισ αντικζςεισ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, με αποτζλεςμα να ζχει 
διευρυνκεί με τρόπο τζτοιο, ϊςτε να ρυκμίηει ςχζςεισ και τομείσ που ποτζ ςτο παρελκόν 
δεν μποροφςε να επθρεάςει, όπωσ για παράδειγμα θ εργαςία, θ υγεία, και τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα. Θ πολυπλοκότθτα των ςχζςεων και των διαςυνδζςεων μεταξφ των κρατϊν 
αποτυπϊνεται από το διεκνζσ δίκαιο και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ37, κακϊσ διαμορφϊνει 
το πλαίςιο ςυνφπαρξθσ ςτακερϊν και ανατρεπτικϊν ςχζςεων ςτο διεκνζσ ςφςτθμα. Στθν 
περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, οι ςχζςεισ αυτζσ αποτυπϊκθκαν μζςα από τθν ανάπτυξθ 
αλλθλεπικαλυπτόμενων περιφερειακϊν κεςμϊν και κανονιςμϊν - οι περιςςότεροι εκ των 
οποίων είναι οιωνεί διεκνείσ οργανιςμοί - ωσ δείγματα μερικισ ολοκλιρωςθσ. 
 

                                                           
35

 Μια τζτοια «χριςθ» του διεκνοφσ δικαίου βλζπουμε για πρϊτθ φορά ςτθ Βιζννθ το 1815, όταν, 
προκειμζνου να ξεφφγουν από τθν αποτυχθμζνθ «μθχανικι» ιςορροπία δυνάμεων του ςυςτιματοσ του 18

ου
 

αιϊνα, θ οποία δεν αφοροφςε τθν παρζμβαςθ ςε εςωτερικζσ υποκζςεισ (παρ’ όλεσ τισ αντιρριςεισ των 
Άγγλων), οι Γάλλοι και οι ϊςοι αναηιτθςαν ζνα οργανωμζνο ςφςτθμα, το οποίο κα ςτθριηόταν από αρχζσ 
νομιμότθτασ που κα επζτρεπαν παρεμβάςεισ ςτθν εςωτερικι τάξθ. Κάτι τζτοιο ζγινε ϊςτε οι μεγάλεσ 
δυνάμεισ να μποροφν να χρθςιμοποιιςουν μζςα επιβολισ τθσ τάξθσ ζναντι ςτθν άνοδο των φιλελεφκερων 
και εκνικϊν κινθμάτων του 19

ου
 αι. Για πρϊτθ φορά τότε το διεκνζσ δίκαιο ζγινε ζνα ιςχυρό εργαλείο τθσ 

κοινισ πολιτικισ των Μεγάλων Δυνάμεων για τθ διατιρθςθ τθσ τάξθσ που επζβαλε θ Συνκικθ τθσ Βιζννθσ, θ 
οποία είχε διαςτάςεισ και για το διεκνζσ, αλλά και για εςωτερικό δίκαιο. Στθν πράξθ, θ Λερι Συμμαχία 
απζτυχε γιατί το ςφςτθμα θκελθμζνθσ ςυνεργαςίασ που παριγαγε ιταν μάλλον ανίςχυρο μπροςτά ςτισ 
δυνάμεισ του εκνικιςμοφ. Πςο ςθμαντικοί κι αν υπιρξαν οι δομικοί παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν 
κατάρρευςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, δεν πρζπει να αγνοιςουμε τθ ςθμαςία τθσ ανόδου του εκνικιςμοφ – που ςε 
τελικι ανάλυςθ ποτζ δεν εκφράςτθκε όπωσ ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ, μια και λόγω του Β’ Ραγκόςμιου 
Ρολζμου και του Ψυχροφ Ρολζμου θ χϊρα δεν βίωςε ποτζ πολιτικι ι νομικι αμφιςβιτθςθ ωσ εκνικά 
ανομοιογενζσ κράτοσ. 
36

 Για τισ ςχζςεισ εςωτερικοφ-διεκνοφσ δικαίου βλ. αναλυτικότερα οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο (τεφχοσ πρϊτο, 
3

θ
 εκδ), 2004, ς.ς. 65-90 

37
 Για το δίκαιο των διεκνϊν οργανιςμϊν βλ. Νάςκου-Ρερράκθ, Δίκαιο Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005 
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Φυςικά, θ ζννομθ τάξθ τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου αποτυπϊνεται ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ 
κεςμοφσ, οι οποίοι αποτελοφν και το πιο ολοκλθρωμζνο ζννομο και πολιτικό κακεςτϊσ του 
διεκνοφσ δικαίου38. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ςυνζδεςε τθν Ευρωπαϊκι ζννομθ τάξθ και 
διαδικαςία Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ με τθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, προςδζνοντασ τα 
Βαλκάνια ςε ζνα ςφνολο παραγόντων με υψθλι επίγνωςθ και ςυνείδθςθ των ευκυνϊν που 
απορρζουν από τθν τάξθ αυτι, και εκτείνονται ςε βάκοσ χρόνου και ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο. 
Ο ςκοπόσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ιταν θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ ευκφνθσ ωσ προσ 
τισ κοινζσ αρχζσ που αποτυπϊνονται από το διεκνζσ και Ευρωπαϊκό δίκαιο. 
 
 

6.2.1. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ωσ διεκνισ ςυμφωνία 
 
Πλεσ οι διπλωματικζσ ηυμϊςεισ που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ απζκτθςαν νομικζσ διαςτάςεισ μζςα από τισ Διακθρφξεισ τθσ Κολωνίασ και 
του Σαράγιεβο, και ζτςι το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε μια πολιτικι διλωςθ και 
δζςμευςθ, που εκφράςτθκε μζςα από το διεκνζσ δίκαιο. Θ νομικόσ προςδιοριςμόσ αυτισ 
τθσ διεκνοφσ δζςμευςθσ είναι ςθμαντικό ςτοιχείο του χαρακτιρα του μθχανιςμοφ που 
παριχκθ. Υπάρχουν 38 διαφορετικοί όροι που αποδίδουν με διαφορετικζσ λζξεισ τθ διεκνι 
ςυνκικθ (ςφμβαςθ, ςυμφωνία, πρωτόκολλο, διακιρυξθ, ςφμφωνο, καταςτατικό, τελικι 
πράξθ, χάρτθσ, κα), που από νομικι άποψθ είναι ταυτόςθμοι39. Μια διεκνισ ςυνκικθ είναι 
θ κατϋ εξοχιν δικαιοπραξία για τθ ρφκμιςθ ςχζςεων ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, 
και αποτελεί μια ςυμβατικι ςχζςθ θ οποία αποςκοπεί ςτθν παραγωγι ζννομων 
αποτελεςμάτων. Θ Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ του 1969 ορίηει ότι «ςυνκικθ είναι κάκε διεκνισ 
ςυμφωνία που ςυνάπτεται μεταξφ κρατϊν με ζγγραφο τφπο και διζπεται από το διεκνζσ 
δίκαιο», ενϊ φυςικά το αν μια ςυμφωνία μεταξφ κρατϊν είναι ι όχι διεκνισ ςυνκικθ 
εξαρτάται από το αντικείμενό τθσ και τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ ςυνάφκθκε40.  
 
Μια πολυμερισ ςυνκικθ ζχει ζντονο το κριτιριο τθσ ςυλλογικότθτασ, και όταν ιδρφει 
διεκνι οργανιςμό δεν επιδζχεται επιφυλάξεισ. Επιπλζον ερμθνεφεται κατά τρόπο 
δυναμικό, δθλαδι κατά τρόπο τζτοιο που να εξαςφαλίηεται θ λειτουργία του οργανιςμοφ. 
Εκτόσ, όμωσ από τισ ςυνκικεσ-νόμουσ (traites-lois), που κζτουν κανόνεσ δικαίου, υπάρχουν 
και οι ςυνκικεσ - ςυμβόλαια (traits-contrats) 41. Αν και είναι ςυνικωσ διμερείσ, αντικείμενό 
τουσ είναι οι παροχζσ και οι αντιπαροχζσ, κακϊσ κάκε αντιςυμβαλλόμενοσ αναλαμβάνει 
υποχρεϊςεισ διαφορετικοφ περιεχομζνου. Κάτι τζτοιο αντανακλάται από τισ ρθτζσ 
αναφορζσ ςτο κείμενο τθσ Κολωνίασ για τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και τισ τρίτεσ χϊρεσ42. 
Συνικωσ οι ςυνκικεσ - ςυμβόλαια είναι ςυνκικεσ εμπορίασ, εγκαταςτάςεωσ και φιλίασ, 

                                                           
38

 Βλ. Ρερράκθσ, Κεμελιϊδεισ Ρράξεισ τθσ Διεκνοφσ Δικαιοταξίασ, 2006 και ειδικά για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
Νάςκου-Ρερράκθ, Θ Εξζλιξθ του Κοινοτικοφ Δικαίου και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςα ςτο 
Ραγκοςμιοποιθμζνο Ρεριβάλλον, 2005 
39

 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ςελ. 120 
40

 Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ για το Δίκαιο των Συνκθκϊν, 1969, άρκρο 2 § 1. Βλ. επίςθσ Λωάννου et al, Δθμόςιο 
Διεκνζσ Δίκαιο, Κεωρία των Ρθγϊν, 1988, ς.ς. 48-50 (οηάκθσ). Ειδικά για τθ Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ βλ. Ηάικοσ, 
Θ Σφμβαςθ για το Δίκαιο των Συνκθκϊν Μεταξφ Κρατϊν και Διεκνϊν Οργανιςμϊν ι Μεταξφ Διεκνϊν 
Οργανιςμϊν, 1998 
41

 Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 2000, ς.ς. 36-38, οφκουνασ, Διεκνζσ 
Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 122-123, και για τθ φφςθ των ςυνκθκϊν γενικότερα βλ. Μπρεδιμασ, 
Διεκνείσ Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990, ς.ς. 26-31 
42

 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζρθ V, VI 
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ςυνοριακζσ ςυμφωνίεσ κλπ, και θ αλικεια είναι ότι θ ζννοια του ςυμβολαίου τισ φζρνει πιο 
κοντά ςε ςχιματα εςωτερικοφ δικαίου, από το οποίο, όμωσ, είναι πλιρωσ 
διαφοροποιθμζνεσ43. Πμωσ, υπάρχουν τζτοια ςτοιχεία «παροχϊν και αντιπαροχϊν», τόςο 
ςτο πνεφμα, όςο και ςτο ρθτζσ δεςμεφςεισ τθσ Κολωνίασ και του Σαράγιεβο, κακϊσ θ 
περιφερειακι ςυνεργαςία ςτα πλαίςια του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςυνδζεται με τθν 
προοπτικι ζνταξθσ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. 
 
Ραρϋ όλο που το Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιουργικθκε κεςμικά εντόσ ενόσ πολφ 
ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ, θ νομικι διαδικαςία που ακολουκικθκε είναι απολφτωσ 
ςυμβατι με τισ διαδικαςίεσ που ςυναντϊνται ςτο διεκνζσ δίκαιο για τθ ςφναψθ ι 
ςυνομολόγθςθ διεκνοφσ ςυνκικθσ, δθλαδι ςε ζνα κείμενο που εκφράηει τθν τελικι 
απόφαςθ τθσ βοφλθςθσ των κρατϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν να δεςμευκοφν από τθ 
ςυνκικθ44: 
 
Θ διαπραγμάτευςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ γίνεται προβολι 
προτάςεων και αντιπροτάςεων επί του αντικειμζνου που ορίηει θ ςυνκικθ45. Ππωσ ιδθ 
περιγράψαμε ςτο πρϊτο κεφάλαιο, θ Γερμανικι Ρροεδρία ανζλαβε μια αρκετά ριηικι 
πρωτοβουλία ςτον τρόπο ειςιγθςθσ τθσ πρόταςθσ για τθ δθμιουργία του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, παρουςιάηοντασ ζνα ςχεδόν ολοκλθρωμζνο προςχζδιο χωρίσ να ζχουν 
υπάρξει προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ επ’ αυτοφ. Αν και ςυνικωσ θ διαδικαςία των 
διαπραγματεφςεων προθγείται τθσ επεξεργαςίασ και διατφπωςθσ κειμζνου, ο βαςικόσ 
κορμόσ του τελικοφ κειμζνου αποτυπϊκθκε ιδθ κατά τθν πρϊτθ παρουςίαςι του ςτισ 
8/4/199946.  

 
Θ επεξεργαςία και διατφπωςθ47 αφορά τθν ενςωμάτωςθ των ςυμφωνθκζντων κζςεων 
ςτο κείμενο τθσ ςυνκικθσ, το οποίο, ζπειτα από τροποποιιςεισ, εγκρίνεται ωσ τελικό ςτθ 
βάςθ ψθφοφορίασ (όπου χρειάηεται είτε ομοφωνία - unanimity -  είτε αποδοχι - 
consensus). Θ επεξεργαςία του κειμζνου πραγματοποιικθκε ουςιαςτικά παράλλθλα με τθ 
διαδικαςία των διαπραγματεφςεων, κακϊσ τόςο οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ όςο και οι χϊρεσ τθσ ΕΕ είχαν λίγο χρόνο ςτθ διάκεςι τουσ για τθν κατάλθξθ ςε 
ζνα τελικό κείμενο. Κάτι ανάλογο ςυνζβθ και με τισ ΘΡΑ και το ΝΑΤΟ. Ραρϋ όλο το ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα επεξεργαςίασ και διατφπωςθσ, είναι ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι ςτα 
ιδρυτικά κείμενα του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν εμπεριζχονται επιφυλάξεισ – ενδεικτικό 
τθσ δζςμευςθσ ςτισ αρχζσ του48.  

                                                           
43

 Ρεριςςότερα για τθ διάκριςθ αυτι βλ. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 
2000, ςελ. 37, και Λωάννου et al, Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο: Κεωρία των Ρθγϊν, ς.ς. 54-58 (οηάκθσ) 
44

 Για περιςςότερο ςχετικά βλ. και Schermers & Blokker, International Institutional Law, 1995, ς.ς. 29-47 όπωσ 
και γενικότερα ςτο ζργο του Reuter, Introduction to the Law of Treaties, 1987. 
45

 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 126-128 
46

 Friis & Murphy, Turbo-charged Negotiations: the EU and the Stability Pact for Southeastern Europe, 2000, 
ς.ς. 768-769 και Heimerl & Van Meurs, The Balkans Between Paris and Berlin, 2004, ςελ 352 
47

 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 1997, ς.ς. 109-110. Στθν ζκδοςθ του 2004, υπάρχει ειδικι 
αναφορά ςτισ διαδικαςίεσ πολυμεροφσ διαπραγμάτευςθσ για τθ ςφναψθ διεκνοφσ ςυνκικθσ (ς.ς. 128-130).  
Ο Μπρεδιμασ (Διεκνείσ Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990) περιγράφει τθ διαδικαςία των 
διαπραγματεφςεων ςε ςυνδυαςμό με τθν επεξεργαςία του κειμζνου μιασ ςυνκικθσ ωσ προπαραςκευαςτικι 
φάςθ (ς.ς. 22-25) 
48

 Σφμφωνα με τθ Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ, άρκρο 2, §1δ, κατά τθν υπογραφι, επικφρωςθ, αποδοχι, ζγκριςθ ι 
προςχϊρθςθ ςε μια διεκνι ςυνκικθ ζνα κράτοσ μπορεί να διατυπϊςει επιφυλάξεισ  με τθ μορφι 
μονομεροφσ διλωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία εξαιρεί εαυτόν από ι επιφυλάςςεται τθν αποδοχι 
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Θ υπογραφι τθσ ςυνκικθσ μπορεί να είναι από μόνθ τθσ δζςμευςθ άνευ ετζρου, να 
ακολουκείται από επικφρωςθ ι να αφορά μια «τελικι πράξθ» χωριςτι από το κείμενο τθσ 
ςυνκικθσ49. Στθν περίπτωςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ είχαμε τθν πρϊτθ πράξθ 
υπογραφισ ςτισ 4 Λουνίου 1999, με τθν ζγκριςθ από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. Αυτό ιταν 
απαραίτθτο ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ δικαίου, μια και θ όλθ πρωτοβουλία τελοφςε 
υπό τθν θγεςία τθσ ΕΕ. Θ υπογραφι τθσ ιδρυτικισ πράξθσ του Συμφϊνου 
πραγματοποιικθκε από διεκνι Σφνοδο ςτθν Κολωνία ςτισ 10 Λουνίου 199950, ενϊ 
ακολοφκθςε και δεφτερθ διεκνισ πράξθ επιβεβαίωςθσ τον Λοφλιο του ίδιου χρόνου. 

 
Στισ 30 Λουλίου 1999, λοιπόν, είχαμε τθν επιβεβαίωςθ τθσ «ςυνκικθσ». Βζβαια, ο τρόποσ 
με τον οποίο δεςμεφεται διεκνϊσ ζνα κράτοσ εξαρτάται από το εςωτερικό του δίκαιο, αλλά 
θ διαδικαςία επικφρωςθσ είναι απαραίτθτθ αν αυτό προβλζπεται ρθτϊσ από τθν ίδια τθ 
ςυνκικθ ι αν προκφπτει από τθ βοφλθςθ των μερϊν. Υπό τθ ςτενι νομικι ζννοια, 
ςφμβαςθ είναι θ τελικι ενζργεια με τθν οποία τα κράτθ αναλαμβάνουν δεςμεφςεισ, και 
ολοκλθρϊνεται με τθν επικφρωςθ. Πμωσ, ανάλογα με τθ βοφλθςθ των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν και το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, και με τα προβλεπόμενα από το ςυνταγματικό 
δίκαιο των επί μζρουσ κρατϊν, θ ςυνκικθ μπορεί να ςυναφκεί με μόνθ υπογραφι 
(signature), αποδοχι (acceptance) ι ζγκριςθ (approval)51. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν 
αφοροφςε τθν παραχϊρθςθ κυριαρχικϊν δικαιωμάτων, οφτε όριηε τθν ανάγκθ επικφρωςθσ 
από εςωτερικά όργανα των μετόχων του – οι οποίοι ιταν τόςο χϊρεσ, όςο και διεκνείσ 
φορείσ. Ωσ εκ τοφτου, κανείσ από τουσ μετζχοντεσ δεν προζβθ ςε επίςθμθ εςωτερικι πράξθ 
επικφρωςθσ, κακϊσ θ υπογραφι τθσ ιδρυτικισ διακιρυξθσ αφοροφςε τθ δζςμευςθ ςε 
πολιτικζσ αρχζσ και αξίεσ. Θ διακιρυξθ του Σαράγιεβο ςτισ 30/7/1999 αποτελεί τθ ρθτι 
επιβεβαίωςθ τθσ δζςμευςθσ αυτισ, ταυτόχρονα, και από όλουσ τουσ μετζχοντεσ, ωσ μια 
ζμμεςθ επικφρωςθ των ςυμφωνθκζντων όχι μόνο ςτθν Κολωνία, αλλά και ςτο ενδιάμεςο 
χρονικό διάςτθμα52. Αποτελεί μια ερμθνευτικι διακιρυξθ (declaration of interpretation) 
ϊςτε τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να εκφράςουν το πϊσ αντιλαμβάνονται τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθ ςυμφωνία53. 
 
Θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςυνκικθσ54 μπορεί να είναι θ ςτιγμι τθσ υπογραφισ τθσ, οριςμζνοσ 
χρόνοσ, ι θ ολοκλιρωςθ των επικυρϊςεων ι μζροσ αυτϊν. Κακϊσ, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, 
δεν διεξιχκθ διαδικαςία επί μζρουσ επικυρϊςεων από τουσ μετόχουσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, μποροφμε να ποφμε ότι θ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ ςτισ 10/6/1999 αποτελεί 
το ιδρυτικό κείμενο του Συμφϊνου Στακερότθτασ, ορίηοντασ ταυτόχρονα τθν ΕΕ ωσ 

                                                                                                                                                                                     
ςυγκεκριμζνων νομικϊν επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι τθσ ςυνκικθσ. Βλ. ακόμα και Malanczuk, Akehurst’s 
Modern Introduction to International Law, 2000, ς.ς. 135-136, και  
49

 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 130-131 
50

 Είναι πολφ ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ του ανϊτερου οργάνου του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, το Σεπτζμβριο του 1999, θ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ 
αναφζρεται ωσ «Καταςτατικό του Συμφϊνου Στακερότθτασ» (Stability Pact Charter) 
51

 Βλ. οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 131-135 για τθν ανάγκθ επικφρωςθσ και τισ 
πικανζσ διαδικαςίεσ 
52

 Εδϊ αναφερόμαςτε ςτθν τοποκζτθςθ του κου Bodo Hombach ςτθ κζςθ του Ειδικοφ Συντονιςτι, που ζγινε 
με πράξθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου, και τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
κλικθκαν να επιβεβαιϊςουν 
53

 Μπρεδιμασ, Διεκνείσ Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990, ς.ς. 33-36 
54

 Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 2000, ςελ. 134 
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κεματοφφλακά του55. Μια τζτοια ερμθνεία επζτρεψε και ςτθν ΕΕ τθν ανάλθψθ δράςθσ ωσ 
προσ το διοριςμό του Ειδικοφ Συντονιςτι και τθ κεςμικι διευκζτθςθ κεμάτων ςχετικϊν με 
τθ λειτουργία του Συμφϊνου56.  
 
Τζλοσ, όςον αφορά κζματα προςχϊρθςθσ57, θ ρθτι αναφορά ςτθν επικυμία ζνταξθσ τθσ 
ΟΔΓ κάνει το Σφμφωνο Στακερότθτασ μια «θμίκλειςτθ» ςυμφωνία, κακϊσ επιτρζπει τθ 
δυνατότθτα μεταγενζςτερθσ ςυμμετοχισ μιασ χϊρασ που δεν υπζγραψε το κείμενο τθσ 
Κολωνίασ, μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του. Ραράλλθλα, το κείμενο του Σαράγιεβο ορίηει τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ  προςχϊρθςθσ τθσ ΟΔΓ (αλλά και τθσ Μολδαβίασ, το 2001). Ο 
θμίκλειςτοσ χαρακτιρασ ζχει, φυςικά, να κάνει και με τον γεωγραφικό προςδιοριςμό του 
Συμφϊνου, προςομοιάηοντασ, ζτςι, περιςςότερο μια περιφερειακι ςυνκικθ. 
 
Κα μποροφςαμε εδϊ να αναφερκοφμε και ςτθ λφςθ μιασ ςυνκικθσ,58 που μπορεί να 
ςυμβεί όταν θ ςυνκικθ είναι εξ αρχισ οριςμζνου χρόνου και παρζλκει το χρονικό 
διάςτθμα για το οποίο τα μζρθ δεςμεφονται, χωρίσ να υπάρξει ανανζωςθ τθσ δζςμευςθσ, 
όταν ζνα ι κάποια από τα μζρθ αποχωριςουν (βίαια ι μθ) με αποτζλεςμα θ ςυνκικθ να 
μθν εξυπθρετεί πλζον τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ςυνάφκθκε, ι με κοινι ςυναίνεςθ 
των μερϊν. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ λφκθκε με τθν κοινι ςυναίνεςθ των μετόχων του, 
και μάλιςτα «προγραμματιςμζνα», με πράξεισ του ανϊτερου οργάνου του, του 

                                                           
55

 Κατά τθν πρακτικι που ακολουκείται ςε κζματα επικυρϊςεων διεκνϊν ςυνκθκϊν, και ςτισ οποίεσ ορίηεται 
κάποια ουδζτερθ αρχι ωσ κεματοφφλακασ (πχ Γ.Γ. ΟΘΕ ι κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ ςτθν οποία υπογράφθκε θ 
ςυνκικθ – όπωσ Ελβετία, Βιζννθ, κλπ). Θ ΕΕ ανζλαβε αυτόν τον ρόλο κακϊσ θ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ 
αναφζρει ρθτά ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ τίκεται υπό τθν αιγίδα του ΟΑΣΕ, αλλά τον θγετικό ρόλο 
διατθρεί θ ΕΕ. 
56

 Βλ. Συμβοφλιο Γενικϊν Υποκζςεων 1999/345/CFSP, 3/7/1999. Με τθν απόφαςθ αυτι, το Συμβοφλιο διόριςε 
τον κο Bodo Hombach Εκπρόςωπο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EU Representative) για να εκτελζςει τα 
κακικοντα (functions) του Ειδικοφ Συντονιςτι του Συμφϊνου Στακερότθτασ, ϊςτε να μπορεί να ξεκινιςει το 
ζργο του άμεςα. Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ ζλθγε τθν 31/7/1999 (ςτο 3ο κεφάλαιο αναφερκικαμε ςτισ 
αντιδράςεισ κάποιων χωρϊν για το διοριςμό του, οι οποίεσ επεδίωξαν να περιορίςουν τθ κθτεία του), και 
ζπρεπε να ανανεωκεί εγκαίρωσ με δεφτερθ πράξθ του Συμβουλίου. Στισ 19/7/1999 το Συμβοφλιο ηιτθςε από 
τα αρμόδια όργανα τθν προετοιμαςία Κοινισ Δράςθσ θ οποία κα επιβεβαίωνε τθν τοποκζτθςθ του κου 
Hombach, και κα του παρείχε τισ απαραίτθτεσ δυνατότθτεσ από πλευράσ οικονομικϊν και ανκρϊπινων 
πόρων, προκειμζνου να φζρει το ζργο του ςε πζρασ. Αυτό ζγινε με τθν Κοινι Ρράξθ 1999/523/CFSP ςτισ  
29/7/1999. 
57

 Θ προςςϊρθςθ ςε μια ςυνκικθ ςθμαίνει ότι το κράτοσ δεν ςυμμετείχε ςτισ διαδικαςίεσ και 
διαπραγματεφςεισ που τθν παριγαγαν, αλλά δζχτθκε πρόςκλθςθ να ςυμμετάςχει εκ των υςτζρων. Βλ. και 
Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 2000, ς.ς. 133-134 
58

 Ο Μπρεδιμασ (Διεκνείσ Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990) χρθςιμοποιεί τον όρο 
«διάλυςθ» και τον αναλφει ςτισ ς.ς. 43-51 και ο οφκουνασ (Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004) τον όρο 
«λιξθ» (και αναφζρεται διεξοδικά ςτθ λιξθ, τθν αναςτολι ιςχφοσ, τθν ανακεϊρθςθ ι τθν ακυρότθτα των 
ςυνκθκϊν ςτισ ς.ς. 207-227). Θ Νάςκου-Ρερράκθ (Δίκαιο Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005, ς.ς. 36-37) υιοκετεί 
επίςθσ τον όρο «διάλυςθ», αναφερόμενθ, όμωσ, ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και όχι ςυνκικεσ, ενϊ ο οηάκθσ 
(ςτο Λωάννου et al., Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο: Κεωρία των Ρθγϊν, 1988)  διευκρινίηει ότι θ «λιξθ τθσ ιςχφοσ 
των ςυνκθκϊν» (ςελ. 203) «επιτελείται με τθ λφςθ τουσ» (ςελ. 264). Ο όροσ «παφςθ» (termination) είναι 
επίςθσ δόκιμοσ, κακϊσ θ Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ, άρκρο 54 ορίηει ότι «μια ςυνκικθ παφει να ιςχφει….». 
Κεωρϊντασ, όμωσ, ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν αποτελεί παράγωγο μιασ «τυπικισ» διεκνοφσ 
ςυνκικθσ, επειδι δεν ιταν ζνασ «τυπικόσ» διεκνισ οργανιςμόσ (δομικά, κεςμικά ι από πλευράσ 
ςυμμετεχόντων), επειδι οι ιδρυτικζσ πράξεισ του δεν προςδιόριςαν μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία λιξθσ τθσ 
ιςχφοσ τουσ, αλλά ςυνζδεςαν τθ «ηωι» του ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν, κι επειδι οι 
ςυνκικεσ αυτζσ επιτεφχκθκαν ςταδιακά, ςτα πλαίςια μιασ ελεγχόμενθσ διαδικαςίασ, ςτο εν χείρασ πόνθμα 
υιοκετοφμε τον όρο «λφςθ», ςε μια προςπάκεια ερμθνείασ του αγγλικοφ όρου “phase out”, που υιοκετικθκε 
για να περιγράψει τθ διαδικαςία «ςβθςίματοσ» του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
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Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, οι οποίεσ όριηαν τθ διαδικαςία μετάβαςθσ από το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςε μια νζα ςυνκικθ. Θ λφςθ του δεν απαίτθςε μια νζα διεκνι ςυνκικθ, 
διακιρυξθ, ι διλωςθ, αλλά μια εςωτερικι πράξθ του ανϊτερου οργάνου του Συμφϊνου, θ 
οποία υπιρξε δεςμευτικι. 
 
Ραρατθροφμε, λοιπόν, ότι οι διαδικαςίεσ γζνεςισ του προςομοιάηουν ςε ζναν πολφ υψθλό 
βακμό αυτζσ που ςυναντϊνται για τθ δθμιουργία μιασ διεκνοφσ ςυνκικθσ. Ταυτόχρονα, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιοφργθςε τθν αίςκθςθ τάξθσ που δθμιουργεί μια πράξθ του 
διεκνοφσ δικαίου όπωσ μια διεκνισ ςυνκικθ – ςτοιχεία ψυχολογίασ παρόμοια με αυτά που 
ςυναντάμε ςε μια ςυνκικθ ειρινθσ. Σε μια προςπάκεια να εξετάςουμε τα ειδικά νομικά 
χαρακτθριςτικά του, πζρα από τισ ιδιομορφίεσ των δομϊν και οργάνων του, αλλά και των 
ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ δθμιουργικθκε, αξίηει να αναηθτιςουμε νομικζσ αναλογίεσ με 
άλλεσ βαςικζσ μορφζσ διεκνϊν ςυμφωνιϊν, πζραν των διεκνϊν ςυνκθκϊν. 
 
Ζνα πρϊτο βιμα είναι να εξετάςουμε το Σφμφωνο Στακερότθτασ ωσ Συμφωνία 
Απλοποιθμζνθσ Μορφισ (Treaties in Simplified Form)59. Θ κατθγορία αυτι των ςυνκθκϊν 
αφορά εκείνεσ που ςυνάπτονται με ςυνοπτικι διαδικαςία, και για τθ ςυνομολόγθςι τουσ 
δεν απαιτείται επικφρωςθ ι άλλθ ςυγκατάκεςθ πζραν του Υπουργοφ Εξωτερικϊν ι άλλου 
εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου. Ζχουν όλεσ τισ νομικζσ ςυνζπειεσ των διεκνϊν ςυνκθκϊν, 
αρκεί να είναι νόμιμεσ από τθν άποψθ τθσ αρμοδιότθτασ κατά το εςωτερικό δίκαιο του 
οργάνου που τισ ςυνάπτει. Είναι αρκετά ςυχνζσ, προκειμζνου να υπερκεραςτοφν οι 
κακυςτεριςεισ που προκφπτουν από τισ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ επικφρωςθσ και 
πρωτοκόλλθςθσ ςτον ΟΘΕ. Αφοροφν ςυνικωσ τεχνικά και διοικθτικά κζματα 
δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, ι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ κανονικά επικυρωμζνων διεκνϊν 
ςυνκθκϊν60. 
 
Ραρατθροφμε ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ φζρει όλα τα χαρακτθριςτικά μιασ τζτοιασ 
ςυμφωνίασ: αν και οι διαδικαςίεσ γζνεςισ του δεν ιταν ςυνοπτικζσ, ιταν ςίγουρα 
ςφντομεσ, θ ζκταςθ του κειμζνου τθσ ςυμφωνίασ είναι περιοριςμζνθ, θ δομι του απλι, και 
δεν τίκεται κζμα επικφρωςθσ ςε επίπεδο εκνικϊν μθχανιςμϊν, παρά αρκεί θ δζςμευςθ του 
εκπροςϊπου. Αντί για επικφρωςθ, είχαμε τθ ςυλλογικι επιβεβαίωςθ των ςυμφωνθκζντων 
μερικζσ εβδομάδεσ αργότερα, θ οποία εκφράςτθκε με κοινι πράξθ61. Πμωσ, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ιταν μια πολιτικι και όχι τεχνικι ςυμφωνία, και οι ςυνκικεσ που το 
δθμιοφργθςαν ιταν τόςο πολφπλοκεσ, όςο και οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ που 
κλικθκε να ιεραρχιςει. Αποτζλεςε τθν κφρια διπλωματικι προςπάκεια τθσ 
μακροπρόκεςμθσ ςτακεροποίθςθσ τθσ περιοχισ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ των βομβαρδιςμϊν 
του ΝΑΤΟ, και όχι μια δευτερεφουςα πράξθ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ. Μςωσ δεν ιταν εφκολο 
να προβλεφκεί ςτθν αρχι, αλλά εξελίχκθκε ςε ζνα κράμα διεκνοφσ δικαίου και δικαίου των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, με αντικείμενο τισ ευρφτερεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 
προκλιςεισ τθσ περιοχισ, τισ ςχζςεισ μεταξφ των χωρϊν τθσ περιοχισ, αλλά και το μζλλον 
τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι οικογζνεια και τθ διεκνι κοινότθτα. 
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 Βλ. οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 147-149 και Λωάννου et al., Δθμόςιο Διεκνζσ 
Δίκαιο: Κεωρία των Ρθγϊν, 1988, ς.ς. 58-60 
60

 Ι πρόκειται για ςτρατιωτικά/πολεμικά ςφμφωνα, όπωσ εκεχειρίεσ και ανακωχζσ που υπογράφονται ςτο 
πεδίο μάχθσ κατά τθ διάρκεια ςυγκροφςεων 
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 Αναφερόμαςτε ςτθ Διακιρυξθ του Σαράγιεβο ςτισ 30/7/1999 
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Αν και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςυμφωνίασ είναι απολφτωσ ςυμβατά με εκείνα των 
απλοποιθμζνων ςυμφωνιϊν, το περιεχόμενό του αφορά κζματα υψθλισ πολιτικισ, 
πράγμα που αποτελεί και μια από τισ καινοτομίεσ που θ δθμιουργία του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ειςιγαγε ςτο διεκνζσ δίκαιο. 
 
Ζνα ακόμα πλαίςιο που κα μποροφςαμε να εξετάςουμε είναι οι Συμφωνίεσ Κυρίων 
(Gentlemen’s Agreement)62. Οι ςυμφωνίεσ αυτζσ δεν αγγίηουν το εφροσ των κεμάτων του 
Συμφϊνου, δεν ζχουν νομικζσ ςυνζπειεσ και δεν είναι δεςμευτικζσ, και αφοροφν ζναν πολφ 
μικρό αρικμό εμπλεκόμενων μερϊν – χωρίσ να υπάρχει ζγγραφθ ςυμφωνία. Αντίκετα, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε παράγωγο ζγγραφθσ ςυμφωνίασ μεταξφ ενόσ μεγάλου 
αρικμοφ ςυμβαλλομζνων μερϊν – κρατϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν – κι ενϊ θ μθ 
ςυμμόρφωςθ δεν είχε ωσ επίπτωςθ ςυνζπειεσ που πιγαηαν από το ίδιο το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ, αυτζσ πιγαηαν από τθ διαδικαςία προςζγγιςθσ των χωρϊν με τουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. 
 
Οι Αμιγϊσ Ρολιτικζσ Συμφωνίεσ ι Μθ Δεςμευτικζσ Συμφωνίεσ (Accords Purement 
Politiques / Non-Binding Agreements) αποτελοφν μια ενδιαφζρουςα κατθγορία, κακϊσ 
είναι ιδιαίτερα εντυπωςιακι θ διαφορετικι περιγραφι τουσ ςτθν Αγγλικι και τθ Γαλλικι 
γλϊςςα63. Αυτό που οι Γάλλοι προςδιορίηουν ωσ πολιτικι ςυμφωνία, οι Άγγλοι το 
ονομάηουν μθ δεςμευτικι ςυμφωνία, αφοφ δεν ζχει νομικζσ ςυνζπειεσ. Οι ςυμφωνίεσ 
αυτζσ περιλαμβάνουν ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ, πολιτικοφ κυρίωσ περιεχομζνου64. Θ αλικεια 
είναι πωσ υπάρχουν πολλζσ τζτοιεσ ςυμφωνίεσ ςτον τομζα των διεκνϊν εμπορικϊν και 
οικονομικϊν ςχζςεων, μια και είναι αρκετά ευζλικτεσ ςυμφωνίεσ – εξίςου, όμωσ, 
εφκραυςτεσ. Θ παραβίαςι τουσ δεν επιςφρει διεκνι ευκφνθ και δεν νομιμοποιεί τθ λιψθ 
μζτρων για τθν εκτζλεςι τουσ, κακϊσ θ δζςμευςθ των ςυμμετεχόντων είναι πολιτικι και 
όχι νομικι65. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ είναι πρωτίςτωσ μια ςυμφωνία πολιτικισ και όχι νομικισ 
δζςμευςθσ για τθν ανάλθψθ πολιτικϊν ευκυνϊν ωσ προσ τθν ανάπτυξθ και τον 
εκδθμοκρατιςμό τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των διεκνϊν 
οργανιςμϊν, των διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, των χωρϊν δωρθτϊν και των 
υπολοίπων χωρϊν τθσ περιοχισ. Αν και το ίδιο το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν μπορεί να 
επιβάλει κυρϊςεισ ι να εντοπίςει διεκνι ευκφνθ ςτθν παραβίαςθ των αρχϊν του, θ μθ 
ςυμμόρφωςθ με το πνεφμα πολιτικισ ςυνεργαςίασ κα ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ωσ προσ 
τον περιοριςμό των μελλοντικϊν πολιτικϊν επιλογϊν των χωρϊν τθσ περιοχισ (ζνταξθ ςε 
Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ), και ταυτόχρονα ςτθν πρόςβαςθ ςτουσ αναπτυξιακοφσ πόρουσ 
που είναι διακζςιμοι μζςω των διαδικαςιϊν του Συμφϊνου. 
 
Στο ςθμείο αυτό οφείλουμε να αναφζρουμε τθ διαφορά μιασ ςυνκικθσ τφπου (traite-
forme) από μια ςυνκικθ κανόνα (traite-norme)66. Πποιοσ και αν είναι ο τφποσ μιασ 
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 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 156-157 
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 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 153-156 
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 Μια τζτοια ρφκμιςθ ιταν και θ Τελικι Ρράξθ του Ελςίνκι (Helsinki Final Act, 1975) 
65

 Στθν κατθγορία των μθ δεςμευτικϊν ςυμφωνιϊν υπάγονται και τα Μνθμόνια Συνεννόθςθσ (Memoranda of 
Understanding – MoUs), τα οποία αφοροφν ςυμφωνίεσ επί τεχνικϊν κεμάτων (κυρίωσ) και θ δεςμευτικότθτά 
τουσ εξαρτάται από τθ βοφλθςθ των ςυμμετεχόντων. 
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 Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 2000, ς.ς. 37-38 και Λωάννου et al., 
Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο: Κεωρία των Ρθγϊν, 1988, ς.ς. 54-58 
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ςυμφωνίασ67, αυτι μπορεί να ζχει περιεχόμενο κανονιςτικοφ χαρακτιρα. Αυτό ςθμαίνει 
ότι μια πολιτικι ςυμφωνία που επιβεβαιϊνει ιδθ ιςχφοντεσ κανόνεσ, ζχει δεςμευτικότθτα 
λόγω των κανόνων που ιδθ υφίςτανται. Με αυτό το πνεφμα, και δεδομζνων των 
επαναλαμβανόμενων αναφορϊν ςε βαςικζσ αρχζσ και κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτελεί μια ιδιαίτερα δεςμευτικι ςυμφωνία, και μάλιςτα 
κανονιςτικι68. Ραράλλθλα, το Σφμφωνο «προανιγγειλε» κανόνεσ που ακόμα δεν είχαν 
κακιερωκεί ςτθν περιοχι (ι τουλάχιςτον όχι πλιρωσ), με βαςικότερο εκείνον τθσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ωσ προχπόκεςθσ για τθν εμβάκυνςθ των ςχζςεων με τουσ 
Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Συνομολογϊντασ ςε αυτό, οι χϊρεσ τθσ περιοχισ δεςμεφκθκαν 
ςτθν επιδίωξθ επίτευξθσ αυτϊν των κανόνων, και μάλιςτα δεςμεφτθκαν για τον τρόπο 
επίτευξισ τουσ – δθλαδι μζςα από το μθχανιςμό του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
 
Με βάςθ όλα τα παραπάνω, δεν είναι εφκολο να «κατατάξουμε» το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςε μια ιδθ υπάρχουςα κατθγορία διεκνϊν ςυμφωνιϊν. Ρρϊτον, είναι ζνα 
πολιτικό κείμενο, το οποίο όμωσ εκφράηεται ςε ζνα απλό κείμενο ςυμφωνίασ. 
Συμβαλλόμενα μζρθ είναι όχι μόνο κράτθ ι διεκνείσ οργανιςμοί με νομικι προςωπικότθτα, 
αλλά και μια ςειρά πρωτοβουλιϊν ςυνεργαςίασ ςε διάφορουσ κεματικοφσ τομείσ, οι 
οποίεσ δεν διακζτουν αποκρυςταλλωμζνο νομικό κακεςτϊσ και διεκνι νομικι 
προςωπικότθτα. Δεν διακζτει μθχανιςμοφσ επιβολισ κυρϊςεων, αλλά θ δεςμευτικότθτα 
ςτισ αρχζσ του (που είναι οι ιδθ ιςχφουςεσ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου) και ςτθν 
περιφερειακι ςυνεργαςία είναι υψθλι, μια και είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν ζνταξθ ςτισ 
Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ – οι οποίεσ διακζτουν τουσ δικοφσ τουσ μθχανιςμοφσ κυρϊςεων 
και ελζγχου. Θ διαδικαςία γζνεςισ του φζρει τα χαρακτθριςτικά γζνεςθσ μιασ διεκνοφσ 
ςυνκικθσ, χωρίσ, όμωσ το ίδιο του να αποτελεί ζναν ολοκλθρωμζνο διεκνι οργανιςμό, 
παρά ζνα μοναδικό μόρφωμα του διεκνοφσ δικαίου, ςτο οποίο ςυνδυάηονται οι βαςικζσ 
αρχζσ τθσ διεκνοφσ τάξθσ, με το κανονιςτικό πλαίςιο του δικαίου των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων. 
 
 

6.2.2. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ωσ διεκνισ 
οργανιςμόσ 

 
Λςτορικά, οι διεκνείσ οργανιςμοί προζκυψαν με ςτόχο να κεςμοποιιςουν όχι μόνο τθν 
ιςορροπία δυνάμεων, αλλά και μια θμί-επίςθμθ διεκνι τάξθ69, μζςα από διεκνείσ 
ςυναντιςεισ, οι οποίεσ ςυγκαλοφνταν με πρωτοβουλία μίασ ι περιςςότερων 
εμπλεκομζνων χωρϊν, και ςυνικωσ ζπειτα από μια διεκνι κρίςθ. Ρζρα από τισ ςχζςεισ 
μεταξφ κρατϊν, όμωσ, το διεκνζσ δίκαιο ορίηει και διεκνείσ λειτουργικζσ ςχζςεισ μεταξφ μθ 
κυβερνθτικϊν φορζων, καταδεικνφοντασ ότι πολλζσ φορζσ θ ςυνεργαςία πρζπει να είναι 
διεκνισ προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι70. Θ περιφερειακι ςυνεργαςία είναι 
κομμάτι τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, κακϊσ οι περιφερειακοί οργανιςμοί αντανακλοφν 
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 Στο ςθμείο αυτό δεν αναφερόμαςτε ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ που καλφπτονται από το πλαίςιο που 
δθμιουργικθκε το 1969 με τθ Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ για το Δίκαιο των Συνκθκϊν 
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 Διακιρυξθ Κολωνίασ, μζροσ II, άρκρα 5-8 
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 Shaw, International Law, 5th ed., 2003, ςελ. 1162 
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 Βλ. και Κοφφα, Θ Δικαιϊκι Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1988, ς.ς. 24-48 
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κοινά ςυμφζροντα μεταξφ κρατϊν71, και ειδικά θ εμπειρία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
μαρτυρά τθ δυνατότθτα τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ να οδθγιςει ςε ουςιϊδθ 
οικονομικι και πολιτικι ολοκλιρωςθ. 
 
Κατά τθ διάρκεια μιασ δεκαετίασ ςυνεχοφσ κρίςθσ, θ ΝΑ Ευρϊπθ βρζκθκε ςτο επίκεντρο 
του διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ, ςε μια προςπάκεια να προςδιοριςτεί μια περιφερειακι τάξθ, 
θ οποία επθρζαηε το ςφνολο των Ευρωπαϊκϊν ιςορροπιϊν και δομϊν. Το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςτόχευε ςτθν κινθτοποίθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ, 
αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία του ΟΑΣΕ για τθν υιοκζτθςθ κάποιων βαςικϊν αρχϊν 
ςυμπεριφοράσ, μεταξφ των οποίων θ ιςότθτα κυριαρχίασ (sovereign equality), θ 
απαγόρευςθ τθσ χριςθσ βίασ, το απαραβίαςτο των ςυνόρων, θ εδαφικι ακεραιότθτα των 
κρατϊν, θ ειρθνικι επίλυςθ των διαφορϊν, θ μθ παρζμβαςθ ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ 
και ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων72. Ο χαρακτιρασ του, λοιπόν, δεν ιταν τόςο 
αυτόσ μιασ δεςμευτικισ ςυνκικθσ, αλλά ενόσ πολιτικοφ κειμζνου, όπωσ θ Ρράξθ του 
Ελςίνκι73. 
 
Ππωσ μαρτυρά και θ ονομαςία του, το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 
αποςκοποφςε ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ςτακερότθτασ ςτθν περιοχι, με τρόπο μόνιμο και 
οριςτικό. Ππωσ όλεσ οι πράξεισ διεκνοφσ δικαίου, δθμιουργικθκε για να ςτθρίξει τθν 
ειρινθ74. Δεν το ζκανε – οφτε δθμιουργικθκε για να το κάνει – ωσ διεκνισ διακυβερνθτικόσ 
οργανιςμόσ, γιατί μεταξφ των μετόχων του ανικουν οι μεγαλφτεροι διεκνείσ οργανιςμοί 
και πρωτοβουλίεσ. Επίςθσ, ςτόχοσ του δεν ιταν να επιβάλει τθν ειρινθ, αλλά τθ 
ςτακερότθτα, τθ ςυνεργαςία, τθν ολοκλιρωςθ και τθν ανάπτυξθ. Δθμιουργικθκε τθ ςτιγμι 
τθσ επίςθμθσ λιξθσ των εχκροπραξιϊν, χωρίσ εξουςίεσ καταςτολισ, πίεςθσ και ελζγχου των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν, και χωρίσ ειδικό διαπραγματευτικό κφροσ ςε κάποιον κεματικό 
τομζα. Σίγουρα, όμωσ, προωκοφςε το λεγόμενο “Kantian Tripod”, δθλαδι τουσ τρεισ 
βαςικοφσ άξονεσ πολιτικισ που προωκοφν τθν ειρινθ: δθμοκρατία, διαςυνοριακό εμπόριο 
και διεκνείσ οργανιςμοφσ75. Αυτό που κάνει το Σφμφωνο Στακερότθτασ ζνα μοναδικό 
διεκνζσ μόρφωμα δεν ζχει να κάνει τόςο με τα ςτοιχεία που περιγράψαμε παραπάνω - τθ 
δομι του, τθ διαδικαςία γζνεςισ του, τθ διαςφνδεςι του με το δίκαιο των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων, τουσ ςκοποφσ του, τθν παραχϊρθςθ εξουςιϊν από τουσ μετόχουσ του, τουσ 
μθχανιςμοφσ εςωτερικισ λειτουργίασ ι τθ χρθματοδότθςι του – αλλά το γεγονόσ ότι για 
τθν επίτευξθ τθσ ςτακερότθτασ και τθσ προςζγγιςθσ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ 
δεν είχε και δεν άςκθςε τισ ςυνικεισ εξουςίεσ πίεςθσ προσ τα μζλθ του: δεν χρθςιμοποίθςε 
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 Για περιςςότερα γφρω από τουσ περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ βλ. ενδεικτικά Νάςκου-Ρερράκθ, Δίκαιο 
Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005, ς.ς. 37-37, όπωσ και Schremers & Blokker, International Institutional Law: Unity 
Within Diversity, 2003, ς.ς. 37-47. 
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 Helsinki Final Act, 1975 
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 Shaw, International Law, 5th ed., 2003, ςελ. 1179 
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 Για μια πολφ ενδιαφζρουςα πολιτικι τοποκζτθςθ για το ρόλο των διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν ςτθν 
βιωςιμότθτα τθσ ειρινθσ βλ. Boemher, Gartzke, & Nordstrom, 2004, Do Intergovernmental Organizations 
Promote Peace?, 2004 
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 Ρεριςςότερα ςχετικά με τθ κζςθ αυτι βλ. ςτουσ Russet & Oneal, Triangulating Peace: Democracy, 
Interdependence and International Organizations, 2001 – ζργο που βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ μελζτθ 
ιςτορικϊν γεγονότων που ςυνδζουν τθν αλλθλεξάρτθςθ και τθ διεκνι οργάνωςθ με τθ δθμοκρατία και τθν 
ειρινθ (βλ. Oneal & Russett, The Kantian Peace: The Pacific Benefits of Democracy, Interdependence and 
International Organizations, 1885-1992, 1999) 
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οφτε τθν αποτροπι, οφτε τον κατευναςμό, αλλά τθν προχπόκεςθ τθσ ςυνεργαςίασ για τθν 
επίτευξθ όλων των ςτόχων που κα ζκεταν τα ίδια τα μζλθ του. 
 
 

6.2.2.1. Κεςμοποίθςθ 
 
Σε μια προςπάκεια να περιγράψουμε το Σφμφωνο Στακερότθτασ ωσ διεκνι οργανιςμό, 
μποροφμε να ποφμε ότι ζχουμε να κάνουμε με ζνα δομθμζνο κακεςτϊσ, αν και δεν 
εμπεριζχει όλα τα χαρακτθριςτικά που ςυνικωσ ςυναντϊνται ςτισ πράξεισ διεκνοφσ 
δικαίου που ιδρφουν διεκνείσ οργανιςμοφσ. Είναι ζνασ quasi διεκνισ οργανιςμόσ. Οι 
διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τρείσ βαςικζσ κατθγορίεσ, ανάλογα 
με το βακμό κεςμοποίθςισ τουσ76: περιοριςμζνθσ κεςμοποίθςθσ, δομθμζνουσ και 
παρεμβατικοφσ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ζχει χαρακτθριςτικά και των τριϊν κατθγοριϊν 
– άλλοτε περιςςότερο κι άλλοτε λιγότερο ζντονα. 
 

Στθν κατθγορία τθσ περιοριςμζνθσ κεςμοποίθςθσ (minimal) υπάγονται δφο τφποι 
οργανιςμϊν: αυτοί που βρίςκονται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτα χαρτιά, κι αυτοί που 
διακζτουν μια ελάχιςτθ οργανωτικι δομι. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, απλά 
«αυτοανακυριςςονται» οργανιςμοί, και οι αρχθγοί των κρατϊν ςυναντιοφνται μία φορά το 
χρόνο ι άλλο τακτικό διάςτθμα77. Αυτοί οι οργανιςμοί ςτεροφνται γραφειοκρατικϊν, 
εκτελεςτικϊν ι δικαςτικϊν οργάνων που μποροφν να κατζχουν επιςθμοποιθμζνθ εξουςία.  
 
Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, υπάρχουν επιτροπζσ ι ςυμβοφλια ι άλλοι εκπρόςωποι των 
κρατϊν, οι οποίοι ςυναντϊνται και ςυηθτοφν διάφορα κζματα. Υπάρχουν κάποιοι 
διαδικαςτικοί κανόνεσ, όπωσ για παράδειγμα ο τρόποσ ψθφοφορίασ, οι οποίοι δεν είναι 
δεςμευτικοί και δεν υποχρεϊνουν τισ χϊρεσ ςε κάποιεσ δράςεισ. Θ εφαρμογι ςυμφωνιϊν 
και αποφάςεων είναι επιλεκτικι για τα μζλθ τουσ. Το πιο κεντρικό χαρακτθριςτικό αυτϊν 
των οργανιςμϊν είναι ςυχνά μια γραμματεία ι κάποιο ανάλογο εκτελεςτικό όργανο, το 
οποίο γενικά διακζτει περιοριςμζνεσ αυτόνομεσ εξουςίεσ ι λειτουργίεσ πζρα από τθ 
διεκπεραίωςθ διοργάνωςθσ ςυναντιςεων και επικοινωνίασ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
επικζντρωςε τθ λειτουργία του ςτθ δθμιουργία των πολιτικϊν προχποκζςεων τθσ 
ςυνεργαςίασ, αλλά λειτοφργθςε και ωσ ςθμείο αναφοράσ και ςυντονιςμοφ του 
περιφερειακοφ διαλόγου, μζςα από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ του Ρεριφερειακοφ 
Τραπεηιοφ και των Τραπεηιϊν Εργαςίασ. 
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 Boemher, Gartzke, & Nordstrom, Do Intergovernmental Organizations Promote Peace?, 2004, ςελ. 37-38. 
Φυςικά, οι διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςτθ βάςθ μιασ πλειάδασ κριτθρίων. 
Μποροφν να είναι παγκόςμιοι ι κλειςτοί, διακυβερνθτικοί ι υπερεκνικοί, και γενικοί ι ειδικοί (βλ. Νάςκου-
Ρερράκθ, Δίκαιο των Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005, ς.ς. 37-39). Ανάλογα με τθν ειδικι κεματικι τουσ 
επικζντρωςθ, μποροφν να είναι οικονομικοί, τεχνικοί, κοινωνικοί, ανκρωπιςτικοί, ςτρατιωτικοί, κ.ο.κ, ενϊ 
ανάλογα με τθ φφςθ τουσ μπορεί να είναι λειτουργικοί, πολιτικοί, δικαςτικοί, ι διοικθτικοί (βλ. Κοφφα, Θ 
Δικαιϊκι Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινωνίασ, 1988, ς.ς. 122-129). Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδιαίτερθ νομικι 
φφςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ωσ οιωνεί διεκνοφσ οργανιςμοφ, κα λζγαμε ότι πρόκεται για ζναν κλειςτό 
(περιφερειακά προςδιοριςμζνο) οργανιςμό, με υψθλά επίπεδα πολιτικισ δζςμευςθσ, αλλά περιοριςμζνεσ 
λειτουργικζσ και «τεχνικζσ» δομζσ. Για το λόγο αυτό, και ςαφϊσ χωρίσ να παραβλζπουμε τθν 
κατθγοριοποίθςθ των διεκνϊν οργανιςμϊν από το διεκνζσ δίκαιο, για τουσ ςκοποφσ τθσ ανάλυςισ μασ 
προςεγγίηουμε το Σφμφωνο Στακερότθτασ από τθν οπτικι γωνία του επιπζδου κεςμοποίθςθσ. 
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 Κάπωσ ζτςι ξεκίνθςαν τα περιςςότερα ςχιματα περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, κακϊσ 
ουςιαςτικά επρόκειτο για περιοδικζσ ςυναντιςεισ. Ρριν τθν περίοδο 2006-7, θ Διαδικαςία για τθ 
Διαβαλκανικι Συνεργαςία αποτελοφςε ζναν παρόμοιο μθχανιςμό. 
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Δομθμζνοι οργανιςμοί (structured) είναι πλζον ςχεδόν όλοι οι διεκνείσ οργανιςμοί, κακϊσ 
εμφανίηουν ςτο καταςτατικό τουσ κάποια πολιτικά και διοικθτικά όργανα. Σε πολλζσ 
περιπτϊςεισ δεν υπάρχει κακοδιγθςθ για τθ διαςφνδεςθ μεταξφ των οργάνων και 
παράγεται λίγο ζργο εκτόσ αυτϊν. Ρρόκειται για ζνα ενδιάμεςο επίπεδο κεςμοποίθςθσ, 
όπου τα μζλθ αποδίδουν ελάχιςτα από τα κυριαρχικά τουσ δικαιϊματα ι εξουςίεσ για να 
υποςτθρίξουν τισ δράςεισ και τθν αποςτολι του οργανιςμοφ. Οι οργανωτικζσ αποφάςεισ 
λαμβάνονται με επίςθμεσ ψθφοφορίεσ ι και άλλεσ κωδικοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ που 
ορίηουν τθ διάδραςθ των μελϊν, ενϊ από το καταςτατικό προςδιορίηονται και άλλεσ 
λειτουργίεσ (πχ ο διοριςμόσ προςωπικοφ). Επιπλζον, υπάρχει ζνασ γραφειοκρατικόσ 
μθχανιςμόσ για τθν εκτζλεςθ αποφάςεων – κάποιεσ εκ των οποίων είναι δεςμευτικζσ – και 
τθ διαχείριςθ προγραμμάτων, με ςτόχο ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα. Σε περιπτϊςεισ όπου 
δεν υπάρχει ικανόσ γραφειοκρατικόσ μθχανιςμόσ για το ςκοπό αυτό, άλλα όργανα 
αναλαμβάνουν διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ, χωρίσ να εξαρτϊνται πάντα από κυβερνθτικζσ 
αποφάςεισ78. Φυςικά, όλα τα μζλθ ζχουν τθ δυνατότθτα να αγνοιςουν τισ προςταγζσ του 
οργανιςμοφ, αλλά οι περιςςότεροι διεκνείσ οργανιςμοί δεν επιχειροφν να επθρεάςουν 
άμεςα τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν με τζτοιον τρόπο.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ φζρει πολλά από τα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ 
κατθγορίασ κεςμοποίθςθσ. Λδρφκθκε ςτθ βάςθ μιασ διαδικαςίασ που ςυνικωσ γεννά 
διεκνείσ ςυνκικεσ, και οι ιδρυτικζσ του πράξεισ φζρουν ςτοιχεία ιδρυτικοφ καταςτατικοφ. 
Υπάρχουν πολιτικά όργανα (Ειδικόσ Συντονιςτισ) και διοικθτικά- διαχειριςιακά όργανα 
(Τραπζηια Εργαςίασ με όλεσ τισ υπο-ομάδεσ τουσ)79. Χωρίσ τα κράτθ-μζτοχοι να αποδϊςουν 
κυριαρχικά δικαιϊματα, ανζλαβαν τθ δζςμευςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια ενόσ κοινά 
αποδεκτοφ μθχανιςμοφ, ο οποίοσ κλικθκε να παράγει αποτελζςματα ςε διάφορουσ 
κεματικοφσ τομείσ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, μζςα από τα Τραπζηια Εργαςίασ. Αν και 
οι ιδρυτικζσ πράξεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν προςδιορίηουν διαδικαςίεσ λιψθσ 
αποφάςεων, θ δεςμευτικότθτά τουσ, τουλάχιςτον ςε πολιτικό και κεωρθτικό επίπεδο, είναι 
υψθλι80.  
 
Ραρεμβατικοί (interventionist) είναι οι οργανιςμοί που διακζτουν μθχανιςμοφσ για τθν 
άςκθςθ πίεςθσ και επιρροισ ςτθ ςυμπεριφορά των κρατϊν. Αυτό μπορεί να προκφψει με 
πολλοφσ τρόπουσ, όπωσ για παράδειγμα μζςα από ζντονεσ εκφράςεισ ςτουσ καταςτατικοφσ 
ςκοποφσ (vision/mission statements) που αφοροφν τθν αςφάλεια ι τθν επίλυςθ κρίςεων. 
Αυτό τουσ επιτρζπει να παρουςιάηονται αυτομάτωσ ωσ μζτοχοι ι παράγοντεσ ςε 
διακρατικζσ διαμάχεσ, μζςα από κακιερωμζνουσ μθχανιςμοφσ και δομζσ διαμεςολάβθςθσ, 
διαιτθςίασ και εκδίκαςθσ. Σε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ επίςθσ ςυναντάμε εκτεταμζνθ 
κωδικοποίθςθ κανόνων και διαδικαςιϊν τόςο εντόσ του εκτελεςτικοφ, του νομοκετικοφ και 
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 Για παράδειγμα, θ Γραμματεία τθσ Ρρωτοβουλίασ για τθν Κεντρικι Ευρϊπθ (Central European Initiative) 
μπορεί να λάβει κάποιεσ αποφάςεισ που είναι δεςμευτικζσ. 
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 Μάλιςτα, θ διακιρυξθ του Σαράγιεβο ορίηει και τθν ιεραρχία των δομϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ, 
ορίηοντασ ωσ ανϊτερο όργανο το Ρεριφερειακό Τραπζηι 
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 Ραρ’ όλο που δεν προςδιορίηεται οποιαδιποτε μορφι ποινισ ι επίπτωςθ για τθ μθ ςυνεργαςία, το 
γεγονόσ ότι το Ρεριφερειακό Τραπζηι μπορεί να λάβει οποιαδιποτε απόφαςθ αφινει ουςιαςτικά ανοιχτό το 
ενδεχόμενο επιβολισ κάποιασ μορφισ τιμωρίασ ςε «παραβατικζσ» ςυμπεριφορζσ. Οι επιπτϊςεισ τθσ μθ 
ςυνεργαςίασ δεν προςδιορίηονται, αλλά θ εποπτεία του Συμφϊνου από τθν ΕΕ και τθ διεκνι κοινότθτα 
αποτελοφςε το ςθμαντικότερο αποτρεπτικό παράγοντα – ο κίνδυνοσ τθσ ποινισ δεν προερχόταν από το ίδιο 
το Σφμφωνο, αλλά από τον εποπτεφοντα μθχανιςμό του. 
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του δικαςτικοφ τουσ ςκζλουσ, όςο και μεταξφ των τριϊν81. Δεφτερον, κάποιοι από αυτοφσ 
του οργανιςμοφσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επθρεάςουν ευκζωσ τθ ςυμπεριφορά κρατϊν, 
διαχειριηόμενοι το κόςτοσ και τισ ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται από τισ διακρατικζσ 
ςυγκροφςεισ. Μποροφν να επιβάλουν κυρϊςεισ παρακρατϊντασ οικονομικζσ ωφζλειεσ με 
τθ μορφι των δανείων, δωρεϊν, πιςτϊςεων ι πρόςβαςθ ςε άλλουσ πόρουσ82.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν μπορεί να κεωρθκεί παρεμβατικόσ οργανιςμόσ, όμωσ, αν 
ςκεφτοφμε τθν κατάςταςθ τθσ περιοχισ το 1999 και τισ τεταμζνεσ ςχζςεισ μεταξφ των 
χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, το ίδιο Σφμφωνο αποτζλεςε αναμφιςβιτθτα μια πολιτικι 
παρζμβαςθ για το μζλλον των Βαλκανίων ςε ςχζςθ με τισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. Θ 
δζςμευςθ για ςυνεργαςία υπιρξε ςθμαντικι «παραχϊρθςθ» - πολιτικι και διπλωματικι – 
από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ προσ τθ διεκνι κοινότθτα, με αντάλλαγμα τθν ολοκλθρωμζνθ 
κινθτοποίθςθ του μθχανιςμοφ αναςυγκρότθςθσ. Κατά τθ διάρκεια δραςτθριοποίθςισ του, 
το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπενκφμιηε ςε πολιτικό επίπεδο, αλλά και ςτουσ τομείσ 
επικζντρωςθσ των τριϊν Τραπεηιϊν Εργαςίασ, τθν ειλθμμζνθ δζςμευςθ ςυνεργαςίασ, 
χωρίσ, όμωσ, να μπορεί να παρζμβει ςτισ εςωτερικζσ δομζσ κάποιασ από τισ χϊρεσ τθσ 
περιοχισ. 
 
Από όλα τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε ζνα 
δομθμζνο κακεςτϊσ, με ςθμαντικό βακμό κεςμοποίθςθσ, που γεννικθκε ςφμφωνα με τισ 
διαδικαςίεσ γζνεςθσ ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ, χωρίσ, όμωσ, το ίδιο του να τελεί 
ολοκλθρωμζνα τισ λειτουργίεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν, και χωρίσ να φζρει όλα τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν μποροφςε να επθρεάςει το 
εςωτερικό δίκαιο των χωρϊν-μελϊν, υπαγορεφοντασ κανόνεσ, αλλά αντίκετα, τόνιηε τθ 
ςυνεργαςία ωσ αρχι ςυμπεριφοράσ, χωρίσ να αναλαμβάνει – ι να του ανατίκενται – 
αρμοδιότθτεσ εκνικοφ επιπζδου. Ο ρόλοσ του ιταν ςτακεροποιθτικόσ ωσ προσ τθν 
κακιζρωςθ των βαςικϊν αρχϊν του διεκνοφσ δικαίου ωσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτθν 
περιοχι.  
 

 
6.2.2.2. Νομικά χαρακτθριςτικά 

 
Το διεκνζσ δίκαιο γεννάται από τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, από διεκνείσ ςυμφωνίεσ και 
πρακτικζσ των κρατϊν, οι οποίεσ δθμιουργοφν νομικοφσ κανόνεσ και εκιμικό δίκαιο83. Το 
κζμα των νομικϊν χαρακτθριςτικϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνο με τισ νομικζσ πράξεισ που το δθμιοφργθςαν, τα όργανά του, τισ ρθτζσ 
εξουςίεσ του, αλλά και τισ εννοοφμενεσ (implied) εξουςίεσ του84. Το πρϊτο που μποροφμε 
να παρατθριςουμε είναι ότι δεν παριγαγε, οφτε ζκεςε νζουσ κανόνεσ δικαίου, οφτε 
αποτζλεςε το ίδιο κανόνα διεκνοφσ δικαίου, αλλά αποτζλεςε όχθμα για τθ γζνεςθ κανόνων 
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 Κάκε οργανιςμόσ ο οποίοσ διακζτει δικαςτικι δομι ανικει ςε αυτιν τθν κατθγορία, όπωσ θ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. Για περιςςότερα βλ. Shaw, International Law, 5th ed., 2003, ς.ς. 72-78 
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 Θ Ραγκόςμια Τράπεηα και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο ανικουν ςε αυτιν τθν κατθγορία. 
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 Βλ. γενικότερα Λωάννου et al., Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο: Κεωρία των Ρθγϊν, 1988 και ειδικότερα 
(ενδεικτικά) Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 2000, ς.ς. 35-61; οφκουνασ, 
Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 87-116 
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 Για τισ εννοοφμενεσ εξουςίεσ βλ. Schremers & Blokker, International Institutional Law: Unity Within 
Diversity, 2003, ς.ς. 232-237; Shaw, International Law, 5

th
 ed, 2003, ςελ. 1187 
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– ςε εςωτερικό επίπεδο και ςε επίπεδο διεκνϊν αρχϊν85 - ςτθν περιοχι, ενϊ το ίδιο του 
αποτελεί αποτζλεςμα εφαρμογισ ιδθ υπαρχόντων κανόνων διεκνοφσ δικαίου. 
 
Α. Νομικι προςωπικότθτα 
Ο ρόλοσ των διεκνϊν οργανιςμϊν επικεντρϊνεται ςτθν ιδιότθτα τθσ νομικισ 
προςωπικότθτασ86: όταν αυτι υφίςταται, οι οργανιςμοί αποτελοφν υποκείμενα του 
διεκνοφσ δικαίου, και ζχουν τθ δυνατότθτα προβολισ δικαιωμάτων και ανάλθψθσ 
υποχρεϊςεων87. Θ φπαρξθ ι μθ νομικισ προςωπικότθτασ μπορεί να προςδιορίηεται από το 
ιδρυτικό κείμενο του οργανιςμοφ, ι μπορεί να πθγάηει από τισ εξουςίεσ ι τουσ ςκοποφσ 
του οργανιςμοφ και από τθ λειτουργία του. Σθμαντικι είναι θ ικανότθτα του οργανιςμοφ 
να ςυνάπτει διεκνείσ ςυμφωνίεσ, πράγμα που ςυνεπάγεται και τθν φπαρξθ αντικειμενικισ 
νομικισ προςωπικότθτασ, κακϊσ τότε είναι αναγνωρίςιμθ διεκνϊσ, και όχι μόνο από τα 
μζλθ του οργανιςμοφ88. Υπάρχει πάντα θ δυνατότθτα απόδοςθσ νομικισ προςωπικότθτασ 
του διεκνοφσ οργανιςμοφ μόνο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όπου φιλοξενείται θ ζδρα του, 
προκειμζνου να διευκολυνκεί θ κακθμερινι λειτουργία του (πχ για τθν αγορά εξοπλιςμοφ). 
 
Τα ιδρυτικά κείμενα του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν προςδιορίηουν πουκενά τθν 
ιδιότθτα νομικισ προςωπικότθτασ, οφτε μποροφμε να ποφμε ότι αυτι πθγάηει από τουσ 
ςκοποφσ ι τισ εξουςίεσ του. Για παράδειγμα, δεν αναφζρεται πουκενά ότι το Σφμφωνο 
μπορεί να εκπροςωπεί τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, να ςυνάπτει διεκνείσ ςυμφωνίεσ, και να 
φζρει ευκφνεσ ζναντι των μελϊν του ι τρίτων. Αντίκετα, το Σφμφωνο τίκεται υπό τθν 
αιγίδα τθσ ΕΕ, θ οποία με διαδοχικζσ πράξεισ τθσ ανζλαβε τθ διευκζτθςθ των λειτουργικϊν 
κεμάτων – διοριςμόσ Ειδικοφ Συντονιςτι και χρθματοδότθςθ για κάλυψθ λειτουργικϊν 
εξόδων89. Πςον αφορά το κζμα τθσ αναγνϊριςθσ τθσ νομικισ προςωπικότθτασ από 
τρίτουσ, δεν χρειάςτθκε να ςυμβεί κάτι τζτοιο, μια και οι οργανιςμοί ι πρωτοβουλίεσ που 

                                                           
85

 Με τον όρο «νόρμα» αναφερόμαςτε ςτθν καλλιζργεια ςυνειδθτϊν κοινϊν κανόνων ςυμπεριφοράσ, οι 
οποίοι δεν είναι κεςμοκετθμζνοι και δεν αποτελοφν (ακόμα) ζκιμο, αλλά εκφράηουν ςυγκεκριμζνο τρόπο 
ςκζψθσ, αντίλθψθσ και ερμθνείασ των ςυμπεριφορϊν των κρατϊν. 
86

 «Νομικι προςωπικότθτα αποτελεί κάποιοσ φορζασ που εκφράηει ςφνολο ικανοτιτων, οι οποίεσ αςκοφνται 
με νομικζσ ςυνζπειεσ» (οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 1997, ςελ. 45). Θ ιδιότθτα τθσ νομικισ 
προςωπικότθτασ ςυνεπάγεται τθν φπαρξθ μιασ ξεχωριςτισ ταυτότθτασ, δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, που 
όμωσ για τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ προςδιορίηονται από τα ιδρυτικά τουσ ζγγραφα (είτε ρθτά, είτε 
ςφμφωνα με τθν ερμθνεία των εξουςιϊν που του αποδίδονται και των αναγκϊν τθσ υλοποίθςθσ του ςκοποφ 
του). Θ Νάςκου-Ρερράκθ (Δίκαιο Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005, ςελ. 15) περιγράφει τθ νομικι προςωπικότθτα 
των διεκνϊν οργανιςμϊν ωσ «ικανότθτα να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων» (βλ 
αναλυτικότερα ς.ς. 15-17). Για περιςςότερα ςχετικά με τθ νομικι προςωπικότθτα βλ. Μπρεδιμασ, Διεκνείσ 
Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990, ς.ς. 58-75, Κοφφα, Θ Δικαιϊκι Οργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ 
Κοινωνίασ, 1988, ς.ς.109-122, όπωσ και Schremers & Blokker, International Institutional Law: Unity Within 
Diversity, 2003, ς.ς. 1562-1572 
87

 Δεν είναι κατ’ ανάγκθ όλοι οι αποδζκτεσ κανόνων δικαίου υποκείμενα τθσ ζννομθσ τάξθσ (δθλαδι να ζχουν 
νομικι προςωπικότθτα), κακϊσ δεν ζχουν όλοι τθ νομικι ικανότθτα να αςκιςουν δικαιϊματα και να 
εγείρουν απευκείασ απαίτθςθ ςεβαςμοφ αυτϊν. 
88

 Με τθν προχπόκεςθ ότι και ο ίδιοσ ο οργανιςμόσ επικυμεί τθν φπαρξθ αντικειμενικισ νομικισ 
προςωπικότθτασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ λειτουργεί διεκνϊσ μζςα από τα μζλθ του, τα 
οποία είναι και υπεφκυνα για τισ διεκνείσ πιςτϊςεισ ι χρεϊςεισ του οργανιςμοφ (βλ. και Shaw, International 
Law, 5

th
 ed. 1993, ς.ς. 1187-1189). 

89
 Θ Κοινι Κζςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου για το διοριςμό του πρϊτου Ειδικοφ Συντονιςτι και θ Κοινι 

Ρράξθ επιβεβαίωςθσ του διοριςμοφ αυτοφ ορίηουν ότι όλεσ οι ςυναλλαγζσ του Συμφϊνου κα γίνονται ςτο 
όνομα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (αγορά εξοπλιςμοφ, αμοιβζσ προςωπικοφ που δεν είναι αποςπαςμζνο από 
άλλθ υπθρεςία τθσ ΕΕ ι Τρίτθ χϊρα, ζξοδα ταξιδιϊν, ενοίκιο, λειτουργικά ζξοδα, κλπ)  
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εμπλεκόταν με κάποιον τρόπο ςτο ζργο του Συμφϊνου ιταν ιδθ μζτοχοι τθσ ίδρυςισ 
του90. Αν και δεν διακζτει οφτε ςαφϊσ οφτε πλιρωσ ξεχωριςτι νομικι προςωπικότθτα, 
πρόκειται για ζνα νομικό ςχιμα ςαφϊσ διαφορετικό – αλλά αναγνωρίςιμο και 
αναγνωριςμζνο – από τα μζλθ του. 
 
Β. Καταςτατικι πράξθ 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί δθμιουργοφνται από πράξεισ του διεκνοφσ δικαίου, που 
αποτυπϊνουν ρθτά τουσ ςκοποφσ, τθ φφςθ, τθ δομι, το κακεςτϊσ και τθν εξουςία τουσ, 
και αποτελοφν το καταςτατικό τουσ. Στισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ αναφερκικαμε διεξοδικά 
ςτισ δομζσ, τουσ ςκοποφσ και τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ και ςτουσ 
μετόχουσ του91. Θ ερμθνεία των καταςτατικϊν του πράξεων (Διακιρυξθ Κολωνίασ και 
Διακιρυξθ Σαράγιεβο) ζγινε ςφμφωνα με το πλαίςιο, τισ ςυνκικεσ και τισ ανάγκεσ για τισ 
οποίεσ δθμιουργικθκε92, με αποτζλεςμα τθ λειτουργία και εξζλιξθ των κεςμϊν του ςτθ 
βάςθ των εκάςτοτε δεδομζνων για τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του. 
 
Γ. Εξουςίεσ 
Οι εξουςίεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν προςδιορίηονται ςτο καταςτατικό τουσ ζπειτα από 
διαπραγματεφςεισ, το αποτζλεςμα των οποίων είναι ςυνάρτθςθ των κοινϊν ςυμφερόντων 
των ςυμμετεχόντων. Ανάλογα με τα ςυμφζροντα αυτά, οι εξουςίεσ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν διαμορφϊνονται διαφορετικά ςε κάκε περίπτωςθ, και ζνα ςθμαντικό 
ερϊτθμα αφορά τθ δυνατότθτα των διεκνϊν οργανιςμϊν να ςυνάπτουν διεκνείσ 
ςυνκικεσ93. Αυτό ζχει να κάνει με τθ νομικι του προςωπικότθτα, όπωσ ιδθ αναφζραμε, 
και προκφπτει από τουσ καταςτατικοφσ του χάρτεσ και αποφάςεισ των οργάνων του.  
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν ςυμμετείχε ωσ μζλοσ ςε καμιά από τισ περιφερειακζσ 
ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ προϊκθςε: δεν ζγινε μζτοχοσ τθσ CEFTA, αλλά οφτε και τθσ Συνκικθσ 
για τθν Ενεργειακι Κοινότθτα. Αντίκετα, ςε ό,τι είχε να κάνει με τθ δθμιουργία κζντρων 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ (πχ SPOC ι SPAI) ςε κάποια από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ προζβθ ςτθν υπογραφι ςυμφωνιϊν φιλοξενίασ ι λειτουργίασ με 
τθ φιλοξενοφςα χϊρα, αλλά και τισ μετζχουςεσ χϊρεσ. Μποροφμε,  λοιπόν, να ποφμε ότι οι 
εξουςίεσ του ιταν περιοριςμζνεσ μόνο ςε ό,τι αφοροφςε τθν υλοποίθςθ δράςεων και τθ 
ςφναψθ νομικϊν πράξεων που ιταν απολφτωσ απαραίτθτεσ για τουσ ςκοποφσ του ζργου 
του – όπωσ το ζργο αυτό προςδιοριηόταν ι επιβεβαιωνόταν από κάκε ςυνάντθςθ του 
Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, και ςτο χϊρο τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ94. Ακόμα και αυτζσ οι εξουςίεσ 
άρχιςαν να περιορίηονται μετά το 2006, όταν θ διαδικαςία μετάβαςθσ τζκθκε ςε 
λειτουργία. 
 
 

                                                           
90

 Αυτό ςυνεπάγεται ότι τα μζλθ των οργανιςμϊν και πρωτοβουλιϊν αυτϊν ιταν υποχρεωμζνεσ να 
αναγνωρίςουν το Σφμφωνο Στακερότθτασ, εφόςον δεν αντζδραςαν ρθτά ςτθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
ίδρυςθσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
91

 Βλ. Διακιρυξθ Κολωνίασ και Διακιρυξθ Σαράγιεβο 
92

 Ππωσ ορίηει το άρκρο 31 § 1 τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βιζννθσ για το Δίκαιο των Συνκθκϊν 
93

 Βλ. Μπρεδιμασ, Διεκνείσ Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990, ς.ς.73-76 ςχετικά με τθν 
ικανότθτα των διεκνϊν οργανιςμϊν να ςυνάπτουν ςυνκικεσ. 
94

 Οι νομικζσ αυτζσ πράξεισ βαςίςτθκαν ςτο ςυνδυαςμό τθσ διεκνοφσ πρακτικισ με τισ απαιτιςεισ του 
εςωτερικοφ δικαίου κάκε χϊρασ ξεχωριςτά, κι όχι τόςο ςτθ βάςθ μιασ ςτενισ ερμθνείασ του διεκνοφσ 
δικαίου, θ οποία ςτθν περίπτωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ γινόταν περιςςότερο κατ’ αναλογία ςυνκθκϊν. Πλεσ αυτζσ 
οι πράξεισ υπογράφθκαν από τον Ειδικό Συντονιςτι (τουλάχιςτον το τελικό τουσ κείμενο).  
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Δ. Εφαρμογι Νόμων (applicable law) 
Πταν ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ δθμιουργείται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει 
το διεκνζσ δίκαιο, τότε και το εςωτερικό του δίκαιο (personal law) αποτελεί διεκνζσ 
δίκαιο95. Επίςθσ, εάν αυτόσ ο οργανιςμόσ ζχει προβεί ςε ςυμφωνία με ςυγκεκριμζνεσ 
χϊρεσ για τουσ λειτουργικοφσ του ςκοποφσ, πχ για τθ φιλοξενία θσ γραμματείασ του 
(hosting agreement)96, τότε αυτζσ οι ςχζςεισ διζπονται επίςθσ από το διεκνζσ δίκαιο. 
Γενικότερα, όλα τα κζματα που αφοροφν τθν φπαρξι του, τισ δομζσ του, το κακεςτϊσ, τα 
μζλθ και τθν εκπροςϊπθςθ διζπονται από το διεκνζσ δίκαιο. Σε ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, 
όμωσ, ο οργανιςμόσ υπόκειται και ςε εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ, όπωσ για παράδειγμα 
όταν προβαίνει ςε αγορζσ ι όταν διεκδικεί αποηθμίωςθ (tortious liability) για 
αποκατάςταςθ ηθμιϊν που ζχει υποςτεί97. Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ του καλφπτει κζματα 
όπωσ οι ςχζςεισ εργαςίασ, διοίκθςθσ και θ δθμιουργία νζων οργάνων/μθχανιςμϊν. 
 
Στο κζμα αυτό βλζπουμε ζναν μοναδικό ςυνδυαςμό για το Σφμφωνο Στακερότθτασ. Αν και 
δθμιουργικθκε με πράξθ διεκνοφσ δικαίου, θ νομικι του προςωπικότθτα δεν 
προςδιοριηόταν από τα ιδρυτικά του κείμενα, και θ ερμθνεία τουσ (ςφμφωνα με τισ πράξεισ 
που ακολοφκθςαν) τθν περιόριςε μόνο ςτο πρόςωπο του Ειδικοφ Συντονιςτι, και μάλιςτα 
μόνο κα κζματα που αφοροφςαν το ζργο του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτθν περιοχι. Το 
εςωτερικό του δίκαιο είναι ζνα μείγμα διεκνοφσ δικαίου και δικαίου των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων: οι δομζσ του και ο ρόλοσ τουσ προςδιορίςτθκαν από τα ιδρυτικά του κείμενα, 
που αποτελοφν διεκνείσ πράξεισ, αλλά θ λειτουργία του ςυντονιςτικοφ οργάνου 
προςδιορίςτθκε από Κοινι Ρράξθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου98 - πράξθ του δικαίου των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  
 
Οι ςχετικζσ πράξεισ δικαίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αποτελοφν ερμθνεία των διεκνϊν 
ιδρυτικϊν πράξεϊν του ωσ προσ τθν ανάλθψθ θγετικοφ ρόλου από τθν ΕΕ. Κζτοντασ το 
γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι υπό τθν αιγίδα τθσ, θ ΕΕ ορίηει τον Ειδικό Συντονιςτι ωσ 
Ειδικό Εκπρόςωπό τθσ – και άρα ο ίδιοσ υπάγεται ςτο κακεςτϊσ που αφορά του 
Ευρωπαϊκοφσ Ειδικοφσ Εκπροςϊπουσ - και παράλλθλα μεριμνά για μζροσ τθσ 
χρθματοδότθςθσ του ζργου του (αμοιβι, ταξίδια), μζροσ τθσ ςτελζχωςθσ του γραφείου 
του, και τθ ρθτι ανάλθψθ ευκφνθσ των εξόδων ςτζγαςθσ και των απαραίτθτων 
λειτουργικϊν εξόδων του γραφείου του (πχ ζξοδα επικοινωνίασ, εξοπλιςμόσ, υπθρεςίεσ 
τρίτων, κλπ). Ειδικά ςτο κζμα τθσ ςτελζχωςθσ, θ Κοινι Ρράξθ ορίηει ότι προςωπικό από 
διάφορεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΕ κα τεκεί ςτθ διάκεςθ του Ειδικοφ Εκπροςϊπου τθσ μζςα από 
αποςπάςεισ, προκειμζνου να ςτθριχκεί το ζργο του ωσ Ειδικοφ Συντονιςτι. Τα ςτελζχθ 
αυτά κα εξακολοφκθςαν να υπάγονται ςτο κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ τθσ αρχικισ υπθρεςίασ 
τουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ταξιδιϊν, αποηθμιϊςεων, αδειϊν, διπλωματικισ 
αςυλίασ κλπ)99.  

                                                           
95

 Shaw, International Law, 5
th

 ed., 2003, ςελ. 1198 και Jenks, The Proper Law of International Organizations, 
1961, ςελ. 3 (“if a body has the character of an internationa body corporate, the law governing its corporate 
life must necessarily be international in character”). 
96

 Νάςκου-Ρερράκθ, Δίκαιο Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2005, ς.ς. 32-33 
97

 Γενικότερα για το κζμα τθσ εφαρμοηόμενθσ νομοκεςίασ βλ. Schremers & Blokker, International Institutional 
Law: Unity Within Diversity, 2003, ς.ς. 1572-1613 
98

 1999/523/CFSP ςτισ 29/7/1999 
99

 1999/523/CFSP ςτισ 29/7/1999, άρκρο 3 § 2. Με τθν § 4, ορίηεται ότι τα προνόμια, οι αςυλίεσ και οι 
περαιτζρω εγγυιςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ και τθν ομαλι λειτουργία τθσ αποςτολισ 
του Ειδικοφ Εκπροςϊπου και των ςτελεχϊν του γραφείου του κα διευκρινιςτοφν ςε ςυνεργαςία με τα 
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Θ ίδια πράξθ ορίηει τισ Βρυξζλλεσ ωσ ζδρα του Ειδικοφ Εκπροςϊπου τθσ ΕΕ (και άρα του 
Ειδικοφ Συντονιςτι), και καλεί όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να προβοφν ςε ανάλογεσ 
δράςεισ για τθ ςτιριξθ του ζργου του Συμφϊνου Στακερότθτασ100. Ζτςι, ανάλογο κακεςτϊσ 
απαςχόλθςθσ ίςχυςε και για τα υπόλοιπα ςυμβεβλθμζνα ςτελζχθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, τα οποία υπάγονταν ζκαςτο ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ τθσ κρατικισ 
υπθρεςίασ ι του οργανιςμοφ από τον οποίο αποςπάςτθκαν101. Πςον αφορά τθ ςτιριξθ 
δράςεων του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτθν περιοχι, αυτι κα παρεχόταν από τθν 
Ευρωπαϊκι Ρροεδρία, τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι/και από τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ102.  
 
Ζτςι, παρατθροφμε ότι όλεσ οι ςχζςεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ διζπονται από ζνα 
αρκετά πολφπλοκο κακεςτϊσ Ευρωπαϊκοφ, διεκνοφσ και εκνικοφ δικαίου, ανάλογα με τθ 
ςχετικότθτα των δράςεων με του βαςικοφσ ςκοποφσ του Συμφϊνου, το πρόςωπο 
υλοποίθςισ τουσ (Ειδικόσ Συντονιςτισ ι κάποιο άλλο ςτζλεχοσ), το χϊρο υλοποίθςισ τουσ 
(εντόσ χϊρασ τθσ ΕΕ ι ςτθν περιοχι) και τθ δεςμευτικότθτα που ςυνεπάγονται. Ρρζπει να 
τονίςουμε εδϊ ότι τόςο οι κανονιςμοί εςωτερικισ λειτουργίασ, όςο και θ διεκνισ 
ςυμπεριφορά και ςχζςεισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν βρζκθκαν ποτζ ςε αντίκεςθ με 
το διεκνζσ δίκαιο (ακόμα και το εκιμικό δίκαιο), τισ αρχζσ, και τισ πρακτικζσ του, παρ’ όλο 
το πολφπλοκο νομικό μόρφωμα κεςμικισ νομιμοποίθςθσ και διαχείριςθσ που 
δθμιουργικθκε από κοινοφ από κρατικζσ οντότθτεσ, διεκνείσ οργανιςμοφσ, quasi διεκνείσ 
οργανιςμοφσ όπωσ οι περιφερειακζσ πρωτοβουλίεσ, αλλά και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ 
μοναδικό κεςμικό κακεςτϊσ του διεκνοφσ δικαίου - προκειμζνου να περατωκεί το ζργο 
του. 
 
Ε. Διεκνισ ευκφνθ, υπευκυνότθτα και ευκφνθ των μελϊν 
Ππωσ ιδθ αναφζραμε ςχετικά με τθ νομικι προςωπικότθτα, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
προςδιορίηεται ωσ κάτι νζο και διαφορετικό από τα ςυμβαλλόμενα ςε αυτό μζρθ, χωρίσ, 
όμωσ να αποτελεί πλιρωσ ξεχωριςτι νομικι προςωπικότθτα, κακϊσ το βάκοσ τθσ 
κεςμοποίθςισ του πρόεκυψε από πράξεισ του δικαίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, οι 
οποίεσ μάλιςτα ιταν οριςμζνου χρόνου103. Θ φπαρξθ νομικισ προςωπικότθτασ εκ των 
πραγμάτων ζχει ςυνζπειεσ ωσ προσ τθ διεκνι ευκφνθ των οργανιςμϊν. Αυτζσ οι ευκφνεσ 
και τα δικαιϊματα μποροφν να πθγάηουν τόςο από δευτερεφουςεσ ςυνκικεσ (πχ 
ςυμφωνία ζδρασ), όςο και από το διεκνζσ εκιμικό δίκαιο, θ άςκθςι τουσ, όμωσ, 
εξαρτϊνται από τισ ςυνκικεσ (πχ παραβίαςθ δικαιωμάτων ι ανάγκθ προςταςίασ 

                                                                                                                                                                                     
ςυμβαλλόμενα μζρθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Πλεσ οι χϊρεσ-μζλθ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα 
παρζχουν κάκε απαραίτθτθ ςτιριξθ για το ςκοπό αυτό  
100

 1999/523/CFSP ςτισ 29/7/1999, άρκρο 2: «…Για αυτό το ςκοπό, παρζχοντασ ςτον Ειδικό Εκπρόςωπό τθσ 
τουσ απαραίτθτουσ ανκρϊπινουσ και λειτουργικοφσ πόρουσ, θ ΕΕ κα κάνει μια ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτο 
ρόλο του ωσ Ειδικοφ Συντονιςτι. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προςδοκά ότι και οι άλλοι μζτοχοι του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ κα κάνουν μια αντίςτοιχθ ςυνειςφορά για τθ λειτουργία του Συμφϊνου. Ο Ειδικόσ 
Εκπρόςωποσ και θ ομάδα του κα ζχουν ζδρα τισ Βρυξζλλεσ». 
101

 Κατά καιροφσ ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ ζχουν αποςπαςτεί ςτελζχθ από Υπουργεία Εξωτερικϊν, Άμυνασ, 
Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν των χωρϊν τθσ περιοχισ, και από διάφορεσ υπθρεςίεσ των χωρϊν-μελϊν τθσ 
ΕΕ, όπωσ για παράδειγμα θ υπθρεςία προϊκθςθσ ξζνων επενδφςεων τθσ Λρλανδίασ, ι και διεκνείσ 
οργανιςμοφσ (πχ ο διευκυντισ του Τραπεηιοφ Εργαςίασ ΛΛ τθν περίοδο 2003-2004, κοσ Bernard Snoy, ιταν 
μζλοσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ τθσ EBRD). 
102

 1999/523/CFSP ς3τισ 29/7/1999, άρκρο 3 § 3 
103

 Κακϊσ ο Ειδικόσ Συντονιςτισ υπάγεται ςτο κακεςτϊσ των Ειδικϊν Εκπροςϊπων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ 
κθτεία του – και κατά ςυνζπεια θ ςτιριξθ που λαμβάνει από τθν ΕΕ - είναι οριςμζνου χρόνου, με τθ 
δυνατότθτα παράταςθσ. Πλεσ οι Κοινζσ Ρράξεισ ορίηουν ςυγκεκριμζνα τθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τουσ. 
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ςτελεχϊν)104. Θ αλικεια είναι ότι το κζμα τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ (εισ βάροσ ι προσ όφελοσ 
του οργανιςμοφ) προκφπτει ςυχνότερα όταν ζχουμε επιτόπια εμπλοκι του οργανιςμοφ ςε 
ζδαφοσ τρίτθσ χϊρασ105, πράγμα που δεν εντοπίηουμε ςτθ δράςθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ επικεντρϊκθκε ςε πολιτικά ηθτιματα, ενϊ οι όποιεσ αποςτολζσ 
του ιταν περιοριςμζνεσ ςτον αρικμό, θ φφςθ τουσ ιταν κυρίωσ επικοινωνιακι, και θ 
χρονικι τουσ διάρκεια περιοριςμζνθ (πχ ςυναντιςεισ Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ ι άλλεσ 
επαφζσ του Γραφείου του Ειδικοφ Συντονιςτι). Αν και δεν ζχει καταγραφεί κάποιο γεγονόσ 
το οποίο κα μποροφςε να κζςει το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπόλογο διεκνοφσ ευκφνθσ, δεν 
πρζπει να ξεχνάμε το γεγονόσ ότι οι διπλωματικζσ και άλλεσ αςυλίεσ των προςϊπων που 
εργαηόταν ςε αυτό δεν πιγαηαν από τισ εξουςίεσ του Συμφϊνου, οφτε το κάλυπταν. 
Αντίκετα, θ διεκνισ ευκφνθ παρζμεινε με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςε ό,τι είχε να κάνει με 
τον ίδιο τον Ειδικό Συντονιςτι και το προςωπικό που είχε αποςπαςτεί από τισ υπθρεςίεσ 
τθσ, και το εκάςτοτε κράτοσ ι οργανιςμό που ζκετε ςτθ διάκεςθ του Συμφϊνου άλλο 
προςωπικό. 
 
Στο ςθμείο αυτό είναι εμφανισ θ ζλλειψθ πλιρουσ νομικισ προςωπικότθτασ, κακϊσ ζνασ 
διεκνισ οργανιςμόσ ο οποίοσ δεν διακζτει νομικι προςωπικότθτα δεν μπορεί να ζχει 
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ ξεχωριςτζσ από εκείνεσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν του. Αν 
μποροφμε να ερμθνεφςουμε με ευελιξία τθν απόδοςθ θγετικοφ ρόλου για το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τότε θ όποια μορφι διεκνοφσ ευκφνθσ βάρυνε 
εκείνθ. Με τθν ανάλθψθ του θγετικοφ ρόλου του Συμφϊνου Στακερότθτασ από τθν ΕΕ, 
ζχουμε και τθν ανάλθψθ των διεκνϊν ευκυνϊν που πθγάηουν από αυτόν το ρόλο, όπωσ 
αντανακλάται και ςτο πνεφμα των Κοινϊν Ρράξεων που αφοροφν το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ διεκνισ ευκφνθ του - παρ’ όλο που δεν προζκυψε 
ανάγκθ νομικισ ζκφραςισ τθσ - υπιρξε ςυνάρτθςθ του θγετικοφ ρόλου τθσ ΕΕ, αλλά και 
των ειδικϊν ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ κα προζκυπτε θ ευκφνθ αυτι. 
 
Θ υπευκυνότθτα (accountability) είναι μια ζννοια ευρφτερθ από τθν αρχι τθσ ευκφνθσ 
(responsibility) και τθσ υποχρζωςθσ (liability), και υπάρχουν πολλά ςτρϊματά τθσ ςε 
επίπεδο νομικό, πολιτικό, και διοικθτικό. Ζτςι, θ υπευκυνότθτα δθμιουργεί το κανονιςτικό 
πλαίςιο και το πλαίςιο ςυμπεριφοράσ ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ106. Κακϊσ θ διαχείριςθ 
των πόρων και του ζργου του Συμφϊνου Στακερότθτασ ιταν ςυνδεδεμζνο με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθ διεκνι κοινότθτα, αναπτφχκθκε ςτα πλαίςιά του θ αρχι τθσ 
ορκισ διαχείριςθσ, και τθσ καλισ διοίκθςθσ, διαφάνειασ και παρακολοφκθςθσ. Οι 
αποφάςεισ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ είναι αιτιολογθμζνεσ, και παρϋ όλο το ευζλικτο 

                                                           
104

 Για κζματα διεκνοφσ ευκφνθσ βλ. Λωάννου, Το Δίκαιο τθσ Διεκνοφσ Ευκφνθσ – Ρανεπιςτθμιακζσ 
Ραραδόςεισ, 2008. Ειδικά για τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ωσ φορείσ διεκνοφσ νομικισ προςωπικότθτασ βλ. 
Νάςκου-Ρερράκθ, Γενικι Κεωρία Διεκνϊν Οργανιςμϊν, 2009, ςελ. 17, όπωσ και Schremers & Blokker, 
International Institutional Law: Unity Within Diversity, 2003, ς.ς. 1600-1613 
105

 Για παράδειγμα, πολλζσ είναι οι περιπτϊςεισ που το κζμα τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ προζκυψε ςτα πλαίςια 
ειρθνευτικϊν αποςτολϊν των Θνωμζνων Εκνϊν, κακϊσ είναι πικανότερο να ςυμβεί κάτι τζτοιο όταν θ 
φυςικι εμπλοκι του οργανιςμοφ εντόσ τθσ επικράτειασ μιασ χϊρασ για οριςμζνθ χρονικι διάρκεια είναι 
πικανότερο να δθμιουργιςει εμπλοκι των πράξεων του οργανιςμοφ και των ςτελεχϊν του με το εκνικό 
δίκαιο. 
106

 Shaw, International Law, 5
th

 ed., 2003, ς.ς. 1204-5. Για όλεσ αυτζσ τισ ζννοιεσ βλ. και Μπρεδιμασ, Διεκνείσ 
Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990, ς.ς. 62-76 
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πλαίςιο ςυνεργαςίασ που υιοκζτθςε, υπιρχε πάντα ςτακερότθτα ςτθ διεξαγωγι όλων των 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν (ακόμα και των διοικθτικϊν), μζςα από τισ τακτικζσ (και ζκτακτεσ) 
ςυναντιςεισ του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ, των Τραπεηιϊν Εργαςίασ και των άλλων 
ειδικϊν ομάδων εργαςίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Θ υπευκυνότθτα, λοιπόν, είναι 
ζνα από τα χαρακτθριςτικά διεκνοφσ οργανιςμοφ που το Σφμφωνο Στακερότθτασ επζδειξε. 
 
ΣΤ. Ρρονόμια και αςυλίεσ 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί ςυνικωσ χαίρουν προνομίων και αςυλιϊν για τθν ιδιοκτθςία τουσ 
και τουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ, όμωσ, δεν είχε ιδιοκτθςία: ο 
τεχνικόσ εξοπλιςμόσ των γραφείων του αγοράςτθκε με πόρουσ τθσ ΕΕ και αποτελοφςε 
ιδιοκτθςία τθσ – το ίδιο και τα ζπιπλα. Ο χϊροσ όπου λειτουργοφςε δεν ιταν ιδιόκτθτοσ, 
αλλά τα ζξοδα ενοικίαςισ του καλφπτονταν και πάλι από τθν ΕΕ, ςφμφωνα με τθν Κοινι 
Ρράξθ 1999/523/CFSP τθσ 29/7/1999107. Στισ περιπτϊςεισ που αναπτφχκθκαν 
πρωτοβουλίεσ ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ (πχ SPOC, SPAI, MARRI, RACVIAC), το κακεςτϊσ 
ιδιοκτθςίασ των υποδομϊν τουσ ανικε ςτουσ τοπικοφσ φορείσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ 
(είτε κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, είτε ΜΚΟ και μθ κυβερνθτικοί φορείσ υλοποίθςθσ). Πςον 
φορά τουσ εκπροςϊπουσ του, εξθγιςαμε ιδθ ότι το κακεςτϊσ εργαςίασ τουσ, τα προνόμια 
και οι υποχρεϊςεισ τουσ, δεν προςδιοριηόταν από το Σφμφωνο Στακερότθτασ, αλλά από 
τουσ «μθτρικοφσ» οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ, από τουσ οποίουσ ςτελζχθ του Συμφϊνου 
ιταν αποςπαςμζνα.  
 
Η. Λφςθ και διαδοχι108 
Τα καταςτατικά κείμενα οριςμζνων διεκνϊν οργανιςμϊν προβλζπουν τθ διαδικαςία λφςθσ 
τουσ, πχ με τθν απόφαςθ των 2/3 τθσ πλειοψθφίασ των μελϊν. Συνικωσ, όταν δεν υπάρχει 
τζτοια πρόβλεψθ, θ απόφαςθ για τθν παφςθ του οργανιςμοφ λαμβάνεται από το ανϊτερο 
όργανό του.109. Τα ιδρυτικά κείμενα του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν ορίηουν 
ςυγκεκριμζνο χρονικό ορίηοντα δράςθσ (για παράδειγμα 10 χρόνια), αλλά προςδιορίηουν 
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, των οποίων θ εδραίωςθ κα ςθμάνει τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 
του Συμφϊνου. Κακϊσ το Ρεριφερειακό Τραπζηι αποτελεί το ανϊτερο όργανο του 
Συμφϊνου, θ απόφαςθ για τθ λφςθ και διαδοχι του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
ςυμφωνικθκε ςτο πλαίςιό του, και μάλιςτα μζςα από μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
διαβουλεφςεων και μετάβαςθσ. 
 
Ζνα ακόμα ςθμαντικό ςτοιχείο είναι θ ζκφραςθ του θγετικοφ ρόλου τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ μζςα από τισ Κοινζσ Ρράξεισ διοριςμοφ του Ειδικοφ Εκπροςϊπου τθσ, ςτον οποίο 
το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ανζκεςε τα κακικοντα του Ειδικοφ Συντονιςτι του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. Κακϊσ οι Κοινζσ Ρράξεισ προςδιορίηουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, θ μθ 
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 Οφείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι εκτόσ από τα κεντρικά γραφεία του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτθν οδό 
Wierz 50 ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτο Σφμφωνο παραχωρικθκε χϊροσ ςτθν πρεςβεία τθσ Ελβετίασ ςτθν Place du 
Luxemburg, όπου ςτεγάςτθκε για αρκετό χρονικό διάςτθμα μζροσ του προςωπικοφ του Τραπεηιοφ Εργαςίασ Λ, 
δράςεισ του οποίου ςτθρίχκθκαν οικονομικά από τθν Ελβετία. 
108

 Για κζματα λιξθσ ιςχφοσ των διεκνϊν ςυνκθκϊν βλ. Λωάννου et al., Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο: Κεωρία των 
Ρθγϊν, 1988, ς.ς.203-212 (οηάκθσ), και λφςθσ τουσ ςτο ίδιο, ς.ς. 264-272  (οηάκθσ). Επίςθσ, Μπρεδιμασ, 
Διεκνείσ Οργανιςμοί – Ρανεπιςτθμιακζσ Ραραδόςεισ, 1990, ς.ς. 43-55, και Schremers & Blokker, International 
Institutional Law: Unity Within Diversity, 2003, ς.ς. 910-927.  
109

 Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ρευςτοποίθςθσ των κεφαλαίων και διαχείριςθσ των υποχρεϊςεϊν τουσ είτε 
ορίηεται από το καταςτατικό τουσ, είτε αποφαςίηεται ςτα πλαίςια ςυγκεκριμζνων μζτρων για τθ λφςθ τουσ 
(Shaw, International Law, 5

th
 ed., 2003, ςελ. 1213-14) 
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ανανζωςθ τουσ κα ςιμαινε ουςιαςτικά τθν απόςυρςθ τθσ δζςμευςθσ τθσ ΕΕ, τόςο ςε 
οικονομικό επίπεδο, όςο και ςε πολιτικό. Κάτι τζτοιο κα αποτελοφςε ζνα πολφ ςθμαντικό 
πλιγμα για το Σφμφωνο Στακερότθτασ, ειδικά με δεδομζνο το ςτόχο τθσ ολοκλιρωςθσ με 
τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, αλλά τυπικά δεν κα ςιμαινε και τθ λφςθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, ακόμα κι αν αυτό ιταν αναπόφευκτα το αποτζλεςμα. Κα είχαμε τθ 
μονομερι απόςυρςθ ενόσ θγετικοφ μζλουσ μιασ ςυνκικθσ. Πμωσ, το Ρεριφερειακό Τραπζηι 
κα εξακολουκοφςε να υπάρχει, και οι υπόλοιποι μζτοχοι κα εξακολουκοφςαν να 
δεςμεφονται από τα ςυμφωνθκζντα τθσ Κολωνίασ και του Σαράγιεβο. Κα ζπρεπε, τότε, να 
εντοπίςουν άλλουσ τρόπουσ και μθχανιςμοφσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζκεςε το 
Σφμφωνο, και πικανϊσ να προχωριςουν και ςε άλλεσ νομικζσ πράξεισ, είτε τροποποίθςθσ 
των ιδρυτικϊν διακθρφξεων, είτε μεταμόρφωςθσ του οργανιςμοφ μζςα από τθ 
ςυγχϊνευςθ του με κάποιον άλλο διεκνι οργανιςμό, τθν αντικατάςταςι του από άλλο 
μθχανιςμό, ι τθν ανάκεςθ του θγετικοφ ρόλου ςε κάποιο άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ. 
 
Κρίνοντασ ότι οι ςκοποί που τζκθκαν ςτθν Κολωνία και το Σαράγιεβο είχαν ςχεδόν 
πλθρωκεί, ο Ειδικόσ Συντονιςτισ ςυγκάλεςε Ειδικι Επιτροπι, όπωσ ιδθ ζχουμε 
περιγράψει, προκειμζνου να ειςθγθκεί τθ διαχείριςθ των κεκτθμζνων του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ςτο μζλλον και τισ νζεσ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ του. Το Ρεριφερειακό 
Τραπζηι ςυμφϊνθςε με τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ αυτισ για τθ μεταμόρφωςθ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ ςε ζνα ςχιμα με εντονότερα χαρακτθριςτικά περιφερειακισ 
ιδιοκτθςίασ. Είχαμε, δθλαδι, μια κατάςταςθ κατά τθν οποία τα μζλθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ (τουλάχιςτον τα περιςςότερα και ςθμαντικότερα) ςυμμετείχαν ςε μια νζα 
ςυμφωνία, αδρανοποιϊντασ ταυτόχρονα τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ ςυνεργαςίασ 
τουσ110. 
 
Γενικότερα, θ διαδικαςία τθσ διαδοχισ ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ ςυμβαίνει όταν οι 
λειτουργίεσ, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ του μεταφζρονται ςε κάποιον άλλον. Αυτό 
μπορεί να προκφψει επίςθσ όταν ο οργανιςμόσ εμπίπτει ςε απραξία, ι όταν μεταβάλλονται 
οι ςυνκικεσ. Σφμφωνα με όςα ζχουμε ιδθ αναφζρει, το Σφμφωνο Στακερότθτασ είχε 
περιοριςμζνθ διεκνι ευκφνθ, κακϊσ αυτι ανάγονταν ςτθν ΕΕ και τα άλλα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ. Αυτό που ζπρεπε να μεταφερκεί ιταν θ μζριμνα για τισ 25 πρωτοβουλίεσ που 
εξελιςςόταν υπό τθν αιγίδα του111. Αυτι θ μεταφορά ςε ζνα διάδοχο ςχιμα μποροφςε να 
πραγματοποιθκεί μζςα από άμεςθ αντικατάςταςθ, απορρόφθςθ, ζνωςθ, λειτουργικι 
απόςπαςθ ενόσ ςκζλουσ του, ι απλι μεταφορά αρμοδιοτιτων από τον ζναν οργανιςμό 
ςτον άλλον112. Αυτό, φυςικά, προχποκζτει απόφαςθ ςφμφωνθ με το καταςτατικό του 
οργανιςμοφ, αλλά και τθ κεςμικι ικανότθτα του διάδοχου οργανιςμοφ να αναλάβει τισ 
λειτουργίεσ του λυόμενου οργανιςμοφ. Το Ρεριφερειακό Τραπζηι ζλαβε τθν απόφαςθ 
αυτι, ορίηοντασ και τθ μορφι και τθ χρονικι διάρκεια τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ, αλλά 
και τα χαρακτθριςτικά (κεςμικά, πολιτικά και λειτουργικά) που κα ζπρεπε να φζρει το νζο 
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Για τισ μεκόδουσ διάλυςθσ ενόσ οργανιςμοφ με τθ μορφι προβλζψεων του καταςτατικοφ, εννοοφμενθ 
διαδοχι μζςα από άλλεσ ςυμφωνίεσ, πράξεισ των ανϊτατων οργάνων, ςυμφωνίεσ με άλλουσ διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, αδράνεια του οργανιςμοφ, τροποποίθςθ καταςτατικοφ, μεταβολι ςυνκθκϊν, κ.λπ., βλ 
Schermers & Blokker, International Institutional Law: Unity Within Diversity, 2003, ς.ς. 1629-1644, όπωσ 
επίςθσ οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 207-230 
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 Senior Review Committee, Final Report, 6/3/2006 
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 Βλ. αναλυτικά ςε Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, 1996, 
όπωσ και ειδικότερα για το κζμα τθσ διαδοχισ μεταξυ διεκνϊν οργανιςμϊν Myers, Succession Βetween 
International Organizations, 1993 
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ςχιμα113 (ιτοι περιφερειακι ιδιοκτθςία και ευκφνθ, τομείσ δράςθσ, ζδρα, χρθματοδότθςθ, 
ςυμμετζχοντεσ, εκπροςϊπθςθ, κ.α.). Θ πρόταςθ για τθ δθμιουργία του Συμβουλίου 
Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ (Regional Cooperation Council – RCC) προιλκε από το ίδιο το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ, ζπειτα από διαβουλεφςεισ με όλουσ τουσ μετόχουσ του, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ SEECP, θ οποία ςυμφϊνθςε να αναβακμίςει τισ 
λειτουργικζσ δομζσ τθσ, προκειμζνου να μπορεί να διαχειριςτεί το «παραδοτζο» ζργο του P 
Συμφϊνου Στακερότθτασ. Το RCC δθμιουργικθκε ωσ όργανο τθσ SEECP (Γραμματεία) και 
παράλλθλα διάδοχοσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
 
Τζλοσ, θ διεκνισ πρακτικι κζλει τισ υποδομζσ του υπό διάλυςθ οργανιςμοφ να 
μεταφζρονται ςτο διάδοχο ςχιμα, όπωσ και το αρχείο του114. Το RCC, ωσ διάδοχο ςχιμα, 
απζκτθςε δικό του εξοπλιςμό, ο οποίοσ αποτζλεςε χορθγία τθσ Τουρκικισ κυβζρνθςθσ, ενϊ 
ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και το αρχείο του Συμφϊνου Στακερότθτασ μεταφζρκθκε πλιρωσ 
ςτο RCC. 
 
 

6.2.2.3. Ραραγωγι διεκνοφσ δικαίου 
 
Ζνα ακόμα κφριο χαρακτθριςτικό των διεκνϊν οργανιςμϊν είναι θ δυνατότθτά τουσ να 
παράγουν δίκαιο – είτε μζςα από τον κανονιςμό εςωτερικισ λειτουργίασ τουσ, είτε μζςα 
από τθ δυνατότθτά τουσ να ςυνάπτουν διεκνείσ ςυμφωνίεσ ι να δθμιουργοφν κανονιςτικά 
πλαίςια ςε ςυγκεκριμζνουσ κεματικοφσ τομείσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να εξετάςουμε το 
κατά πόςο το Σφμφωνο Στακερότθτασ επθρζαςε με τισ πράξεισ του τα κυριαρχικά 
δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων κρατϊν και τθν παραγωγι εκιμικοφ και μαλακοφ δικαίου. 
 
Α. Κυριαρχία 
Μζςα από τθν πίεςθ παραγόντων που είναι εξωγενείσ προσ τθν τυπολογία τθσ νομικισ 
ζννοιασ τθσ κρατικισ κυριαρχίασ, θ εξζλιξθ των διεκνϊν ςυνκθκϊν επθρεάηει βακειά τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ το ςφγχρονο κράτοσ αςκεί τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 
του115. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε ζνασ παράγοντασ που, χωρίσ να επθρεάηει 
ευκζωσ τθν κρατικι κυριαρχία, υποςτιριξε τθ δζςμευςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ για τθν 
εφαρμογι υπαρχόντων κανόνων διεκνοφσ δικαίου. Ζτςι, και ςφμφωνα με τισ ιδρυτικζσ του 
πράξεισ, ςυνζβαλλε ςθμαντικά, μζςα από διαδικαςίεσ δεςμευτικζσ πολιτικά – αλλά όχι 
απαραίτθτα νομικά – ςτθ διαμόρφωςθ, παραγωγι και τροποποίθςθ κανόνων και 
ςυμπεριφορϊν των κρατϊν τθσ περιοχισ.  
 
Κακϊσ ζνασ από τουσ ρόλουσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ υπιρξε θ προϊκθςθ διμερϊν 
και περιφερειακϊν ςυμφωνιϊν ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, είναι αρκετά αςφαλζσ να ςυμπεράνουμε 
ότι οι ςυμφωνίεσ αυτζσ (με κυριότερεσ τθ CEFTA και τθ Συνκικθ για τθν Ενεργειακι 
Κοινότθτα) οδιγθςαν και ςτθν παραγωγι εκνικϊν νόμων ι κανονιςμϊν από τα 
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 Εκτόσ από τθν πρόταςθ του Senior Review Group, βλ. και Chairman’s Conclusions, Regional Table Meeting, 
Prague, 16/11/2005 
114

 Ωσ προσ το κζμα των χρεϊν, που δεν είναι πάντα δεδομζνο το πϊσ γίνεται θ διαχείριςι τουσ ςε περίπτωςθ 
διαδοχισ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν είχε χρζθ, κακϊσ όλα τα ζξοδα υπαγόταν ςτθ διαχειριςτικι ευκφνθ 
τθσ ΕΕ και των ςυμβαλλόμενων μερϊν. 
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 Γενικότερα για το ζκιμο ςτο διεκνζσ δίκαιο βλ. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International 
Law, 2000, ς.ς. 39-48, και οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ςελ. 51 
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ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε αυτζσ για τθν υλοποίθςι τουσ. Τζτοιεσ ςυμφωνίεσ προζκυψαν ςτα 
πλαίςια των διαβουλεφςεων ςε όλα τα Τραπζηια Εργαςίασ, όπωσ για παράδειγμα θ 
υπογραφι του Χάρτθ για τθν Ελευκερία των ΜΜΕ, θ Αναβακμιςμζνθ Διαδικαςία του Graz 
για κζματα εκπαίδευςθσ και νζασ γενιάσ, ι θ επικφρωςθ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ 
τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Εξάλειψθ Κάκε Μορφισ Διακρίςεων ςε Βάροσ 
των Γυναικϊν116. Θ υλοποίθςθ των ςυμφωνιϊν αυτϊν δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ νζων 
κανονιςμϊν για τουσ εςωτερικοφσ κεςμοφσ των κρατϊν, και ςυχνά νζεσ νομοκεςίεσ. Ζτςι, 
το Σφμφωνο Στακερότθτασ ςυνζβαλλε και ενίςχυςε το νομοπαραγωγικό ζργο ςτισ χϊρεσ 
τθσ περιοχισ μζςα από τισ πρωτοβουλίεσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ που ανζπτυξε. 
 
Επίςθσ, κανονιςμοί εςωτερικοφ δικαίου γεννικθκαν ςτισ περιπτϊςεισ εξζλιξθσ κάποιων 
πρωτοβουλιϊν ςε περιφερειακά κζντρα, όπωσ το SPAI, το SPOC, το RACVIAC, το MARRI, και 
Θ λειτουργία των κζντρων αυτϊν είχε ωσ προχπόκεςθ τθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν φιλοξενίασ 
και λειτουργίασ, αλλά και περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, πράγμα που απαιτοφςε νομικζσ 
ενζργειεσ από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ (πχ host country agreement). Αυτζσ οι νομικζσ ι 
κανονιςτικζσ πράξεισ, όμωσ, δεν απαιτοφςαν παραχϊρθςθ κυριαρχικϊν δικαιωμάτων με 
οποιονδιποτε τρόπο, οφτε τα επθρζαηαν. Αντίκετα, τα επιβεβαίωναν, κακϊσ οι χϊρεσ 
ζπρεπε να κάνουν χριςθ αυτϊν, προκειμζνου να προβοφν ςε περιφερειακζσ ςυμφωνίεσ. 
 
Θ CEFTA και θ Συνκικθ για τθν Ενεργειακι Κοινότθτα είναι δεςμευτικζσ, κακϊσ αφοροφν τθ 
μετάβαςθ από μια υπάρχουςα κατάςταςθ άςκθςθσ κυριαρχικϊν δικαιωμάτων, ςε μια 
άλλθ, μζςα από τθν εναρμόνιςθ πολιτικϊν ςυμπεριφορϊν, κανονιςτικϊν πλαιςίων, και 
νομικϊν δεςμεφςεων. Κάτι τζτοιο ςυνεπάγεται – αν όχι παραχϊρθςθ – ςυμβιβαςμό των 
κυριαρχικϊν δικαιωμάτων των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτουσ δφο πολφ ςθμαντικοφσ τομείσ 
του εμπορίου και τθσ ενζργειασ. Ακόμα και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, όμωσ, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ δεν είναι ο φορζασ ςτον οποίο παραχωροφνται/ςυμβιβάηονται κυριαρχικά 
δικαιϊματα, αλλά απλά ο ρυκμιςτισ του περιβάλλοντοσ διαπραγματεφςεϊν τουσ. Οι 
εξουςίεσ αποδόκθκαν ςε άλλουσ κεςμοφσ, ςτουσ οποίουσ οι χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ζχουν  
περιφερειακι ιδιοκτθςία και κυριότθτα (regional ownership) – μια νζα μορφι κυριότθτασ, 
διαφορετικι από εκείνθ τθσ κλαςςικισ κρατικισ κυριαρχίασ, θ οποία αφορά τθν ευκφνθ, 
εμπλοκι και ςυμμετοχι των χωρϊν ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία τθσ περιοχισ. 
 
Β. Εκιμικό Δίκαιο 
Ρροςεγγίηοντασ το Σφμφωνο Στακερότθτασ από τθν πλευρά του εκιμικοφ δικαίου, 
υπάρχουν δφο ηθτιματα που προκφπτουν. Το πρϊτο ςχετίηεται με το κατά πόςο αποτελεί 
παράγωγο ι ςυνζχεια ι μζροσ πρακτικϊν εκιμικοφ δικαίου, ενϊ το δεφτερο αφορά το 
βακμό που το ίδιο ςυνζβαλλε ςτθ δθμιουργία εκιμικοφ δικαίου – πρακτικά και 
ψυχολογικά117.  
 
Θ εςωτερικι και διεκνισ λειτουργία του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν βαςίςτθκε ςε 
εκιμικό δίκαιο, αλλά ςε ρθτζσ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου και του δικαίου των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων - του οποίου τουσ κανόνεσ χρθςιμοποίθςε για τθν ανάπτυξθ των εςωτερικϊν 
του μθχανιςμϊν λειτουργίασ. Οι αρχζσ αυτζσ αναφζρονται από τα ιδρυτικά του κείμενα, 
και οι διεκνείσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ που ςυνεπάγονται παρακολουκικθκαν από τουσ 
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 Βλ. http://www.stabilitypact.org/gender/default.asp  
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 Για τθ δθμιουργία εκίμου από διεκνείσ οργανιςμοφσ βλ. Λωάννου et al., Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο: Κεωρία 
των Ρθγϊν, 1988, ς.ς. 424-427 (Οικονομίδθσ). 
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ίδιουσ τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που τουσ γζννθςαν και ςυμμετείχαν ςτισ διαδικαςίεσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ ωσ ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
 
Πςον αφορά το περιβάλλον τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ κατζλυςε τισ 
προθγοφμενεσ εκιμικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονταν από τθν ζλλειψθ 
εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν τθσ περιοχισ. Υπιρξε, όμωσ, και 
ςυνζχεια των προθγοφμενων προςπακειϊν περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, τθν οποία 
ενίςχυςε ουςιαςτικά κατά τθν περίοδο λειτουργίασ του, και κεςμοποίθςε με τθ λφςθ του 
μζςα από το Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ. Θ ςυνεργαςία αυτι κακ’ αυτι δεν 
αποτελεί διεκνζσ δίκαιο, αλλά είναι ςαφϊσ μια διεκνισ αρχι, θ οποία, όταν ειςάγεται ωσ 
ομοιόμορφθ και ςτακερι πρακτικι, παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ μιασ κοινωνικισ και 
πολιτικισ ψυχολογίασ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, παράγεται μια γενικι πρακτικι με τάςθ 
μορφοποίθςθσ ωσ κανόνα δικαίου118.  
 
Ριο ςυγκεκριμζνα, οι πρακτικζσ που αναπτφχκθκαν ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
λειτουργίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ αφοροφν κυρίωσ τθν πολιτικι επικοινωνία και τθ 
ςυνεργαςία ςε διάφορα τεχνικά κζματα – ςτα οποία υπιρξε και θ ουςιαςτικι ςυμβολι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και άλλων ειδικϊν διεκνϊν οργανιςμϊν. 
Ζτςι, θ πρακτικι τθσ περιφερειακισ πολιτικισ επικοινωνίασ μζςα από ενδογενι ςχιματα 
ςυνεργαςίασ εξελίχκθκε ςε ςυνειδθτι επιλογι για τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, κι αυτό 
προζκυψε από τθν ψυχολογία και το πνεφμα ςυνεργαςίασ που αναπτφχκθκε κατά τθ 
διάρκεια τθσ λειτουργίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ119. Θ αλικεια είναι, όμωσ, ότι θ 
περιφερειακι ςυνεργαςία δεν ζχει αποκτιςει ακόμα χαρακτιρα θκικισ υποχρζωςθσ, 
κακϊσ δεν πθγάηει πάντα από τθν πεποίκθςθ ότι θ πρακτικι αυτι ανταποκρίνεται τόςο 
ςτα δικαιϊματα όςο και ςτισ υποχρεϊςεισ των χωρϊν τθσ περιοχισ. Το κετικό είναι ότι θ 
μονοδιάςτατθ προςζγγιςθ τθσ ςυνεργαςίασ ωσ υποχρζωςθ είναι αποτζλεςμα παροδικϊν 
πολιτικϊν ςυμφερόντων, και όχι τθσ αντικειμενικισ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ τθσ120.  
 
Γ. Άγουρο δίκαιο (Soft Law) 
Πταν το περιεχόμενο μιασ πολιτικισ ςυμφωνίασ αποτελεί προάγγελο νζου κανόνα του 
διεκνοφσ δικαίου που δεν ζχει ακόμα κακιερωκεί, τότε ζχουμε να κάνουμε με άγουρο 
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 Διεκνζσ ζκιμο δεν μπορεί να προκφψει από τθν πρακτικι ενόσ μόνο κράτουσ ι – για τουσ ςκοποφσ τθσ 
δικισ μασ ανάλυςθσ – φορζα του διεκνοφσ ςυςτιματοσ. Μπορεί κάποιοσ παράγοντασ να ξεκινιςει μια 
πρακτικι, αλλά πρζπει να υπάρξουν βιματα ςτθν ίδια κατεφκυνςθ και από άλλουσ παράγοντεσ, προκειμζνου 
να διαμορφωκεί θ αναγνωρίςιμθ και κοινά αποδεκτι πρακτικι (βλ. και οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφοχοσ 
πρϊτο, 2004, ς.ς. 91-116). Ζτςι, ο ρόλοσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ιταν να δείξει τθν κατεφκυνςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ και να προκαλζςει τθν επιλογι τθσ ωσ ςτρατθγικι και τακτικι ςυμπεριφορά, ϊςτε να αποκτιςει 
και ζναν βακμό αποδοχισ και νομιμοποίθςθσ ωσ περιφερειακι πρακτικι. 
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 Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ πρακτικισ τθσ ςυνεργαςίασ πρόκειται να επιβεβαιϊςει και τθν φπαρξθ του 
εκιμικοφ κανόνα τθσ ςυνεργαςίασ. Θ ενίςχυςθ τθσ κεςμοποίθςισ τθσ και τθσ ευκφνθσ των κρατϊν μζςα από 
τθ νζα περιφερειακι αρχιτεκτονικι είναι μζχρι ςτιγμισ κετικά δείγματα. Συνικωσ, θ δθμιουργία εκιμικοφ 
κανόνα απαιτεί τθν εφαρμογι κάποιασ πρακτικισ μακροπρόκεςμα, χωρίσ αυτό να είναι αναγκαίο πάντα (βλ. 
και οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 97-98) 
120

 Ρζραν τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ωσ γενικισ αρχισ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ προςπάκθςε επίςθσ 
να ειςάγει πολλζσ από τισ διεκνείσ πρακτικζσ, κυρίωσ ςε τεχνικά κζματα (εμπόριο, επενδφςεισ, φορολόγθςθ, 
διαςυνοριακζσ διελεφςεισ, κ.α.), προκειμζνου να διευκολφνει τθν εναρμόνιςθ με το Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο και 
τθν ζνταξθ των χωρϊν ςτθ διεκνι κοινωνία και οικονομία. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ, όμωσ, ςυνικωσ αφοροφν 
ιδθ κωδικοποιθμζνουσ κανόνεσ.  
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δίκαιο121, το οποίο «προοιωνίηεται αναβάκμιςθ όταν και εφόςον ςυντρζξουν οι 
απαραίτθτεσ για τθ νομικι του εδραίωςθ προχποκζςεισ»122. Διατάξεισ άγουρου δικαίου 
ςυναντάμε ςε ςυνκικεσ οι οποίεσ δεν είναι δεςμευτικζσ, αλλά και ςε όλεσ τθσ εκφράςεισ 
τθσ βοφλθςθσ των κρατϊν. Το άγουρο δίκαιο, αν και διαφαίνεται, δεν ιςχφει ακόμα, και 
ςυνεπάγεται οριςμζνεσ νομικζσ ςυνζπειεσ: α) τα κράτθ που ςυμμορφϊνονται με αυτό δεν 
λειτουργοφν παράνομα, β) οι ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ που το αφοροφν δεν κα αποτελζςουν 
αντικείμενο αμφιςβιτθςθσ, και γ) δεν υπερζχει του ιςχφοντοσ δικαίου123.  
 
Αν και μποροφμε να διακρίνουμε τθ γζνεςθ εκιμικοφ δικαίου, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν παριγαγε νζεσ πράξεισ δικαίου που χρειάςτθκε να 
ενςωματωκοφν ςτο εςωτερικό δίκαιο των χωρϊν: Οι πράξεισ εςωτερικοφ δικαίου 
προζκυψαν μζςα από κανόνεσ προχπαρχόντων διεκνϊν ςυνκθκϊν και οργανιςμϊν, και 
κυρίωσ των Ευρω-Ατλαντικϊν δομϊν. Θ δζςμευςθ για τθν υιοκζτθςθ αυτϊν των 
κανονιςμϊν προζκυψε από τισ διμερείσ ςυμφωνίεσ των χωρϊν με τθν ΕΕ (δθλαδι ςτα 
πλαίςια τθσ Διαδικαςίασ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ) και του ΝΑΤΟ (Partnership for 
Peace & EAPC), και όχι ςτα πλαίςια του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε οιωνόσ τθσ αναβάκμιςθσ όλων των ςχετικϊν κανόνων 
του εςωτερικοφ δικαίου, ϊςτε να εδραιωκοφν και νομικά όταν ςυντρζξουν οι απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ. Οι προχποκζςεισ αυτζσ, όμωσ, ορίςτθκαν από τα υπόλοιπα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και όχι από το Σφμφωνο Στακερότθτασ, κακϊσ οι νομικι δζςμευςθ των χωρϊν τθσ 
περιοχισ εντοπίηεται ςτισ διμερείσ ςυμβάςεισ τουσ με τθν Ευρωπαϊκι και διεκνι κοινότθτα, 
και όχι ςτθν πολιτικι ςυμφωνία περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, που είναι το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ. Ακόμα και ζτςι, όμωσ, υπάρχουν ςτα κείμενα τθσ Κολωνίασ και του 
Σαράγιεβο αρετζσ δθλϊςεισ προκζςεωσ ι εκφράςεισ ευχισ και γενικότερεσ δυνθτικζσ 
διατυπϊςεισ που κα μποροφςαν να κεωρθκοφν άγουρο δίκαιο για τθν περιοχι, ςυγκριτικά 
με τισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. 
 
 

6.3. Άλλα χαρακτθριςτικά των διεκνϊν οργανιςμϊν¨ 
 

6.3.1. Συγκζντρωςθ και ανεξαρτθςία 
 
Υπάρχουν δφο βαςικά χαρακτθριςτικά που διαχωρίηουν τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ από 
τουσ υπόλοιπουσ διεκνείσ κεςμοφσ: θ ςυγκζντρωςθ (μια ςτακερι και ςυγκεκριμζνθ 
ογανωςιακι δομι και ζνασ διοικθτικόσ μθχανιςμόσ που διαχειρίηεται τισ ςυλλογικζσ 
δραςτθριότθτεσ) και θ ανεξαρτθςία (θ αρμοδιότθτα να δρουν με κάποιον βακμό 
αυτονομίασ, και ςυχνά με ουδετερότθτα, ςε ςυγκεκριμζνεσ ςφαίρεσ)124. Θ ςυγκζντρωςθ και 
θ ανεξαρτθςία α) βελτιϊνουν τθν αποτελεςματικότθτα, ςε αναλογία των ιδιωτικϊν 
επιχειριςεων, β) βελτιϊνουν τθ λειτουργικότθτα και λειτουργία των οργανιςμϊν, όπωσ και 
τθ δυνατότθτα ελζγχου τουσ, και γ) παράγουν πολιτικζσ επιδράςεισ με ειδικι 
νομιμοποίθςθ, και επθρεάηουν τθ νομιμότθτα των δράςεων των μελϊν τουσ.  
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 Αναφζρεται και ωσ «μαλακό» δίκαιο. Βλ. επίςθσ βλ. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to 
International Law, 2000, ς.ς. 54-55 
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 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, Τεφχοσ πρϊτο, 1997, ςελ. 133 
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 οφκουνασ, Διεκνζσ Δίκαιο, Τεφχοσ πρϊτο, 2004, ς.ς. 258-260 
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 Abbott & Snidal, Why States Act Through Formal International Organizations, 1998, ςελ. 9 
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Θ φπαρξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ οργανωςιακισ δομισ ςτθρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ των 
κρατϊν και τισ λειτουργικζσ τουσ δράςεισ, παρζχοντασ ζνα ςτακερό διαπραγματευτικό 
φόρουμ, που είναι ουδζτερο, από-πολιτικοποιθμζνο ι εξειδικευμζνο. Οι περιςςότεροι 
οργανιςμοί διακζτουν ζνα κεντρικό όργανο/γραμματεία, και το προςωπικό τουσ ςυντονίηει 
και δομεί ατηζντεσ, ολοκλθρϊνει μελζτεσ και προωκεί τθν επιτυχία των διαπραγματεφςεων 
που εκτυλίςςονται ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν τουσ. Ραρακολουκοφν τθν υλοποίθςθ των 
ςυμφωνιϊν, τισ ιςορροπίεσ, τουσ τομείσ διαφωνίασ και, περιοδικά, παράγουν κείμενα που 
ουςιαςτικά επιβεβαιϊνουν και κωδικοποιοφν νομικά ι κανονιςτικά τθν υπάρχουςα 
κατάςταςθ. Μεταφζρουν, επίςθσ, μθνφματα για ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ ι προςφορζσ ι 
διαβεβαιϊςεισ, βελτιϊνοντασ τθ ροι τθσ πλθροφόρθςθσ125. Επίςθσ, διαχειρίηονται μια 
πλειάδα λειτουργικϊν δραςτθριοτιτων, και ςυχνά διακζτουν μεγάλουσ προχπολογιςμοφσ 
και γραφειοκρατίεσ, πολφπλοκεσ δομζσ και ςθμαντικι λειτουργικι αυτονομία126.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν ιταν ζνασ λειτουργικόσ οργανιςμόσ, κακϊσ δεν αποτελοφςε 
forum ςυνεργαςίασ ςε ζνα λειτουργικό τομζα (πχ τθλεπικοινωνίεσ, εμπόριο, ενζργεια), 
παρ’ όλο που διευκόλυνε τθ διεξαγωγι διαπραγματεφςεων και διαβουλεφςεων που 
λάμβαναν χϊρα ςε άλλα ειδικά fora (Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου, Ραγκόςμιοσ 
Οργανιςμόσ Εργαςίασ, κλπ). Οι δομζσ του ιταν απλζσ, και δεν διζκετε καν δικό του 
προχπολογιςμό, παρά κάποιουσ βαςικοφσ πόρουσ που του διζκετε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
Υπιρξε, λοιπόν, περιςςότερο υποςτθρικτικόσ και ςυμβουλευτικόσ, παρά λειτουργικόσ 
οργανιςμόσ. 
 
Θ ανεξαρτθςία είναι προχπόκεςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ για πολλοφσ διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, εφόςον κάποιεσ λειτουργίεσ απαιτοφν προςεκτικζσ ιςορροπίεσ ανάμεςα ςε 
βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα ςυλλογικά και μεμονωμζνα ςυμφζροντα. Οι διεκνείσ 
οργανιςμοί προωκοφν ενεργθτικά τθ διακρατικι ςυνεργαςία, και δρουν ωσ καταλυτικοί 
μθχανιςμοί για τθν ζναρξι τθσ, μια και, ςυνικωσ, κάποια όργανά τουσ ζχουν τθν 
αρμοδιότθτα ςφγκλθςθσ των κρατϊν για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων. Ρζρα από τθν 
πρωτοβουλία αυτι, οι διεκνείσ οργανιςμοί και τα ςτελζχθ τουσ, ακόμα και όταν πρόκειται 
για τθ διοργάνωςθ ςυςκζψεων, προωκοφν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ και προτείνουν 
διαςυνδζςεισ ι ανταλλάγματα, ι ελζγχουν τα αποτελζςματα μζςα από τισ διαδικαςίεσ που 
διεξάγονται υπό τθν ευκφνθ τουσ. 
 
Το ρόλο του καταλφτθ για τθ διεκνι ςυνεργαςία κα μποροφςε να αναλάβει και ζνα 
θγεμονικό κράτοσ, αλλά πικανζσ υποψίεσ ι προκαταλιψεισ δεν κα κακιςτοφςαν τθ δράςθ 
του αποτελεςματικι. Ζνασ ανεξάρτθτοσ διεκνισ οργανιςμόσ διατθρεί το κφροσ του ακριβϊσ 
χάρι ςτθν ανεξαρτθςία και τθν ουδετερότθτά του. Ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ πραγματοποιεί 
μιασ μορφισ πολιτικό «ξζπλυμα»127 όταν επιτυγχάνει τθν κινθτοποιιςει διαδικαςίεσ και 
πρωτοβουλίεσ που δεν είναι αποδεκτζσ όταν προζρχονται από μεμονωμζνα κράτθ. Ρολλζσ 
τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ νομιμοποιοφνται όταν εξελίςςονται μζςα από ζναν ανεξάρτθτο – ι 
φαινομενικά ανεξάρτθτο – οργανιςμό. Για παράδειγμα, όταν ζνα διεκνζσ 
χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα απαιτιςει τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν μζτρων 

                                                           
125

 Θ Γραμματεία του ΟΟΣΑ για παράδειγμα ςυλλζγει, παράγει και δθμοςιοποιεί πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το 
ςυντονιςμό τθσ εκνικισ οικονομικισ πολιτικισ. 
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 Αυτό ιςχφει ειδικά για τουσ λειτουργικοφσ οργανιςμοφσ, ι, τουλάχιςτον, περιςςότερο για αυτοφσ ςε ςχζςθ 
με τουσ ςυμβουλευτικοφσ οργανιςμοφσ 
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 Abbott & Snidal, Why States Act Through Formal International Organizations, 1998, ςελ. 18 
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προκειμζνου να χορθγιςει δάνειο ςε μια χϊρα, οι πολιτικζσ επιπτϊςεισ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ αυτισ είναι πολφ πιο ιπιεσ, από ό,τι κα ιταν ςτθν περίπτωςθ που το δάνειο 
χορθγοφνταν από κάποια τρίτθ χϊρα. Οι όροι των IFIs128 αποτελοφν ανϊτερα μζςα για τθν 
προϊκθςθ εςωτερικϊν μεταρρυκμίςεων, κάνοντασ τα κζματα περιςςότερο τεχνικά και 
λιγότερο πολιτικά, διατθρϊντασ ευελιξία129.  
 
Το πολιτικό «ξζπλυμα» ςτθν περίπτωςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν αφοροφςε τόςο 
τισ δωριτριεσ χϊρεσ και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, όςο τα κράτθ τθσ περιοχισ, τα οποία 
ζπρεπε να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ διατθρϊντασ κάποιο βακμό ευελιξίασ ςτο εςωτερικό 
τουσ. Κακϊσ οι εκνικιςτικζσ εντάςεισ ιταν ακόμα ζντονεσ, και μάλιςτα ζβριςκαν και 
κεςμικι ζκφραςθ μζςα από τον πολιτικό εκδθμοκρατιςμό και τθ διεξαγωγι ελεφκερων 
εκλογϊν, θ προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ιταν ζνα κζμα ταμποφ για όλεσ 
ςχεδόν τισ κυβερνιςεισ τθσ περιοχισ. Στα πλαίςια του Συμφϊνου Στακερότθτασ, θ επαφι, 
θ επικοινωνία, και θ τεχνικι ςυνεργαςία μεταξφ τουσ δεν ιταν τόςο «προκλθτικι», οφτε 
ενείχε πολιτικό κόςτοσ ςτο εςωτερικό τουσ. 
 
Χάρθ ςτο χαρακτιρα του ωσ διεκνισ κεςμόσ υπό τθν θγεςία τθσ ΕΕ και υπό τθν αιγίδα του 
ςυνόλου τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ ιταν ζνασ ουδζτεροσ 
οργανιςμόσ. Θ ποιότθτα τθσ ουδετερότθτασ προςκζτει και τθν αμερολθψία ςτα βαςικά 
χαρακτθριςτικά ενόσ οργανιςμοφ, και διευκολφνει το διαμεςολαβθτικό του ρόλο. Οι 
διεκνείσ οργανιςμοί μποροφν να αξιοποιιςουν τθν ουδετερότθτα130 α) παρζχοντασ 
πλθροφορίεσ, β) λειτουργϊντασ ωσ κεματοφφλακεσ αξιϊν, γ) κατανζμοντασ ευκφνεσ και 
ωφζλειεσ (όπωσ ζνασ γονιόσ που κόβει τθν τοφρτα ςε ζνα παιδικό πάρτυ), και δ) 
διαμεςολαβϊντασ για τθν επίλυςθ διαφορϊν131. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν είχε τθν αρμοδιότθτα ι τθν τεχνογνωςία να αποτρζψει τα 
κράτθ από τθν παραβίαςθ των μεταξφ τουσ ςυμφωνιϊν, αλλά διζκετε αρκετό κφροσ ωσ 
ενδιάμεςοσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ με τα κράτθ τθσ περιοχισ. Επιπλζον, δεν υπιρξε ο 
κεματοφφλακασ των Ευρωπαϊκϊν αξιϊν και αρχϊν, κακϊσ ο ρόλοσ αυτόσ ανικε ςτουσ 
Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Μποροφμε, όμωσ, να διακρίνουμε το ρόλο του «διανομζα» 
ευκυνϊν και ωφελειϊν, ειδικά τθν πρϊτθ περίοδο τθσ δραςτθριοποίθςισ του, μζςα από τθ 
διοργάνωςθ των χρθματοδοτικϊν ςυνεδρίων. Αν και οι πόροι που ςυγκεντρϊκθκαν τθν 
περίοδο 1999-2001 διατζκθκαν και προςφζρκθκαν από άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και 
χϊρεσ-δωρθτζσ και όχι το Σφμφωνο, αυτό προςπάκθςε να λειτουργιςει ςυμβουλευτικά ωσ 
προσ τουσ δωρθτζσ, προκειμζνου να υπάρξει ιςορροπία και αποτελεςματικότθτα ωσ προσ 
τθν κατανομι των πόρων ανά τομζα και ανά χϊρα. Αυτό ζγινε μζςα από το ςυντονιςμό 
ειδικϊν ςυνεδρίων για το Κόςςοβο ι τθ Σερβία ι ολόκλθρθ τθν περιοχι, και μζςα από τθ 
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 IFI – International Financial Institution (διεκνζσ χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα) 
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 Για παράδειγμα, το καταςτατικό τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ απαιτεί ότι τα αναπτυξιακά δάνεια δίνονται 
χωρίσ όρουσ ωσ προσ τον πολιτικό χαρακτιρα των κυβερνιςεων που τα λαμβάνουν. Αυτι θ «γραμμι» είναι 
δφςκολο να γίνει αποδεκτι από τισ ΘΡΑ, όπου οι προχπολογιςμοί οικονομικισ βοικειασ απαιτοφν τθν 
ζγκριςθ από το Κογκρζςο.  
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εάν υπάρχουν δικαςτικζσ υπθρεςίεσ με ανάλογθ αρμοδιότθτα όταν εκφράηονται διαφωνίεσ για τθν φπαρξθ ι 
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δθμιουργία δυνατοτιτων ςυντονιςμζνθσ δράςθσ ςτον τομζα του εκδθμοκρατιςμοφ, τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ και του κράτουσ-δικαίου, και όχι μόνο ςτο χϊρο των υποδομϊν. Με 
τθν ίδια λογικι, το Σφμφωνο Στακερότθτασ προςπάκθςε να προςανατολίςει τθ διεκνι 
αναπτυξιακι βοικεια προσ όλεσ τισ χϊρεσ. 
 
Ππωσ για κάκε δικαςτι που ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ νομικϊν ι κεςμικϊν διαφορϊν, θ 
ουδετερότθτα είναι απαραίτθτθ για τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, εφόςον μεταξφ άλλων 
επιτελοφν και διαμεςολαβθτικό ρόλο. Πταν οι διεκνείσ οργανιςμοί παρεμβαίνουν 
προκειμζνου να διευκολφνουν μια κατάςταςθ, δρουν ωσ ειλικρινείσ διαμεςολαβθτζσ για να 
ξεπεραςτοφν διαπραγματευτικά αδιζξοδα, μζςα από τθ βελτίωςθ τθσ ροισ τθσ 
πλθροφόρθςθσ για τισ προκζςεισ και προτιμιςεισ των κρατϊν (facilitative intervention). 
Πταν ο ρόλοσ τουσ αφορά δεςμευτικζσ παρεμβάςεισ (binding intervention), οι διεκνείσ 
οργανιςμοί εκδίδουν νομικά δεςμευτικζσ αποφάςεισ με τθ ςυμφωνία όλων των πλευρϊν. 
Θ πικανότθτα και μόνο τθσ εξωτερικισ παρζμβαςθσ μπορεί να κάνει τα κράτθ να 
εκλογικεφςουν τισ διαπραγματευτικζσ τουσ κζςεισ. Αν και το Σφμφωνο δεν είχε τζτοια 
δικαιοδοςία ι αρμοδιότθτα, λειτοφργθςε ςαφϊσ δεςμευτικά ςε επίπεδο θκικισ, και 
ζμμεςα και ςε υλικό επίπεδο. Θ παραβίαςθ των αρχϊν ςτισ οποίεσ τα κράτθ δεςμεφκθκαν 
κα είχε πραγματικά αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν αξιοπιςτία τουσ – κάτι που κα μεταφραηόταν 
και ςε υλικζσ ςυνζπειεσ ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για τθν εφρεςθ των αναγκαίων 
πόρων για τθν αναςυγκρότθςι τουσ. 
 
Αξιοποιϊντασ τισ ιδιότθτεσ τθσ ςυγκζντρωςθσ και τθ ανεξαρτθςίασ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν, τα κράτθ μποροφν να επιτφχουν ςτόχουσ που δεν είναι εφικτι από μια 
αποκεντρωμζνθ βάςθ. Σε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, και ειδικά μετά τον Ψυχρό Ρόλεμο, ο 
ρόλοσ των διεκνϊν οργανιςμϊν επεκτάκθκε και ςτθν ανάπτυξθ κοινϊν αρχϊν και 
πρακτικϊν που ςυμβάλλουν ςτον προςδιοριςμό και τθ βελτίωςθ των ίδιων των κρατϊν. Το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε μια μοναδικι προςπάκεια τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για 
το ςκοπό αυτό ςτθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, προκειμζνου να ενςωματωκοφν οι αρχζσ τθσ 
Ευρω-Ατλαντικισ κοινότθτασ, και να επεκτακεί ο Ευρωπαϊκόσ χϊροσ δθμοκρατίασ, ειρινθσ 
και ανάπτυξθσ. 
 
 

6.3.2. Διεκνισ οργάνωςθ και ειρινθ 
 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί εκφράηουν το όνειρο τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ, όπωσ και τθν 
ετοιμότθτα για περαιτζρω εμβάκυνςθ των κεςμικϊν δεςμϊν και δεςμεφςεων των κρατϊν. 
Σχετικζσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι διεκνείσ οργανιςμοί ιδρφονται ςε περιόδουσ ειρινθσ, και 
μάλιςτα αμζςωσ μετά τθ λιξθ ςθμαντικϊν ςυγκροφςεων132, ενϊ παρατθρείται μείωςθ του 
ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων οργανιςμϊν ςτο διεκνζσ ςφςτθμα όταν επίκειται πόλεμοσ133. 
Ράντωσ, θ κοινι ςυμμετοχι των κρατϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ τείνει να αυξάνει το 
επίπεδο ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν που βρίςκονται ςε ςυμμαχία134. 

                                                           
132

 Αυτι θ παρατιρθςθ αναβακμίηει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ διεκνι οργάνωςθ και τθν ειρινθ, χωρίσ 
αναγκαςτικά να υφίςταται ςχζςθ αιτίασ-αιτιατοφ – βλ. και Jacobson, Reisinger & Mathers, National 
Entanglements in International Organizations, 1986, ςελ. 156 
133

 Τθ κζςθ αυτι παρουςιάηει ο Domke, War and the Changing Global System, 1988 
134

 Για τθν επίδραςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε ςυμμαχίεσ βλ. Oneal, The Theory of Collective Action and Burden 
Sharing in NATO, 1990. Θ γεωγραφικι εγγφτθτα δθμιουργεί και ευκαιρίεσ και αιτίεσ για πολεμικζσ 
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Θ κεμζλια υποδομι του Ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ, ςτο οποίο οι χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
κα ζπρεπε να ενταχκοφν, βαςίηεται ςτθν αμοιβαία ςχζςθ ανάμεςα ςτθ διεκνι οργάνωςθ 
και τθν ειρινθ135. Μετά το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, οι Ευρωπαίοι θγζτεσ πρϊτα 
αποκατζςτθςαν και ςτακεροποίθςαν τθ δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ ςτο εςωτερικό των 
κρατϊν τουσ. Στθ ςυνζχεια, δθμιοφργθςαν ζνα δίκτυο οικονομικισ αλλθλεξάρτθςθσ που κα 
ζκανε οικονομικά παράλογθ οποιαδιποτε πολεμικι ςφγκρουςθ ςτο μζλλον. Τζλοσ, 
ενςωμάτωςαν αυτό δίκτυο ςε πολφπλοκεσ κεςμικζσ δομζσ, οι οποίεσ εξελίχκθκαν ςε βάκοσ 
και εφροσ ϊςτε να αποτελζςουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ136.  
 
Ρροκειμζνου θ ΝΑ Ευρϊπθ να γίνει μζτοχοσ ςε αυτό το οικοδόμθμα, ζπρεπε να αςπαςτεί 
τισ αρχζσ που πρϊτοσ ζκεςε ο Immanuel Kant για ζνα ςτακερό και ειρθνικό περιβάλλον, 
επενδφοντασ ςε τρεισ δομικοφσ πυλϊνεσ που βρίςκονται ςτθν καρδιά τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ137:  

 δθμοκρατικά ςυντάγματα (δθλαδι αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία), ϊςτε να 
περιορίηονται τα «καπρίτςια» των θγετϊν για τθ διεξαγωγι πολζμου 

 εμπορικό πνεφμα και οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ, για να ενιςχυκοφν οι δομικοί 
περιοριςμοί του πολζμου μζςα από διακρατικοφσ δεςμοφσ που ενκαρρφνουν το 
διάλογο και όχι τθ ςφγκρουςθ,   

 διεκνζσ δίκαιο  - ςτο ςφγχρονο κόςμο τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ωσ οχιματα 
ζκφραςθσ, ανάπτυξθσ και εφαρμογισ του - και τθν κατανόθςθ των νόμιμων 
δικαιωμάτων όλων των πολιτϊν, όλων των κρατϊν, ϊςτε να υπάρχει ν θκικι και 
νομικι βάςθ για τθν ειρθνικι επίλυςθ των ςυγκροφςεων.  

 
 

6.3.3. Επιβολι των διεκνϊν κανονιςμϊν: ςυμμόρφωςθ και δεςμευτικότθτα 
 
Τόςο οι νομικοί, όςο και οι πολιτικοί επιςτιμονεσ αναγνωρίηουν ότι τα νομικά κακεςτϊτα 
μποροφν να επθρεάςουν τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν, και ότι υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ αυτό δεν είναι εφικτό138. Το αν μια ςυνκικθ, ζνασ διεκνισ 
κανονιςμόσ ι μια απόφαςθ ενόσ οργάνου διεκνοφσ οργανιςμοφ κα τθρθκεί ι αν κα 
επζλκουν άλλεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά των κρατϊν, εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά 
του ςυςτιματοσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ του κακεςτϊτοσ139. Αυτό ςθμαίνει ότι οι 
διεκνείσ ςυνκικεσ, τα κακεςτϊτα, οι κεςμοί και οι οργανιςμοί δρουν πραγματικά 

                                                                                                                                                                                     
ςυγκροφςεισ, με αποτζλεςμα θ ιδιότθτα μζλουσ ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ να μθν αποτελεί ζνα ικανό 
κριτιριο για τθν ειρθνικι ςυμπεριφορά των κρατϊν. 
135

 Ειδικότερα, θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ κρατϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ μειϊνει τθ ςυχνότθτα των 
ςτρατιωτικϊν ςυγκροφςεων κατά 23%, ενϊ ωφελοφνται περαιτζρω όταν ζχουν δθμοκρατικό κακεςτϊσ και 
ςθμαντικά επίπεδα διμεροφσ εμπορίου. Ραρατθρικθκε, επίςθσ, ότι, αν και τα δφο μζλθ μιασ δυάδασ είναι 
δθμοκρατικά, τότε θ ςφγκρουςθ μεταξφ τουσ είναι 35% λιγότερο πικανι, και ότι Θ αφξθςθ του επιπζδου και 
τθσ τάςθσ του λόγου ανάμεςα ςτο εμπόριο και το ΑΕΡ κατά μια ςτακερι απόκλιςθ μειϊνει τθν πικανότθτα 
μιασ ςφγκρουςθσ κατά 38%.  Σφμφωνα με μελζτεσ, ςυνολικά οι τρεισ πυλϊνεσ τθσ ειρινθσ του Kant μειϊνουν 
τθν πικανότθτα για ςφγκρουςθ κατά 72%. Russett, Oneal & Davis, The Third Leg of the Kantian Tripod for 
Peace: International Organizations and Militarized Disputes, 1950-1985, 1998, ςελ. 462 
136

 Βλ. και ςε Doyle, An International Liberal Community, 1992 
137

 Kant, Perpetual Peace and Other Essays on Politics, History and Morals (trans. Ted Humphrey), 1983 
138

 Βλ. για παράδειγμα Chayes & Handler Chayes, On Compliance, 1993, ς.ς. 175-205; Fisher, Improving 
Compliance with International Law, 1981; Butler, Control over Compliance with International Law, 1991 
139

 Ο όροσ «ςφςτθμα ςυμμόρφωςθσ» (compliance system) ανικει ςτον Oran Young (Compliance and Public 
Authority: A Theory with International Applications, 1979, ςελ. 3) 
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αποτελεςματικά όταν προκαλοφν ςυμπεριφορζσ που δεν κα υφίςταντο χωρίσ τθν φπαρξι 
τουσ. Ζτςι, δεν είναι τυχαίο ότι οι κυβερνιςεισ επενδφουν ςτο ςχεδιαςμό και τθ 
λεπτομζρεια τθσ γλωςςικισ διατφπωςθσ των ςυνκθκϊν, με ςτόχο να βελτιϊςουν τισ 
πικανότθτεσ για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ.  
 
Θ μθ ςυμμόρφωςθ (non compliance) με τισ επιταγζσ ενόσ διεκνοφσ κεςμοφ δεν είναι πάντα 
αποτζλεςμα ςυνειδθτισ επιλογισ, αλλά και τθσ μθ ευκρίνειασ των ςυμφωνιϊν, τθσ 
ζλλειψθσ ικανοτιτων των κρατϊν να ςυμμορφωκοφν, ι ακόμα και των μεταβαλλόμενων 
εςωτερικϊν τουσ ςυνκθκϊν140. Θ επίλυςθ των προβλθμάτων αυτϊν δεν προκφπτει από τθν 
αυςτθρότερθ διατφπωςθ και τθν φπαρξθ μζςων εξαναγκαςμοφ, αλλά από τθν καλφτερθ 
διαχείριςθ τθσ διάκεςθσ των κρατϊν να τθριςουν τα ςυμφωνθκζντα. Βζβαια, υπάρχουν 
και οι απόψεισ που ιςχυρίηονται ότι υψθλό ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ με μια ςυμφωνία 
παρουςιάηεται ςτισ περιπτϊςεισ που τα κράτθ δεν χρειάηεται να μεταβάλλουν ςθμαντικά 
τισ ςυμπεριφορζσ τουσ εξαιτίασ μιασ ςυμφωνίασ ι ενόσ κακεςτϊτοσ, ι ότι, χωρίσ 
μθχανιςμοφσ για τθν επιβολι των ςυμφωνθκζντων, τα κράτθ δεν πρόκειται να 
ςυμμορφωκοφν141. Είναι ςθμαντικό να παρατθριςουμε ότι το πλαίςιο του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ διατυπϊκθκε με προςοχι, με ςυνεχείσ αναφορζσ ςε διεκνείσ αξίεσ και αρχζσ 
που ιταν ιδθ αποδεκτζσ ι επιβεβαιωμζνεσ, ζςτω και ρθτορικά. Στόχοσ των ιδρυτικϊν 
κειμζνων δεν ιταν να δθμιουργιςουν μια λεπτομερι ςυνκικθ ι ζναν ολοκλθρωμζνο  
οργανιςμό, αλλά να αποτυπϊςουν το πνεφμα τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, και όχι τισ 
ακριβείσ λειτουργίεσ και πρακτικζσ τθσ. Τα κράτθ ζπρεπε να μεταβάλλουν ςτοιχεία τθσ 
ςυμπεριφοράσ τουσ, ςε ςθμαντικό βακμό, όχι για να ςυμμορφωκοφν με το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ, αλλά για να ενςωματϊςουν γρθγορότερα και πιο αποτελεςματικά τισ αρχζσ 
τθσ Ευρω-Ατλαντικισ κοινότθτασ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν διζκετε καν ριτρεσ που αφοροφςαν τθ μθ ςυμμόρφωςθ με 
τισ αρχζσ του, αλλά επικεντρϊκθκε ςτθν καλι διαχείριςθ του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ που 
επιβεβαίωναν οι μζτοχοί του, και όχι ςτισ αρνθτικζσ διαςτάςεισ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ. Θ 
καινοτομία του ζγκειται ςτθ διάςταςθ τθσ διαχείριςθσ των αναγκϊν που το δθμιοφργθςαν, 
και τθν επιδίωξθ μιασ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ αυτϊν των αναγκϊν, και όχι ςτθ 
διάςταςθ τθσ επιβολισ των ςυμφωνθκζντων. Βζβαια, υπιρχαν μθχανιςμοί που 
διευκόλυναν ι παρότρυναν τθ ςυμμόρφωςθ ςτα πλαίςια άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν, 
αλλά δεν ιταν εφικτό να κινθτοποιθκοφν ζπειτα από απόφαςθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ. Οι ςυνζπειεσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με το πνεφμα ςυνεργαςίασ που 
εξζφραηε το Σφμφωνο Στακερότθτασ τίκεντο ςε διμερζσ επίπεδο, μεταξφ των κρατϊν τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ και των διεκνϊν οργανιςμϊν και τθσ ΕΕ. Θ δθμιουργία του Συμφϊνου 

                                                           
140

 Θ ζλλειψθ ευκρίνειασ μπορεί να αντιμετωπιςτεί μζςα από τθν επίλυςθ διαφορϊν και διαδικαςίεσ με τθν 
παρεμβολι τρίτθσ πλευράσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ςυλλογισ ςτοιχείων (fact finding), καλζσ υπθρεςίεσ, 
ερμθνεία των διεκνϊν ςυμφωνιϊν και διαμεςολάβθςθ. Θ ανικανότθτα των κρατϊν αντιμετωπίηεται άμεςα με 
οικονομικι και τεχνικι βοικεια. Τα προβλιματα που προκφπτουν από τθ μεταβολι των εξωτερικϊν 
ςυνκθκϊν τα διαχειρίηονται τα πολιτικά και δικαςτικά όργανα των διεκνϊν οργανιςμϊν που ζχουν τθν 
αρμοδιότθτα να ερμθνεφουν και να προςαρμόηουν τισ ςυμφωνίεσ και να καλλιεργοφν νόρμεσ. Ρεριςςότερα 
για τα κζματα τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων και των κανονιςμϊν τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ βλ. ςε Chayes & 
Handler Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements, 1995; Mitchell, 
Regime Design Matters: International Oil Pollution and treaty Compliance, 1994; και Young, International 
Governance, 1994 
141

 Βλ. για παράδειγμα Downs, Rocke & Barsoom, Is the Good News about Compliance Good News about 
Cooperation?, 1996 
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εκφράηει ακριβϊσ τθν αδυναμία των ιςχυρϊν παραγόντων του διεκνοφσ ςυςτιματοσ να 
διαχειριςτοφν ωσ μεμονωμζνοι παράγοντεσ τθν αςτάκεια που προκλικθκε από τθ 
διάςπαςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, και να επιβάλλουν τθν τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων 
μακροπρόκεςμα με αποδεκτό για αυτοφσ κόςτοσ. 
 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί ακολουκοφν διαφορετικοφσ δρόμουσ για να επιβάλουν τα 
ςυμφωνθκζντα, είτε απαιτϊντασ ενθμζρωςθ, είτε δθμοςιοποιϊντασ τθν κρίςθ τουσ για τθ 
ςυμπεριφορά των κρατϊν. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ χρθςιμοποίθςε και τουσ δφο 
τρόπουσ, καλϊντασ τισ χϊρεσ να προβαίνουν ςε δθμόςιεσ ενθμερϊςεισ ςτα πλαίςια των 
ςυναντιςεων του Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ 
τουσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου των Τραπεηιϊν Εργαςίασ και των ειδικϊν ομάδων. Αν 
και ςπάνια προζβθ ςε αρνθτικι κριτικι, μια και ο ρόλοσ του δεν ιταν τζτοιοσ (θ κριτικι 
αςκοφνταν εν τζλει από τθν ΕΕ ι τθν Ραγκόςμια Τράπεηα ι τουσ δωρθτζσ), οι 
προειδοποιιςεισ του για τα «ευριματα» των ςτελεχϊν του, ζςτω και ςε πολιτικό επίπεδο, 
πολλζσ φορζσ προκάλεςαν κινθτοποίθςθ εκεί όπου υπιρχε αδράνεια142. 
 
 

6.3.4. Οργάνωςθ, ταυτότθτεσ και ςυμφζροντα 
 
Για πολλοφσ μελετθτζσ, οι αρχζσ και οι κεςμοί του διεκνοφσ ςυςτιματοσ μεταβάλλουν τθ 
ςυμπεριφορά των κρατϊν, αλλά όχι και τθν ταυτότθτα και τα ςυμφζροντά τουσ143. Θ 
ιςτορικι εμπειρία των τελευταίων δεκαετιϊν, όμωσ, ζχει δθμιουργιςει μια νζα αντίλθψθ, 
ςαφϊσ κετικι, για τθ δυνατότθτα των κρατϊν να μεταμορφϊνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ 
μζςα από τθ «μετάλλαξθ» των ταυτοτιτων και ςυμφερόντων τουσ που προκφπτει από τθ 
ςυμμετοχι ςε διεκνείσ κεςμοφσ144.  
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 Σε επίπεδο εςωτερικισ πολιτικισ, οι δθλϊςεισ του Ειδικοφ Συντονιςτι ι των ςτελεχϊν του Γραφείου του 
ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν προϊκθςθ μζτρων οικονομικισ πολιτικισ ι τθν ειςιγθςθ άλλων 
μεταρρυκμίςεων. Για παράδειγμα, το 2008, το Κοινοβοφλιο τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ ετοιμαηόταν να ψθφίςει 
νόμο που αναιροφςε τισ υποχρεϊςεισ τισ χϊρασ ςτα πλαίςια τθσ CEFTA, πράγμα που προκάλεςε τθν ζντονθ 
αντίδραςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, με αποτζλεςμα θ πρόταςθ νόμου να αποςυρκεί. Κζματα 
διαφάνειασ και κεςμικϊν μεταρρυκμίςεων υπιρξαν επίςθσ ςθμαντικά, πχ ςτθν Αλβανία και το 
Μαυροβοφνιο.  
143

 Ρρόκειται κυρίωσ για τισ προςεγγίςεισ τθσ αναρχίασ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ - βλ. ενδεικτικά Grieco, 
Anarchy and the Limits of cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism, 1988; Nye, 
Neorealism and Neoliberalism, 1988; Keohane, International Institutions and State Power, 1989, ς.ς. 1-20; 
Mearsheimer, Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War, 1990. Ο ςυμπεριφοριςμόσ  
(behavioralism) και ο ραςιοναλιςμόσ (rationalism) ωσ κεωρθτικά μοντζλα για τον άνκρωπο και τουσ κεςμοφσ 
ζχουν μια κοινι πνευματικι κλθρονομιά από τον ατομικό υλιςμό (material individualism) του Hobbes και του 
Locke. Για τθ ςχζςθ μεταξφ των δφο μοντζλων, βλ. περιςςότερα ςε Turner, A Theory of Social Interaction, 
1988, ς.ς. 24-31 
144

 Υπάρχει μια ςειρά κοινωνικϊν κεωριϊν που επιδιϊκουν να εξθγιςουν τισ ταυτότθτεσ και τα ςυμφζροντα, 
βαςιηόμενεσ ςτισ κοινωνικζσ δομζσ, που αποτελοφν και το ρεφμα του κονςτρουκτιβιςμοφ. Ο 
κονςτρουκτιβιςμόσ αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο θ γνϊςθ δθμιουργεί κοινωνικά υποκείμενα. Θ 
αντίλθψθ αυτι δεν διαφζρει και πολφ από τον ινςτιτουςιοναλιςμό, που επικεντρϊνεται ςτον τρόπο με τον 
οποίο οι κεςμοί μεταμορφϊνουν τα ςυμφζροντα, και αφορά τθν εκκίνθςθ, υλοποίθςθ και περαίωςθ μιασ 
διαδικαςίασ για το ςκοπό αυτό. Υπάρχουν, με τον τρόπο αυτό, κανάλια επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ 
ανάμεςα ςτον κονςτρουκτιβιςμό και τον φιλελεφκερο ινςτιτουςιοναλιςμό, ειδικά για τθ δθμιουργία νζασ 
γνϊςθσ και τισ μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τθν ταυτότθτα και τα ςυμφζροντα ςτα πλαίςια ενόσ ςυςτιματοσ. 
Δθλαδι, δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ «λογικι τθσ αναρχίασ», αλλά πρακτικζσ και διαδικαςίεσ που δθμιουργοφν 
κάποια δομι ταυτοτιτων και ςυμφερόντων και όχι κάποια άλλθ. Αναρχία, λοιπόν, είναι αυτό που τα κράτθ 
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Το πρϊτο που πρζπει να υπογραμμίςουμε είναι το γεγονόσ ότι οι δομζσ τθσ ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ τείνουν όλο και περιςςότερο προσ τθ διαμόρφωςθ μιασ κεντρικισ αρχισ ςτον 
Ευρωπαϊκό χϊρο, ενϊ υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ και προςαρμογισ 
τθσ ςυμπεριφοράσ των κρατϊν ςτισ αρχζσ του. Ρροκειμζνου να ενταχκοφν ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, τα κράτθ πρζπει να ευκυγραμμίςουν τα ςυμφζροντά τουσ με τα Ευρωπαϊκά 
ςυμφζροντα, μζςα από μια διαδικαςία πολφπλοκθσ εκμάκθςθσ ςυμπεριφορϊν και 
ενςωμάτωςθσ αρχϊν, που εκ των πραγμάτων αποδίδει ςθμαςία ςτο ρόλο των κεςμϊν και 
οργανιςμϊν145. Θ δομι του διεκνοφσ ςυςτιματοσ εξακολουκεί να κατζχει μια προνομιακι 
κζςθ ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία, αφοφ θ μεταμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ και του 
ςυμφζροντοσ μζςα από διαδικαςίεσ αποτελεί δομικι μεταμόρφωςθ146.  
 
Οφείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι τα κράτθ δεν επιδιϊκουν ζνα «πακζτο» ςυμφερόντων που 
ιςχφει ανεξάρτθτα από το κοινωνικό περιβάλλον όπου λειτουργοφν, αλλά οι καταςτάςεισ 
και τα ςυμφζροντά τουσ ςυνεξαρτϊνται147: αντιμετωπίηοντασ μια ςυγκεκριμζνθ 
κατάςταςθ, θ οποία απαιτεί τθν ανάλθψθ μιασ δράςθσ με λίγο-πολφ προβλεπόμενο κόςτοσ 
και ςυνζπειεσ, τα κράτθ κακορίηουν και τισ ενζργειζσ τουσ148. Κάποιεσ φορζσ, ζρχονται 
αντιμζτωπα με καταςτάςεισ που δεν ζχουν προθγοφμενο, και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 
πρζπει πρϊτα να τισ ερμθνεφςουν και ςτθ ςυνζχεια να διαμορφϊςουν τα ςυμφζροντά 
τουσ - είτε κακ’ αναλογία, είτε εφευρίςκοντασ λφςεισ εκ νζου. Συνικωσ υπάρχουν 
ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ και μζκοδοι βάςει των οποίων παράγονται τα ςυμφζροντα, 
μζςα από ρόλουσ που προςδιορίηονται κεςμικά149.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε ζνασ νζοσ μθχανιςμόσ, ςτον οποίο μποροφμε να 
διακρίνουμε κάποια ςτοιχεία κακ’ αναλογία με προθγοφμενεσ προςπάκειεσ 
αναςυγκρότθςθσ. Ακόμα περιςςότερο, όμωσ, δθμιουργικθκε για να παράγει μια 
ςυνδυαςμζνθ δυναμικι αποτροπισ πολζμων, και παράλλθλα ςτακεροποίθςθσ τθσ ειρινθσ. 
Θ Ευρϊπθ, οι μθχανιςμοί αςφαλείασ τθσ, αλλά και τα κράτθ τθσ περιοχισ και θ διεκνισ 
κοινότθτα, κλικθκαν να προςδιορίςουν τα ςυμφζροντά τουσ και τισ πολιτικζσ διαςφάλιςισ 
τουσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, ςε ζνα ριηικά διαφορετικό πλαίςιο πολιτικϊν, οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν και διεκνϊν ςυνκθκϊν. Υπιρχε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον εμφφλιασ 
ςφγκρουςθσ και νζεσ κρατικζσ οντότθτεσ που προζκυψαν από τθ διάςπαςθ μιασ 
προθγοφμενθσ. Σε διεκνζσ επίπεδο, απουςίαηε θ «εγγφθςθ» τθσ ςτακερότθτασ του 
διπολικοφ ςυςτιματοσ, ενϊ υπιρχε μεγάλθ πίεςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ από τθν κοινωνία των 
πολιτϊν, και δεν πρζπει να αγνοοφμε το νζο Ευρωπαϊκό κεςμικό και πολιτικό περιβάλλον 
(ςυνκικθ του Μάαςτριχτ και επανζνωςθ τθσ Γερμανίασ), ςτα πλαίςια του οποίου κα 
ζπρεπε να λθφκοφν ςυλλογικζσ αποφάςεισ. Θ κατάςταςθ, λοιπόν, παρουςίαηε πολλζσ 
ιδιαιτερότθτεσ, και ιταν δεδομζνθ θ αδυναμία αποκατάςταςθσ τθσ τάξθσ και τθσ 
ςτακερότθτασ επί μια ολόκλθρθ δεκαετία, παρά τισ προςπάκειεσ διαμεςολάβθςθσ και τθν 

                                                                                                                                                                                     
επιλζγουν (Wendt, Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, 1992, ς.ς. 
394-395), ενϊ οι πόλεμοι ςυμβαίνουν γιατί δεν υπάρχει τίποτα για να τουσ αποτρζψει (Waltz, Man the State 
and War, 1959, ςελ. 23). Βλ. περιςςότερα ςε Onuf, World of Our Making, 1989 
145

 Βλ. για παράδειγμα Jervis, Realism, Game Theory and Cooperation, 1988, ς.ς. 340-344 
146

 Wendt, Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, 1992, ςελ. 393 
147

 Για τθν ιδζα του «πορτφόλιο» των ςυμφερόντων (portfolio of interests), βλ. Hindess, Political Choice and 
Social Structure, 1989, ς.ς. 2-3 
148

 Για τθ «κεωρία τθσ κινθτοποίθςθσ» (mobilization theory) βλ. Turner, A Theory of Social Interaction, 1988, 
ς.ς. 23-69 
149

 Wendt, Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, 1992, ςελ. 398 
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επιβολι οικονομικϊν κυρϊςεων, ακόμα και μετά τθ χριςθ ςτρατιωτικισ βίασ. Ζπρεπε, 
λοιπόν, να δθμιουργθκεί ζνασ νζοσ μθχανιςμόσ, πρϊτον για τθ μακροπρόκεςμθ 
διαςφάλιςθ τθσ ειρινθσ και δεφτερον για τθ δθμιουργία προχποκζςεων βιϊςιμθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ, πολιτικοφ εκδθμοκρατιςμοφ και κράτουσ δικαίου ςτθν περιοχι τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ κάλεςε τα κράτθ τθσ περιοχισ να δθλϊςουν τισ προκζςεισ τουσ. 
Σε ςυνδυαςμό με το φόβο υλοποίθςθσ αρνθτικϊν πικανοτιτων για το μζλλον τθσ περιοχισ, 
το κεςμικό πλαίςιο που δθμιουργικθκε από το Σφμφωνο Στακερότθτασ απζτρεπε τισ 
αρνθτικζσ ανταποδοτικζσ ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ, μζςα από τθν ενκάρρυνςθ 
λειτουργικϊν κεςμϊν ςυνεργαςίασ150. Θ διαδικαςία με τθν οποία τα «εγωκεντρικά» κράτθ 
μακαίνουν να ςυνεργάηονται είναι ταυτόχρονα και μια διαδικαςία αναςυγκρότθςθσ των 
ςυμφερόντων τουσ, ςε ζνα πλαίςιο κοινισ δζςμευςθσ προσ ςυγκεκριμζνα πρότυπα 
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ151. Εν καιρϊ, αυτι θ διαδικαςία παράγει ςυλλογικά ςυμφζροντα 
που οργανϊνονται γφρω από ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ και ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ. Θ 
διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ τείνει να επαναπροςδιορίηει τισ ταυτότθτεσ και τα 
ςυμφζροντα ςε όρουσ νζασ γνϊςθσ και δζςμευςθσ.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε μια ςυνειδθτι προςπάκεια πολιτικισ για τθ μεταβολι 
ςυγκεκριμζνων παραμζτρων του περιβάλλοντοσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, αλλά και ουςιωδϊν 
ςτοιχείων των ταυτοτιτων και των ςυμφερόντων των κρατϊν τθσ περιοχι. Ωσ προσ το 
ευρφτερο περιβάλλον, το Σφμφωνο επικεντρϊκθκε ςτθ ςτακεροποίθςθ τθσ ειρινθσ και τθ 
δθμιουργία των προχποκζςεων οικονομικισ ευθμερίασ, πολιτικοφ εκδθμοκρατιςμοφ και 
κοινωνικισ ιςονομίασ. Κζτοντασ τισ βάςεισ για τθ βιωςιμότθτα ενόσ τζτοιου 
περιβάλλοντοσ, μζςα από τθ δζςμευςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ ςτισ αρχζσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, τζκθκαν οι πρϊτεσ βάςεισ για τθ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ ωσ προσ 
τα αποτελζςματα τθσ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλεξάρτθςθσ. Θ κετικι 
αλλθλεξάρτθςθ παριγαγε νζεσ γνϊςεισ και ωφζλειεσ οι οποίεσ άρχιςαν να ταυτίηονται με 
τα ςυμφζροντα των κρατϊν, ειδικά με δεδομζνθ τθν προοπτικι ζνταξθσ ςτισ Ευρω-
Ατλαντικζσ δομζσ. 
 
 

6.3.5. Οι ςυμπεριφορζσ των διεκνϊν οργανιςμϊν μζςα από τισ διαδικαςίεσ 
και δομζσ τουσ 

 
Τα χαρακτθριςτικά των διεκνϊν οργανιςμϊν δεν αφοροφν μόνο τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ δθμιουργοφνται, ι τισ λειτουργίεσ τουσ, αλλά και το πϊσ ςυμπεριφζρονται αφότου 
δθμιουργθκοφν. Ππωσ όλοι οι ηωντανοί οργανιςμοί, μπορεί να «αρρωςτιςουν», να 
παρουςιάςουν δυςλειτουργίεσ ι ακόμα και «πακολογικζσ» ςυμπεριφορζσ. Ρολλζσ φορζσ, 
οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ δεν προκφπτουν εξαιτίασ των ςτόχων και ςκοπϊν τουσ, των 
εξωτερικϊν ςυνκθκϊν ι των ειδικϊν ςυμφερόντων ενόσ κράτουσ ι ομάδοσ κρατϊν, 
εφόςον οι αρμοδιότθτεσ που τουσ ανατίκενται ςυνικωσ τουσ παρζχουν και ζναν 
αξιοςθμείωτο βακμό ανεξαρτθςίασ από τα κράτθ που τουσ ζχουν δθμιουργιςει152. Οι 

                                                           
150

 Τισ ςυνκικεσ και ςχζςεισ ςυνεργαςίασ ςε ζνα περιβάλλον αναρχίασ αναλφουν διεξοδικά  ςτο ζργο τουσ οι 
Taylor (Anarchy and Cooperation, 1976) και Axelrod (The Evolution of Cooperation, 1984) 
151

 Wendt, Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, 1992, ςελ. 417 
152

 Barnett & Finnemore, The Politics, Power and Pathologies of International Organizations, 1999, ςελ. 699  
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μθχανιςμοί λειτουργίασ και οι εςωτερικζσ δομζσ τουσ, όμωσ, επθρεάηουν τόςο τισ 
διαδικαςίεσ διεξαγωγισ του ζργου τουσ, όςο και το τελικό αποτζλεςμα. Ρολλζσ φορζσ 
δθμιουργοφνται εμμονζσ με τισ εςωτερικζσ τουσ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ, ςε βάροσ 
τθσ αρχικισ αποςτολισ τουσ.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ιταν πολφ περιοριςμζνοσ ςε μζγεκοσ οργανιςμόσ για να 
δθμιουργιςει δομζσ  διαδικαςτικοφ χάουσ, αν και ζπρεπε να προςαρμοςτεί ςτο «χάοσ» τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και των γραφειοκρατιϊν των υπολοίπων διεκνϊν οργανιςμϊν που 
ςυμμετείχαν ςε αυτό. Οι γραφειοκρατίεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν – όπωσ όλεσ οι 
γραφειοκρατίεσ - παράγουν κανόνεσ και κοινωνικζσ γνϊςεισ. Ρροςδιορίηουν τισ κοινζσ 
ευκφνεσ των κρατϊν (πχ ανάπτυξθ ι καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ), ορίηουν νζεσ 
κατθγορίεσ ι ομάδεσ παραγόντων του διεκνοφσ ςυςτιματοσ (πχ πρόςφυγεσ), δθμιουργοφν 
νζα ςυμφζροντα (πχ προϊκθςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων ι προςταςία του 
περιβάλλοντοσ), και μεταδίδουν ι προωκοφν μοντζλα πολιτικισ οργάνωςθσ ςε ολόκλθρο 
τον κόςμο (ελεφκερθ αγορά, δθμοκρατία). 
 
Θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ και κοινωνικισ ςφςταςθσ μιασ γραφειοκρατίασ μασ επιτρζπει 
να κάνουμε υποκζςεισ για τθ ςυμπεριφορά των διεκνϊν οργανιςμϊν και τθν επίδραςι 
τουσ ςτθ διεκνι πολιτικι. Με αυτι τθ λογικι, θ «γραφειοκρατία» του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ αποτελεί ζνα εξαιρετικά ενδιαφζρον αντικείμενο μελζτθσ. Το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ςτελεχϊκθκε αρχικά με αποςπαςμζνουσ διπλωμάτεσ από τισ χϊρεσ τθσ 
περιοχισ, και κάποιο διοικθτικό προςωπικό που διατζκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
Τα ςτελζχθ κλικθκαν να παίξουν ζναν διπλό ρόλο ενδιάμεςου και εκπροςϊπου των 
κυβερνιςεϊν τουσ, αλλά και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ προσ τισ χϊρεσ τουσ, εργαηόμενοι, 
παράλλθλα για τουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Δεν ιταν, λοιπόν, θ 
γραφειοκρατία ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ, οφτε μια «ςυλλογι» ειδικϊν και 
εμπειρογνϊμων, αλλά το άκροιςμα πολιτικϊν «επίλεκτων» γραφειοκρατϊν από 
διαφορετικζσ εκνικζσ γραφειοκρατίεσ, που κλικθκαν να παράγουν ζργο ςτο πλαίςιο μιασ 
ευρφτερθσ Ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ γραφειοκρατίασ. Θ τεχνοκρατικι αυτι αδυναμία 
ζριχνε το μεγαλφτερο βάροσ του ζργου του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτουσ ϊμουσ του 
Ειδικοφ Συντονιςτι, ο οποίοσ είχε να διαδραματίςει ζναν ρόλο θγετικό και καταλυτικό 
ταυτόχρονα, πράγμα ιδιαίτερα εμφανζσ ςτα πρϊτα βιματα του Συμφϊνου Στακερότθτασ: 
κακϊσ οι διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία του ιταν αρκετά γριγορεσ, λειτοφργθςε ςχεδόν 
αποκλειςτικά προςωποκεντρικά, γφρω από τον Ειδικό Συντονιςτι Bodο Hombach, και μια 
περιοριςμζνθ ομάδα ςτελεχϊν επιλογισ του. Επιπλζον, το 1999 και το 2000 το Σφμφωνο 
επικεντρϊκθκε ςτθ διοργάνωςθ χρθματοδοτικϊν ςυνεδρίων για τθν περιοχι και τισ χϊρεσ 
με τισ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ, και λιγότερο ςτθν παραγωγι ζργου που αφοροφςε το 
ςυντονιςμό πολιτικϊν ι και τθν πρόταςθ κοινϊν περιφερειακϊν πολιτικϊν ςε 
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. 
 
Θ δομι του υπιρξε λιτι, αν και παρουςιαηόταν δφο προβλιματα ςτθ λειτουργικότθτά τθσ, 
για δφο λόγουσ: α) ιταν ιδιαίτερα πολιτικοποιθμζνθ, αφοφ οι χϊρεσ αντιμετϊπιηαν το 
Σφμφωνο ωσ αντανάκλαςθ τθσ ιςχφοσ τουσ ςτον οργανιςμό, και β), το γεγονόσ ότι οι 
Ρρόεδροι των Τραπεηιϊν Εργαςίασ εξακολουκοφςαν να ζχουν παράλλθλα και άλλεσ 
αρμοδιότθτεσ ςε εκνικό επίπεδο153 δεν τουσ επζτρεπε να αφιερϊςουν τον απαιτοφμενο 
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 πχ ο Fabrizzio Saccommani, Ρρόεδροσ του Τραπεηιοφ για τθν Οικονομία ιταν παράλλθλα και αντιπρόεδροσ 
τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Λταλίασ 
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χρόνο για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του Συμφϊνου. Ζνα ακόμα ςθμείο που πρζπει να 
υπογραμμίςουμε είναι ότι ακόμα και τα απεςπαςμζνα ςτελζχθ από οργανιςμοφσ ι 
Ευρωπαϊκά κράτθ, που είχαν κατάλλθλθ επαγγελματικι εμπειρία, δεν διζκεταν τθν 
απαραίτθτθ γνϊςθ για τθν περιοχι και τισ ανάγκεσ τθσ, πράγμα που δθμιοφργθςε αρχικά 
αμθχανίεσ και ανεπάρκειεσ – ειδικά με δεδομζνο ότι θ ζδρα του Συμφϊνου βριςκόταν ςτισ 
Βρυξζλλεσ και τα ςτελζχθ του δεν είχαν άμεςθ επαφι με τθν περιοχι. 
 
Χρειάςτθκε αρκετόσ χρόνοσ ϊςτε να ςυγκεντρωκεί θ κατάλλθλθ τεχνογνωςία και να 
προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ. Αυτό άρχιςε μζςα από τθ χρθματοδότθςθ 
πρωτοβουλιϊν που τζκθκαν υπό τθν αιγίδα του Συμφϊνου – πχ από τθν κυβζρνθςθ τθσ 
Σουθδίασ για το εμπόριο, τθσ Ελβετίασ για τθν ιςότθτα των δφο φφλων ι τθσ Λρλανδίασ για 
τθν επιχειρθματικότθτα. Οι κυβερνιςεισ αυτζσ απζςτειλαν ειδικοφσ ςυμβοφλουσ για να το 
ςκοπό αυτό, οι οποίοι καλλιζργθςαν ζνα περιςςότερο επαγγελματικό πνεφμα μεταξφ των 
ςτελεχϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ (ςε αντιδιαςτολι με τθν μζχρι τότε κυρίαρχθ 
διπλωματία), και άςκθςαν πιζςεισ ςτισ κυβερνιςεισ τθσ περιοχισ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ των ςτελεχϊν που διζκεταν για τουσ ςκοποφσ του Συμφϊνου. Μζςα ςτο 2001, 
άρχιςε να διαφαίνεται μια νζα δυναμικι τθσ πιο τεχνοκρατικισ, πλζον, ομάδοσ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ: 

- Ρρϊτον, οι αποςπάςεισ των ςτελεχϊν από τθν περιοχι ζγιναν μακροχρόνιεσ154, 
ειδικά μετά τθν ολοκλιρωςθ των δθμοκρατικϊν μεταβάςεων ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. Αυτό 
οδιγθςε ςε μεγαλφτερθ ςυνζχεια, ςτθν καλφτερθ επικζντρωςθ των δράςεων, τθν 
ανάπτυξθ ςτρατθγικισ και τον εντοπιςμό νζων πρωτοβουλιϊν.  

- Δεφτερον, οι ανάγκεσ υλοποίθςθσ δράςεων προκάλεςε τθν τακτικότερθ επικοινωνία 
με τθν περιοχι, και βελτίωςε τισ αντιλιψεισ των ςτελεχϊν ςτισ Βρυξζλλεσ για τθν 
περιφερειακι πραγματικότθτα.  

- Τρίτον, θ ςτακεροποίθςθ των δθμοκρατικϊν μεταρρυκμίςεων προκάλεςε 
μεγαλφτερο πολιτικό ενδιαφζρον και οικονομικι κινθτοποίθςθ για τθν 
αναςυγκρότθςθ των Βαλκανίων, πράγμα που μεγζκυνε και τισ απαιτιςεισ για τθν 
παραγωγι πολιτικοφ ζργου από το Σφμφωνο Στακερότθτασ, μζςα από τθν 
προϊκθςθ περιφερειακϊν ςυμφωνιϊν.  

- Τζταρτον, θ διαφαινόμενθ πολιτικι ςτακερότθτα ςτο εςωτερικό των κρατϊν τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ επζτρεψε και τθ ςτελζχωςθ των κζςεων των Διευκυντϊν των Τραπεηιϊν 
Εργαςίασ, κάτι που βελτίωςε τισ λειτουργικζσ προοπτικζσ του Συμφϊνου ςτο 
ςφνολό του. Οι Διευκυντζσ των Τραπεηιϊν Εργαςίασ δεν αςκοφςαν παράλλθλα και 
άλλα κακικοντα ςε εκνικό επίπεδο, όπωσ οι Ρρόεδροι, πράγμα που επζτρεπε τθν 
πιο ςτενι πολιτικι παρακολοφκθςθ των περιφερειακϊν πρωτοβουλιϊν και τθν 
καταλυτικι λειτουργία του Συμφϊνου όπου ιταν αναγκαίο. 

 
Το 2002 οι αρμοδιότθτεσ του Ειδικοφ Συντονιςτι ανατζκθκαν ςτον Erhard Busek, ο οποίοσ 
ιταν ιδθ γνϊςτθσ τθσ περιοχισ, και διζκετε ζνα υψθλό πολιτικό προφίλ ςτθν Ευρϊπθ. Θ 
τοποκζτθςι του ςιμανε μια ςχεδόν άμεςθ αλλαγι τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ του 
Συμφϊνου, αλλά και τθσ εικόνασ του προσ τθν περιοχι και τθ διεκνι κοινότθτα. Ο ίδιοσ του 
ζχαιρε τθσ εμπιςτοςφνθσ των ΘΡΑ και τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και των κυβερνιςεων τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ. Αποτελοφςε ζμπειρο και διακεκριμζνο πολιτικό, που, ζχοντασ διαπραγματευτεί 
τθν ζνταξθ τθσ Αυςτρίασ ςτθν ΕΕ το 1995, ιταν ςε κζςθ να κατανοιςει και τισ διαδικαςίεσ 
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τθσ ΕΕ, αλλά και τισ αγωνίεσ των κρατϊν τθσ περιοχισ. Χρθςιμοποίθςε αυτό το προφίλ για 
να ενιςχφςει το Σφμφωνο Στακερότθτασ με ςτελζχθ από τθν περιοχι, όχι αρικμθτικά, αλλά 
ποιοτικά. Το Γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι περιελάμβανε πλζον νεότερθσ θλικίασ 
ςτελζχθ, αλλά καλφτερα καταρτιςμζνα, όχι μόνο από τθ ςφαίρα τθσ πολιτικισ και τθσ 
διπλωματίασ, αλλά και γενικότερα τον αναπτυξιακό τομζα, ακόμα και τον ιδιωτικό155. 
Επιπλζον, ζδωςε πρϊτοσ το «καλό παράδειγμα» επικοινωνίασ με τθ ΝΑ Ευρϊπθ, 
ταξιδεφοντασ πολφ τακτικά ςτθν περιοχι, επζμεινε ςτθν ανάγκθ «ιδιοκτθςίασ» (ownership) 
των αποτελεςμάτων του Συμφϊνου Στακερότθτασ από τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, και 
ενκάρρυνε τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ του. 
 
Το ςθμαντικότερο όλων ιταν θ ςτοχοποίθςθ δράςεων και θ ςυγκεκριμενοποίθςθ των 
προτεραιοτιτων του Συμφϊνου Στακερότθτασ: ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ του Ρεριφερειακοφ 
Τραπεηιοφ υπό το ςυντονιςμό του, παρουςίαςε τισ προτεραιότθτζσ του για τθν επόμενθ 
χρονιά, ενϊ ςτο τζλοσ κάκε χρόνου παρουςιαηόταν απολογιςμόσ πεπραγμζνων. 
Καλλιεργικθκε ζτςι μια ςχζςθ ελζγχου, κακικοντοσ, ςυνζχειασ και ςυνζπειασ, ςτθν οποία 
μετείχαν όλα τα ςτελζχθ του Συμφϊνου και οι μζτοχοί του.  
 
 

6.3.6. Γραφειοκρατία και πακολογίεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν 
 
Οι γραφειοκρατίεσ που αποτελοφν τθ λειτουργικι βάςθ των διεκνϊν οργανιςμϊν 
παρζχουν ζνα ςτακερό, προβλζψιμο και μθ βίαιο πλαίςιο κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. Οι 
γραφειοκρατίεσ ενςωματϊνουν μια μορφι εξουςίασ και λογικισ-νομικισ αρμοδιότθτασ, θ 
οποία, ςτο ςφγχρονο κόςμο, κεωρείται και νόμιμθ και καλι. Επιδεικνφουν λογικότθτα και 
είναι τεχνικά ανϊτερεσ από προθγοφμενεσ μορφζσ κυριαρχίασ, γιατί φζρνουν ςε πζρασ όλο 
και πιο πολφπλοκα κοινωνικά κακικοντα με ακρίβεια, γνϊςθ και ςυνζπεια156. Σε αντίκεςθ 
με προθγοφμενεσ μορφζσ αρμοδιότθτασ και εξουςίασ, οι οποίεσ βαςίηονταν ςτον θγζτθ, θ 
νομιμοποιθμζνθ αρμοδιότθτα ςιμερα βαςίηεται ςε νομικότθτεσ, διαδικαςίεσ, και κανόνεσ, 
και ζτςι κακίςταται απρόςωπθ. Αυτι θ αρμοδιότθτα και εξουςία είναι λογικι, κακϊσ 
αξιοποιεί κοινωνικά αποδεκτι γνϊςθ για να δθμιουργιςει κανόνεσ, οι οποίοι 
προςδιορίηουν το πϊσ κα επιδιωχκοφν ςτόχοι. Οι «κανόνεσ» και θ «επαγγελματικι 
υποχρζωςθ» ζχουν ιδιαίτερθ εξουςία ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, κακϊσ οι γραφειοκράτεσ των 
διεκνϊν οργανιςμϊν εκτελοφν τισ «υποχρεϊςεισ τθσ δουλειάσ τουσ» και εφαρμόηουν 
«λογικά κακιερωμζνεσ αρχζσ»157. Θ ιςχφσ και εξουςία των διεκνϊν οργανιςμϊν, και 
γενικότερα των γραφειοκρατιϊν, ζγκειται ςτο ότι παρουςιάηονται ωσ απρόςωποι, 
τεχνοκρατικοί και ουδζτεροι παράγοντεσ, που δεν αςκοφν εξουςία, αλλά υπθρετοφν τουσ 
άλλουσ. 
 
Οι ίδιοι κανόνεσ που τουσ κακιςτοφν τεχνοκρατικοφσ και ουδζτερουσ παράγοντεσ του 
διεκνοφσ ςυςτιματοσ, αποτελοφν και τθν πθγι λειτουργικϊν και γραφειοκρατικϊν 
πακογενειϊν, που εμποδίηουν τθν περάτωςθ του ζργου τουσ. Αυτζσ μπορεί να προκφπτουν 
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 Σφμφωνα με ςυηθτιςεισ με ςτελζχθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ που πραγματοποιικθκαν τθν περίοδο 
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 Βλ. Schaar, Legitimacy in the Modern State, 1984, ςελ. 120; Weber, Bureaucracy, 1978; και Beetham, Max 
Weber and the Theory of Modern Politics, 1985, ςελ. 69 
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Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 261 

από διάφορουσ λόγουσ158, όπωσ α) ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ οργάνων ι τμθμάτων του 
οργανιςμοφ, β) θ απόδοςθ ευκυνϊν για τισ αποτυχίεσ ςτα ςυμφζροντα των κρατϊν-μελϊν, 
γ) θ απόλυτθ ενςωμάτωςθ ςτο τοπικό περιβάλλον όπου λειτουργοφν, δ) θ υιοκζτθςθ 
πρακτικϊν που εκφράηουν μια ςυμβολικι νομιμότθτα και όχι αποτελεςματικότθτα, με 
αποτζλεςμα τθν εμμονι ςτουσ τφπουσ και όχι ςτθ δράςθ, ι ε) θ απουςία ςφνδεςθσ των 
ςτελεχϊν με το ευρφτερο περιβάλλον, εξαιτίασ τθσ εμμονισ με κανόνεσ, μεκοδολογίεσ ι 
τεχνικζσ διαςτάςεισ των προβλθμάτων που καλοφνται να διαχειριςτοφν159. 
 
Συχνά οι γραφειοκρατίεσ παράγουν ζναν «παραλογιςμό τθσ λογικισ», όταν θ ερμθνεία των 
ςτόχων τουσ τίκεται πάντα ςτο πλαίςιο ενόσ γνωςτοφ και μάλλον βολικοφ πλαιςίου 
κανόνων160. Με δεδομζνεσ τισ περιοριςμζνεσ γραφειοκρατικζσ διαςτάςεισ του, και τθ φφςθ 
των προβλθμάτων που κλικθκε να αντιμετωπίςει εκεί που όλεσ οι προθγοφμενεσ 
προςπάκειεσ είχαν αποτφχει να παράγουν βιϊςιμα αποτελζςματα, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ δεν διζκετε «οδθγίεσ χριςεωσ». Βαςιηόταν ςτθ δθμιουργικότθτα, το 
πολιτικό ζνςτικτο και τισ διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ του Ειδικοφ Συντονιςτι και των 
υπολοίπων ςτελεχϊν τθσ ομάδασ του. Αποτζλεςε μια διαδικαςία εκμάκθςθσ τόςο για τισ 
χϊρεσ τθσ περιοχισ, όςο και για τθ διεκνι κοινότθτα, και ωσ εκ τοφτου δεν υπιρχαν 
αυςτθροί, τυπικοί και άκαμπτοι κανόνεσ για τθ λειτουργία του. Αυτό, φυςικά, δεν ςθμαίνει 
πωσ δεν διζκετε καμία ευκφνθ ι ότι ιταν άμοιρο ελζγχου και αξιολόγθςθσ. 
 
Ζνα δεφτερο πλεονζκτθμά του είναι ότι δεν αποτελοφςε «κφμα» τθσ γραφειοκρατικισ 
παγκοςμιοποίθςθσ. Οι γραφειοκρατίεσ και τεχνοκρατίεσ των μεγάλων διεκνϊν οργανιςμϊν 
εμπλζκονται ταυτόχρονα ςε πολλά και διαφορετικά πολιτιςμικά πλαίςια, ςε διαφορετικά 
ςθμεία του κόςμου. Ζνασ από τουσ ρόλουσ των γραφειοκρατϊν είναι θ εκ των πραγμάτων 
άμβλυνςθ των διαφορϊν μζςα από τθν τιρθςθ παγκόςμιων κανόνων, που ςυνικωσ 
αδιαφοροφν ι αγνοοφν τισ πολιτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε 
περίπτωςθσ161. Οι ιδιαιτερότθτεσ αυτζσ ιταν μοναδικζσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, 
πράγμα που ζκανε και απαραίτθτθ τθ δθμιουργία ενόσ γεωγραφικά και πολιτικά 
επικεντρωμζνου κεςμοφσ ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. όλοσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
ιταν να αναδεικνφει τισ ειδικζσ διαςτάςεισ τθσ διαδικαςίασ αναςυγκρότθςθσ και 
ανάπτυξθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, ϊςτε να ενςωματϊνονται ςτθ ςτρατθγικι και τισ δράςεισ των 
διεκνϊν οργανιςμϊν που αφοροφςαν τθν περιοχι. Με τθ λογικι αυτι, μποροφςε να 
επιδείξει μεγαλφτερθ ευελιξία ςε «αποκλίνουςεσ» ςυμπεριφορζσ, ειδικά όταν επρόκειτο 
για ευαίςκθτα κζματα ςτο εςωτερικό των κρατϊν που όμωσ δεν ζκεταν ςε κίνδυνο τθ 
διαδικαςία τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ςτο ςφνολό τθσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιουργικθκε δεν του επζτρεπαν να λειτουργεί απομονωμζνο 
από τισ εξελίξεισ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, τον ευρφτερο Ευρωπαϊκό χϊρο, αλλά και ςφνολο του 
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 March & Olsen, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis for Politics, 1989, ς.ς. 21027 
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 Beetham, Max Weber and the Theory of Modern Politics, 1985, ςελ. 76 
161

 Για παράδειγμα, ο ΟΘΕ ζχει μια μακρά παράδοςθ και δζςμευςθ ςτθν ουδετερότθτα, που λειτουργικά 
μεταφράηεται ςτθ κζςθ ότι κα πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ βίασ και θ ζκφραςθ υπζρ τθ μιασ ι τθσ άλλθσ 
πλευράσ ςε μια ςφγκρουςθ. Αυτι θ «αρχι» εφαρμόςτθκε με κάποια επιτυχία από τον Απεςταλμζνο του ΟΘΕ 
ςτθν Καμπότηθ Yasushi Akashi, ο οποίοσ αμζςωσ μετά ανζλαβε τθ κζςθ του Απεςταλμζνου για τθ 
Γιουγκοςλαβία. Θ τιρθςθ τθσ αρχισ αυτισ, όμωσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ κατανόθςθσ των διαφορϊν 
ανάμεςα ςτθν Καμπότηθ και τθ Βοςνία, τον οδιγθςαν ςτθ μθ χριςθ βίασ για τθν προςταςία των αςφαλϊν 
κυλάκων όταν ιταν ακόμθ εφικτό και μποροφςε να ζχει κάποιο αποτζλεςμα (για μια τζτοια κριτικι προσ το 
ρόλο του ΟΘΕ ειδικά, βλ. Rieff, Slaughterhouse, 1996) 
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διεκνοφσ ςυςτιματοσ. Δεν μποροφςε να λειτουργεί με παρωπίδεσ ι ςτεγανά, 
καλλιεργϊντασ εςωτερικζσ κουλτοφρεσ και κοςμοκεωρίεσ για τουσ «από ζξω». 
 
 

Συμπεράςματα 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτελεί ζνα ιδιαίτερο και πρωτοφανζσ 
μόρφωμα του διεκνοφσ δικαίου, ςτο οποίο το δίκαιο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ζπαιξε 
κυρίαρχο ρόλο. Ωσ μια διεκνισ ςυμφωνία, τα ιδρυτικά του κείμενα προςομοιάηουν 
περιςςότερο ςυμφωνία απλοποιθμζνθσ μορφισ, και όχι διεκνοφσ ςυνκικθσ. Πμωσ, το 
βάροσ του πολιτικοφ περιεχομζνου, το κφροσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, και θ νομικι 
διαδικαςία γζνεςισ του, του προςδίδουν το χαρακτιρα διεκνοφσ ςυνκικθσ για τθ 
δθμιουργία διεκνοφσ οργανιςμοφ, που για πρϊτθ φορά αποτυπϊνεται με μια 
απλοποιθμζνθ ςυμφωνία. 
 
Θ δεφτερθ νομικι καινοτομία που εντοπίηουμε είναι θ ςυμμετοχι κρατϊν, τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (πλζον των κρατϊν-μελϊν τθσ, τα οποία ςυμμετζχουν ωσ ξεχωριςτζσ κυρίαρχεσ 
οντότθτεσ), διεκνϊν οργανιςμϊν, και περιφερειακϊν πρωτοβουλιϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
(ανεξάρτθτα από το βακμό κεςμοποιιςισ τουσ) ςτθν ίδρυςθ, δράςθ, παρακολοφκθςθ και 
αξιολόγθςι του. Για πρϊτθ φορά υπάρχει τόςο ευρεία ςυμμετοχι, τόςων πολλϊν κρατικϊν 
και διακρατικϊν παραγόντων. 
 
Πςον αφορά τθ κεματικι του επικζντρωςθ, για πρϊτθ φορά ζχουμε τθν από κοινοφ 
ςυναπόφαςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ - θ οποία εκφράηεται από πολλοφσ και 
διαφορετικοφσ ωσ προσ τθ νομιμοποίθςθ, κυριαρχία και κεματικι επικζντρωςθ κρατικοφσ, 
περιφερειακοφσ και διεκνείσ κεςμοφσ - για τθν πολιτικι δζςμευςθ ςυνεργαςίασ και 
δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ ςτακεροποίθςθσ και μακροπρόκεςμθσ αποτροπισ κρίςεων 
ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ είναι διαφορετικόσ από τουσ 
«ςυνθκιςμζνουσ» μθχανιςμοφσ αναςυγκρότθςθσ (reconstruction) ςε ζνα μεταπολεμικό 
περιβάλλον (post-conflict environment), κακϊσ δεν επικεντρϊκθκε ςτθν ειρινευςθ (peace 
making / peace keeping) και τθν παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ, αλλά ςτθ διαδικαςία τθσ 
ςτακεροποίθςθσ (stabilization) τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ ςτθν περιοχι162 και τθσ 
προςζγγιςθσ των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με το Ευρωπαϊκό και διεκνζσ ςφςτθμα. Οι 
ςκοποί του, ςε ςυνδυαςμό με το περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιικθκε (Ευρϊπθ και 
κράτθ ΝΑ Ευρϊπθσ) προςδιόριςαν τισ δομζσ και τα μζςα του. 
 
Το αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ των διάφορων παραγόντων ιταν ζνα διεκνζσ κακεςτϊσ, 
το οποίο ζφερε πολλά από τα χαρακτθριςτικά των διεκνϊν οργανιςμϊν, τόςο ωσ προσ τθν 
ίδρυςθ, όςο και ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά του. Δεν διζκετε, όμωσ, ακζραιθ νομικι 
προςωπικότθτα, κακϊσ δεν του αποδόκθκε εξ αρχισ, οφτε προζκυψε κάτι τζτοιο από τισ 
λειτουργίεσ του – οι οποίεσ ρυκμίςτθκαν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ από το δίκαιο των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (όπου και εντάςςονται πολλζσ από τισ δομζσ του).  
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Εξετάηοντασ τθν ιδιότθτα του Συμφϊνου να παράγει ςυμβατικοφσ κανόνεσ που 
εντάςςονται ςτο εςωτερικό δίκαιο, δθλαδι τθν εμπλοκι ςτα κυριαρχικά δικαιϊματα των 
κρατϊν τθσ περιοχισ, μποροφμε να διακρίνουμε ότι δεν υπάρχει, μια και δεν του 
παραχωρικθκαν τζτοιου είδουσ εξουςίεσ163. Θ εξουςία του ζγκειτο ςτο γεγονόσ ότι είχε τθ 
μοναδικι δυνατότθτα να ςυγκαλζςει περιφερειακζσ ςυναντιςεισ, ςτισ οποίεσ 
ςυγκεντρωνόταν τόςο θ πολιτικι εξουςία και βοφλθςθ, όςο και θ τεχνογνωςία.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν παριγαγε με τρόπο ρθτό ζννομα αποτελζςματα, αλλά 
βαςίςτθκε ςτθν αμοιβαιότθτα, τθν κοινι ερμθνεία και τθν αυτοδφναμθ εφαρμογι των 
ςυμφωνθκζντων για τθν κινθτοποίθςθ των ςυμβαλλομζνων πλευρϊν, χωρίσ να υπάρχουν 
ρθτζσ κυρϊςεισ για τθ μθ εκπλιρωςθ τθσ ςυμφωνίασ. Οι εννοοφμενεσ, όμωσ, κυρϊςεισ, 
ςτο επίπεδο τθσ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδοτικοφσ πόρουσ και τθσ προςζγγιςθσ με τθν ΕΕ και 
το ΝΑΤΟ, αποτζλεςαν ιςχυρό αποτρεπτικό μθχανιςμό για τθ μθ ςυμμόρφωςθ και τθν 
επικράτθςθ τθσ αρχισ τιρθςθσ των ςυμφωνιϊν (pacta sunt servanta).  
 
Τζλοσ, ζδωςε μια νζα διάςταςθ ςτθν ζννοια τθσ κυριαρχίασ, χτίηοντασ πάνω ςτθν ερμθνεία 
τθσ εκνικισ κυριαρχίασ, προκειμζνου να ειςάγει τθν ζννοια τθσ ευκφνθσ διαχείριςθσ μιασ 
πολιτικισ και οικονομικισ διαδικαςίασ που αφορά το μζλλον τθσ περιοχισ. Θ ζννοια τθσ 
περιφερειακισ κυριαρχίασ και ιδιοκτθςίασ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
είναι άρρθκτα δεμζνθ με τθν περιφερειακι ςτακερότθτα, ςυνεργαςία και τθν ολοκλιρωςθ 
με του Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. 
 

                                                           
163

 Οι ςυμβατικοί κανόνεσ που παράγονται από μια διεκνι ςφμβαςθ μποροφν να υιοκετθκοφν είτε με 
μετατροπι του εςωτερικοφ δικαίου, δθλαδι δθμιουργία νζων κανόνων, είτε με προςαρμογι, δθλαδι τθν 
ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να είναι παράλλθλθ προσ το περιεχόμενο των 
διεκνϊν δεςμεφςεων του κράτουσ (άςχετα από το αν ο κανόνασ είναι ρθτόσ ι ςιωπθρόσ), είτε τζλοσ με 
εκτζλεςθ, που ςυνεπάγεται τθν αυτοφςια υιοκζτθςθ του κανόνα ςτο εςωτερικό δίκαιο του κράτουσ. 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ: 
ςυνεργαςία και οργάνωςθ για τθν περιφερειακι 
ολοκλιρωςθ; 
 
 
 
Ο πρϊτοσ Ειδικόσ Συντονιςτισ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, Bodo Hombach, διευκρίνιηε το 
2000 ότι ο εξευρωπαϊςμόσ (Europeanization) τθσ περιοχισ αποτελεί κεμελιϊδεσ ςυμφζρον 
τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ θ αποτυχία τθσ προςπάκειασ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 
«βαλκανιοποίθςθ» τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ1. Ππωσ θ ζννοια τθσ «βαλκανιοποίθςθσ» 
ταυτίςτθκε με τθν αςτάκεια και τθ ςφγκρουςθ τθσ δεκαετίασ του 1990, ο «εξευρωπαϊςμόσ» 
είναι ςυνδεδεμζνοσ με τθν υιοκζτθςθ των Ευρωπαϊκϊν αρχϊν και πρακτικϊν, και 
γενικότερα των αρχϊν του δυτικοφ κόςμου. 
 
Κακϊσ θ διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ, θ δθμιουργία 
ενόσ Ευρω-Βαλκανικοφ χϊρου2 αφορά τθ γενικότερθ επαναδόμθςθ του πολιτικοφ χϊρου 
τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου ζπειτα από τον Ψυχρό Ρόλεμο. Τα ηθτιματα που προκφπτουν από 
τθν προςζγγιςθ τθσ περιοχισ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, αλλά και από τθ μεταξφ 
τουσ ςυνεργαςία, ζχουν να κάνουν για πολλοφσ αναλυτζσ με τθ γεω-εξουςία (geo-power)3 
– δθλαδι τθν περιγραφι, οργάνωςθ και διαχείριςθ του χϊρου. Θ ζνταξθ ι μθ ζνταξθ ςτον 
Ευρωπαϊκό χϊρο ςχετίηεται με τθν αντίλθψθ τθσ ζννοιασ τθσ ταυτότθτασ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
ςε ςχζςθ με τον χϊρο αυτό. Μποροφμε να διακρίνουμε από τθν πλευρά των κεςμϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μια δια-εκνικι αντίλθψθ του πολιτικοφ χϊρου, που παράγει μια 
Ευρωπαϊκι ταυτότθτα βαςιςμζνθ ςτο ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ. Αντίκετα, οι 
Βαλκανικζσ πολιτικζσ ταυτότθτεσ βαςίηονται ςτθν ταφτιςθ του χϊρου του ζκνουσ (nation 
space) με τθν εκνικι ταυτότθτα. Βζβαια, ακόμα και ςιμερα, δεν μποροφμε να εντοπίςουμε 
μεταξφ των χωρϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μια κοινι αντίλθψθ για τθν Ευρωπαϊκι 
ταυτότθτα και τθ διοργάνωςθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ πολιτικοφ χϊρου, πράγμα 
που μεταφράςτθκε με αρκετζσ πολιτικζσ αςυνζπειεσ ςτθν πρϊτθ δεκαετία τθσ μετάβαςθσ 
τθσ περιοχισ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ εξζφραςε μια κοινι πολιτικι ωσ προσ τθν αντίλθψθ του χϊρου 
τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ωσ αναπόςπαςτου μζρουσ τθσ Ευρϊπθσ. Θ αντίλθψθ αυτι επιβεβαιϊκθκε 
ςτο Ηάγκρεμπ το 2000, και ςτθ Κεςςαλονίκθ το 20034, όπου δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ 

                                                           
1
 Hombach, Stability Pact for Southeastern Europe: A New Perspective for the Region, 2000, ςελ. 7 

2
 Για τθ χριςθ του όρου αυτοφ βλ. Tamminen, Cross-border Cooperation in the Southern Balkans: Local, 

National or European Identity Politics?, 2004, ςελ. 407 
3
 Για περιςςότερα ςχετικά με τθν γεω-εξουςία βλ. O Thuathail, Critical Geopolitics, 1996 

4
 Το κείμενο των προτεραιοτιτων τθσ Ελλθνικισ Ρροεδρίασ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου το 2003 αναφζρει 

για τα Δυτικά Βαλκάνια: «Κακϊσ οι χϊρεσ των Δυτικϊν Βαλκανίων ςταδιακά μετακινοφνται από τθ 
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διαδικαςία προςαρμογισ των χωρϊν ςτο Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο. Θ διαδικαςία προςζγγιςθσ 
με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζπρεπε να εξελιχκεί παράλλθλα με τθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ 
των κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν μθχανιςμϊν, τθν απελευκζρωςθ των αγορϊν και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν, και τθν καλλιζργεια μιασ 
περιφερειακισ ταυτότθτασ, χωρίσ, όμωσ, να ςυμβιβάηεται θ αίςκθςθ τθσ εκνικισ 
αςφάλειασ και ακεραιότθτάσ τουσ.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε ο χϊροσ ςυγκεραςμοφ όλων των δυνάμεων 
ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ - οι οποίεσ ςυχνά υπιρξαν αντιφατικζσ ι ςυγκρουόμενεσ – 
ενιςχφοντασ τθ ςυμπλθρωματικότθτά τουσ μζςα από τθ δρομολόγθςθ πολιτικϊν και 
δράςεων. Λειτοφργθςε περιςςότερο ωσ καταλφτθσ των παράλλθλων διαδικαςιϊν 
ολοκλιρωςθσ (κρατικισ, περιφερειακισ, Ευρωπαϊκισ) που εξελίςςονται ακόμα ςτθν 
περιοχι και όχι ωσ ανεξάρτθτοσ μθχανιςμόσ ολοκλιρωςθσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ ενόσ 
ςτακεροφ περιβάλλοντοσ για τθ λειτουργία των μθχανιςμϊν ολοκλιρωςθσ, αλλά και τθ 
δρομολόγθςθ πολιτικϊν ςυνεργαςίασ και κοινισ δράςθσ. 
 
 

Λ. Διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
 
Θ ολοκλιρωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ είναι μια πολφπλοκθ και εξελιςςόμενθ διαδικαςία, τθν 
οποία μποροφμε να προςδιορίςουμε ςε τρία επίπεδα: τθν εςωτερικι ολοκλιρωςθ, τθν 
περιφερειακι ολοκλιρωςθ, και τθν Ευρω-Ατλαντικι ολοκλιρωςθ.  
 
 

Λ.Λ. Εςωτερικι ολοκλιρωςθ 
 
Θ εςωτερικι ολοκλιρωςθ των κρατϊν τθσ περιοχισ αφορά τθν εςωτερικι τουσ μετάβαςθ 
από τισ προθγοφμενεσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και ςυνταγματικζσ δομζσ ςτον 
εκδθμοκρατιςμό των πολιτικϊν ςυνειδιςεων, τθν απελευκζρωςθ των αγορϊν, τθν 
αναμόρφωςθ του κράτουσ δικαίου και των διοικθτικϊν δομϊν, και τθ διαςφάλιςθ τθσ 
βιωςιμότθτάσ τουσ και τθσ αςφάλειασ και ευθμερίασ των πολιτϊν τουσ. Θ διαδικαςία 
εςωτερικισ μετάβαςθσ αφορά τθν κρατικι ολοκλιρωςθ (ςε αντίκεςθ με τθν εκνικι 
ολοκλιρωςθ), δθλαδι τθ δθμιουργία λειτουργικϊν κρατικϊν δομϊν και μθχανιςμϊν 
δθμόςιασ διοίκθςθσ για τθν άςκθςθ πολιτικισ, λιψθσ αποφάςεων και εφαρμογισ τουσ 
ςτθν επικράτειά τουσ5.  

                                                                                                                                                                                     
ςτακεροποίθςθ και τθν αναςυγκρότθςθ προσ τθ διαςφνδεςθ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, οι πολιτικζσ που 
επιδιϊκουν οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι ςτο εκνικό και περιφερειακό επίπεδο αποκτοφν μεγαλφτερθ 
ςθμαςία – ειδικά με δεδομζνα τα υψθλά επίπεδα ανεργίασ ςτισ περιςςότερεσ από αυτζσ, όπωσ και τισ 
κοινωνικζσ και περιφερειακζσ διαςτάςεισ των εκνικϊν ηθτθμάτων. Θ Ελλθνικι Ρροεδρία ςκοπεφει να 
ξεκινιςει μια ςυηιτθςθ ςτρατθγικισ για τθν ενςωμάτωςθ του ςτόχου τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 
ςυνοχισ τθσ περιοχισ ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ προσ τα Βαλκάνια, και για τουσ τρόπουσ και τα μζςα – 
ςυμπεριλαμβανομζνων των οικονομικϊν – για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνοχισ μζςα από τθ Διαδικαςία 
Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ» (http://www.eu2003.gr/en/άρκροs)  
5
 Θ παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ των χωρϊν υπό το πρϊθν Σοβιετικό μπλοκ αποτζλεςε μια 

μεγάλθ πρόκλθςθ για τουσ μελετθτζσ τθσ ςυγκριτικισ πολιτικισ (comparative politics). Αν και αρχικά οι 
εξελίξεισ ερμθνεφκθκαν ςτα πλαίςια ιςτορικϊν και πολιτιςμικϊν παραγόντων, ο ρόλοσ των κεςμϊν και 
κρατικϊν δομϊν αποδείχκθκε πολφ ςθμαντικόσ για τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ. Κεντρικι δουλειά ςτον 

http://www.eu2003.gr/en/articles
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Α. Συνταγματικά κζματα και εκδθμοκρατιςμόσ 
Για τουσ ςκοποφσ τθσ διατριβισ κεωροφμε ότι ηθτιματα εκνικισ ολοκλιρωςθσ, τα οποία 
είναι ςυνδεδεμζνα με ηθτιματα εκνικισ ταυτότθτασ και εξομοίωςθσ του ζκνουσ με τον 
πλθκυςμό που ηει ςτθν επικράτεια ενόσ κράτουσ, κακορίςτθκαν από τισ ςυμφωνίεσ του 
Dayton (Βοςνία-Ερηεγοβίνθ), τθν απόφαςθ 1244 του Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΘΕ 
(Κόςςοβο) και τθν ειρθνικι διάςπαςθ τθσ Ζνωςθσ τθσ Σερβίασ και του Μαυροβουνίου ςε 
δφο κράτθ, με μοναδικι εκκρεμότθτα τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και 
τθν ΡΓΔΜ για τθν ονομαςία τθσ γειτονικισ χϊρασ. Στθν πραγματικότθτα, τα μεγαλφτερα 
ηθτιματα εκνικισ ταυτότθτασ και ολοκλιρωςθσ ςτθν περιοχι παραμζνουν ακόμα άλυτα, 
τόςο ςτθ Βοςνία, όςο και ςτο Κόςςοβο, αλλά ζχει περιοριςτεί ςτο ελάχιςτο θ πικανότθτα 
νζασ εμπόλεμθσ ςφγκρουςθσ – περιοριςμζνθσ ι διευρυμζνθσ – μζςα από τθ διαδικαςία 
προςζγγιςθσ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ και τθν αυξανόμενθ ευθμερία των λαϊν 
τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ6. 
 
Πταν το 1999 ζλθξαν οι εχκροπραξίεσ ςτθν περιοχι, οι κρατικζσ δομζσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ 
ιταν ακόμα ανϊριμεσ, αναποτελεςματικζσ, αςτακείσ και πολφ ευάλωτεσ. Τα Θνωμζνα Ζκνθ 
ζκριναν ότι «…. θ ΝΑ Ευρϊπθ αντιμετωπίηει μια εξάπλωςθ (proliferation) προτεκτοράτων 
και αδφναμων κρατϊν (weak states) – κρατϊν που δεν δφνανται ι δεν επικυμοφν να 
δθμιουργιςουν και να εφαρμόςουν κανονιςμοφσ ςτα πλαίςια μιασ δθμοκρατίασ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, δεν μποροφν να διατθριςουν το κράτοσ δικαίου. Σε τουλάχιςτον τρεισ 
περιπτϊςεισ, το Κόςςοβο, τθν Αλβανία και τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, ο βαςικόσ φορζασ 
παροχισ αςφάλειασ δεν είναι το κράτοσ, αλλά θ διεκνισ κοινότθτα… Τα αδφναμα κράτθ 
είναι μια ςθμαντικι πθγι πολιτικισ, οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ 
αναςφάλειασ»7. 
 
Σφντομα άρχιςε να γίνεται αντιλθπτό ότι το κεμελιϊδεσ εμπόδιο για τθν προϊκθςθ τθσ 
δθμοκρατίασ και τθσ αςφάλειασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ιταν θ ζλλειψθ αποτελεςματικϊν και 
υπεφκυνων κρατικϊν κεςμϊν. Θ ενδυνάμωςι τουσ ιταν προτεραιότθτα, κακϊσ, χωρίσ 
μεταρρυκμίςεισ κανζνασ από τουσ ςτόχουσ – ςτακερότθτα, ανάπτυξθ, ολοκλιρωςθ – των 
μετόχων του Συμφϊνου Στακερότθτασ δεν μποροφςε να επιτευχκεί επί τθσ ουςίασ. Τθν 
ανάγκθ αυτι αποτφπωςε και θ Ραγκόςμια Τράπεηα ςτθ ςτρατθγικι που παρουςίαςε ςτο 
Ρεριφερειακό Τραπζηι του 2000, κεωρϊντασ ότι «μεγάλο μζροσ τθσ οικονομικισ 

                                                                                                                                                                                     
τομζα αυτό αποτελεί το ζργο τθσ Valerie Bunce, Subversive Institutions: the Design and Destruction of 
Socialism and the State, 1999 
6
 Αναφερόμενοσ ςτθν κατάςταςθ ςτον Καφκαςο και τθν πρϊθν Σοβιετικι Ζνωςθ, ο Charles King περιγράφει 

«παγωμζνεσ» (frozen) ι «ςτάςιμεσ» (stalled) ςυγκροφςεισ (The Benefits of Ethnic War: Understanding 
Eurasia's Unrecognized States, 2001, ςελ. 525), όταν θ διαφωνία παραμζνει, ακόμα και μετά τθν παφςθ των 
εχκροπραξιϊν. Στισ καταςτάςεισ αυτζσ (από το Ναγκορνο-Καραμπάχ και τθν Οςετία, μζχρι το Κόςςοβο και 
τθν Κφπρο), οι πρϊθν «μαχθτζσ τθσ ελευκερίασ/ανεξαρτθςίασ» δθμιοφργθςαν de facto χϊρεσ (δθλαδι 
πολιτικζσ οντότθτεσ που ζχουν τθν εμπιςτοςφνθ ενόσ πλθκυςμοφ και κυβερνθτικζσ δομζσ που αςκοφν 
εξουςία ςε μια ςυγκεκριμζνθ επικράτεια, χωρίσ, όμωσ, διεκνι αναγνϊριςθ), οι οποίεσ διακζτουν ςϊματα 
αςφαλείασ, μποροφν να αςκιςουν ζλεγχο ςτθν επικράτειά τουσ, παρζχουν εκπαίδευςθ ςτα παιδιά τουσ και 
διατθροφν οικονομικζσ ςχζςεισ όπωσ κάκε αναγνωριςμζνθ χϊρα – ακόμα και εκείνεσ οι χϊρεσ ςτισ οποίεσ 
τυπικά ανικουν. Ουςιαςτικά, θ επίλυςθ τζτοιων ςυγκροφςεων δεν αφορά τθν επαναςφνδεςθ μιασ εκνικά 
διχαςμζνθσ χϊρασ, αλλά τθν ολοκλιρωςθ δφο (ι περιςςότερων) λειτουργικά διακριτϊν διοικιςεων, ςτρατϊν 
και κοινωνιϊν. Θ ολοκλιρωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ αναφζρεται ςε αυτιν ακριβϊσ τθ διαδικαςία, θ οποία 
λαμβάνει χϊρα υπό το πλαίςιο και τισ ςυνκικεσ που προςδιορίηονται από τθν κφρια διαδικαςία τθσ 
ευρφτερθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. 
7
 UNDP, Human Security in Southeast Europe 1999, ςελ. 10 
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ανάπτυξθσ, κοινωνικισ ςυνοχισ και περιφερειακισ ςτακερότθτασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ κα 
εξαρτθκεί από τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν, τθ διοίκθςθ και τθ μείωςθ των επιπζδων τθσ 
διαφκοράσ. Θ ςταδιακι ολοκλιρωςθ με τισ Ευρωπαϊκζσ και παγκόςμιεσ δομζσ κα 
απαιτιςει επίςθσ ςε ςθμαντικό βακμό πιο ϊριμεσ κεςμικζσ δομζσ… Στοιχεία από όλεσ τισ 
χϊρεσ δείχνουν ότι θ ΝΑ Ευρϊπθ ζχει πολφ αδφναμουσ κεςμοφσ και διακυβζρνθςθ»8. 
 
Αν και θ ανάγκθ για βελτιωμζνθ διακυβζρνθςθ ιταν κοινι ςτθν περιοχι, οι αιτίεσ τθσ 
κεςμικισ αδυναμίασ για κάκε χϊρα ιταν διαφορετικζσ. Στθ μία άκρθ του φάςματοσ 
βρίςκονταν θ Βοςνία και το Κόςςοβο, που είχαν βιϊςει τθν κατάρρευςθ των κυβερνθτικϊν 
κεςμϊν ωσ αποτζλεςμα πολζμου, και θ Αλβανία, που βίωςε εκτεταμζνεσ εςωτερικζσ 
αναταραχζσ το 1997. Στθν άλλθ πλευρά βριςκόταν θ Βουλγαρία και θ ουμανία, που είχαν  
προχωριςει ςτθν προςζγγιςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όμωσ, υπζφεραν από 
περιοριςμζνεσ ικανότθτεσ (οικονομικζσ και εκτελεςτικζσ) να φζρουν ςε πζρασ τισ αναγκαίεσ 
κεςμικζσ μεταρρυκμίςεισ9. Με δεδομζνα τα προβλιματα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, 
ολόκλθρθ θ περιοχι υπζφερε από ζλλειμμα αςφάλειασ και δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ. 
Χωρίσ ζνα ςτακερό κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, οι ελεφκερεσ 
εκλογζσ δεν μποροφςαν να οδθγιςουν ςε μια αντιπροςωπευτικι ι αξιόπιςτθ κυβζρνθςθ. 
Χωρίσ μθχανιςμοφσ κράτουσ δικαίου και τθν εφαρμογι του νόμου, υπιρχαν λίγα 
περικϊρια για τθν αποτελεςματικι προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των μειονοτιτων, όποιοι κι αν είναι οι εςωτερικοί νόμοι ι οι διεκνείσ 
ςυμβάςεισ  που υπογράφονται. Γενικότερα, όςο παρζμεναν αναπάντθτεσ ερωτιςεισ που 
αφοροφςαν τθ βαςικι αρχιτεκτονικι του κράτουσ – και ειδικότερα ςτθν ΟΔΓ – δεν 
μποροφςε να υπάρξει ουςιαςτικι πρόοδοσ ςτα ευρφτερα κεςμικά κζματα10. 
 

                                                           
8
 World Bank, The Road to Stability and Prosperity in Southeastern Europe, 2000, ςελ. 3 

9
 Αυτζσ οι δφο προτάςεισ – ότι θ ΝΑ Ευρϊπθ χαρακτθρίηεται από τθν αδυναμία των δθμόςιων κεςμϊν και ότι 

θ φφςθ του προβλιματοσ είναι μοναδικι για κάκε χϊρα – αντικατόπτριςαν τθν κατάςταςθ τθσ κεντρικισ 
διοίκθςθσ ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Στο ζνα άκρο, θ διεκνισ αποςτολι που ειςιλκε ςτο Κόςςοβο ζπειτα από 
τθν απόςυρςθ των δομϊν τθσ ΟΔΓ, ιρκε αντιμζτωπθ με τθν ολοκλθρωτικι απουςία κυβερνθτικϊν κεςμϊν. 
Στθ Βοςνία, θ ςυνταγματικι δομι του Dayton ενςωμάτωςε πολφ λίγουσ από τουσ προχπάρχοντεσ κεςμοφσ. 
(Στθν πρϊτθ φάςθ τθσ ειρθνευτικισ διαδικαςίασ για τθ Βοςνία, θ πολιτικι εξουςία αςκοφνταν εν πολλοίσ από 
τρεισ παράλλθλεσ εξω-ςυνταγματικζσ δομζσ, που αντιςτοιχοφςαν ςτα εδάφθ που ελζγχονταν από ουσ τρεισ 
ςτρατοφσ. Αυτά τα «παρακράτθ» είχαν τα δικά τουσ ζςοδα και προχπολογιςμοφσ, δικαςτιρια και 
αςτυνομικζσ δυνάμεισ, ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν, κοινωφελείσ υπθρεςίεσ και 
οικονομικοφσ χϊρουσ, κάνοντασ το κράτοσ τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ ουςιαςτικά μια ονομαςτικι δθμιουργία. 
Μόνο όταν άρχιςαν να διαλφονται αυτζσ οι παράλλθλεσ δομζσ άρχιςε να γίνεται εφικτι θ δθμιουργία πιο 
αποτελεςματικϊν κεςμϊν, αν και οι διοικθτικζσ δυςλειτουργίεσ λειτουργοφν μζχρι και ςιμερα ωσ τροχοπζδθ 
ςτθν πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.) Θ ΟΔΓ, ζπειτα από τθν πτϊςθ του Milosevic, 
κλθρονόμθςε μια διοίκθςθ που διαμορφϊκθκε από μια δεκαετία αυταρχικισ εξουςίασ, με ζνα πελϊριο 
πλεόναςμα δθμόςιων υπαλλιλων, και τθν απουςία ςτελεχϊν εξοικειωμζνων με τισ νζεσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. 
Στθ ουμανία, θ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ αγνοικθκε πολφ μζχρι το 1999, και, απουςία μιασ 
αποτελεςματικισ κεντρικισ διοίκθςθσ, διαδοχικζσ κυβερνιςεισ απζτυχαν να εφαρμόςουν πρωτοβουλίεσ για 
τθ κεςμικι μεταρρφκμιςθ. Για μια αναλυτικι αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των 
κεμάτων εςωτερικισ τάξθσ ςε κάκε χϊρα τθσ περιοχισ κατά τθν περίοδο 1999-2000, βλ. East West Institute & 
ESI, Democracy, Security and the Future of the Stability Pact for Southeastern Europe – a Framework for 
Debate, 2001. 
10

 Ππωσ αναφζρεται και ςε ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για τθν ΟΔΓ και το Κόςςοβο: “… ςίγουρα δεν 
διαφαίνεται φωσ ςτο τζλοσ του τοφνελ – ςυνταγματικοφ ι οικονομικοφ…. Κα κακοριςτοφν βιϊςιμοι μζκοδοι 
(sustainable patterns) δθμοςίων δαπανϊν και κεςμϊν μόνο όταν προςδιοριςτοφν ξεκάκαρα οι ςυνταγματικζσ 
και οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ» (World Bank, Kosovo, FRY – Economic and Social Reforms for Peace and 
Reconciliation, 2001, ςελ. 10) 
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Πλεσ οι χϊρεσ τθσ περιοχισ χρειάςτθκε να επαναπροςδιορίςουν τισ ςυνταγματικζσ τουσ 
αρχζσ και δομζσ, ακολουκϊντασ μια πορεία φιλελευκεροποίθςθσ και εκδθμοκρατιςμοφ. Θ 
πρόκλθςθ για τισ χϊρεσ που προζκυψαν από τθ διάςπαςθ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ ιταν 
ακόμθ μεγαλφτερθ, κακϊσ πολλζσ από τισ κρατικζσ δομζσ ζπρεπε να δθμιουργθκοφν από 
μθδενικι βάςθ. Θ Βουλγαρία και θ ουμανία είχαν λιγότερα διλιμματα αυτισ τθσ μορφισ 
να αντιμετωπίςουν, ειδικότερα με δεδομζνθ τθν προςζγγιςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από 
τισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του `90. Θ δικι τουσ μετάβαςθ αφοροφςε περιςςότερο κζματα 
εκδθμοκρατιςμοφ, καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ και του οργανωμζνου εγκλιματοσ, και 
εκςυγχρονιςμοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εξιςορρόπθςθ των 
ςυμφερόντων των πολιτικϊν ελίτ (κυρίωσ ςε ό,τι ζχει να κάνει με τθν επιρροι των 
μεταρρυκμιςτϊν κομμουνιςτϊν που εξακολουκοφςαν να ζχουν ερείςματα ςτο νζο 
κακεςτϊσ). Θ Αλβανία βίωνε ζντονα προβλιματα εςωτερικισ τάξθσ με αποτζλεςμα τθν 
πλιρθ αδυναμία του κράτουσ να παρζχει αςφάλεια και δικαιοςφνθ – πόςο μάλλον 
ευθμερία - ενϊ θ Μολδαβία εξακολουκοφςε να βιϊνει ζντονα οικονομικά προβλιματα, 
αλλά και πολιτικό αυταρχιςμό, παρ’ όλο που διεξιχκθςαν δθμοκρατικζσ εκλογζσ. 
 
Ζνα από τα κζματα που προζκυψε από τθν πτϊςθ του κομμουνιςμοφ - πζρα από τισ 
εγγενείσ ελλείψεισ και αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ που δθμιουργικθκε ςτθ βάςθ τθσ 
φιλοςοφίασ του - ζχει να κάνει και με τθν αναβίωςθ των εκνικϊν ςυνειδιςεων οι οποίεσ 
«υποτάχκθκαν» ςτισ επιταγζσ του. Αν και ο κομμουνιςμόσ είναι μάλλον κατανοθτόσ ωσ 
αναςταλτικόσ παράγοντασ κι όχι ωσ καταλφτθσ τθσ εκνικισ ανάπτυξθσ, πρζπει να 
υπογραμμίςουμε το γεγονόσ ότι θ αποςτολι των Μπολςεβίκων το 1917 ιταν θ αφφπνιςθ 
των εκνϊν, ι, διαφορετικά, θ δθμιουργία εκνϊν με ςυνείδθςθ. Με αυτι τθ λογικι, ο 
εκνικιςμόσ ςτισ χϊρεσ του πρϊθν Σοβιετικοφ μπλοκ δεν ιταν ζνα απρόςμενο παράγωγο 
του ςυςτιματοσ, αλλά κεντρικό του ςτοιχείο. Οι κομμουνιςτζσ δεν ιταν πάντα εκνικιςτζσ, 
αλλά ςίγουρα αποτζλεςαν δθμιουργοφσ κρατϊν και εκνϊν (nation builders)11. Ζτςι, ο 
εκνικιςμόσ των περιφερειακϊν ελίτ ιταν ςυχνά μια λογικι – και όχι ςυναιςκθματικι – 
αντίδραςθ ςτα παρεχόμενα από το κζντρο κίνθτρα ι αποτζλεςμα ςυγκεκριμζνθσ 
ςτρατθγικισ. 
 
Ο εκδθμοκρατιςμόσ ιταν ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ μετάβαςθσ ολόκλθρθσ τθσ 
περιοχισ, ειδικά για τισ διαςκορπιςμζνεσ εκνικζσ κοινότθτεσ. Υπό το κομμουνιςτικό 
κακεςτϊσ, όλεσ οι εκνικζσ μειονότθτεσ ιταν κεςμικά περιοριςμζνεσ, και ςτισ καλφτερεσ των 
περιπτϊςεων απολάμβαναν κάποιεσ πολιτιςμικζσ ελευκερίεσ12. Θ διαδικαςία μετάβαςθσ 
από τον κομμουνιςμό παρείχε ςτισ μειονότθτεσ ευκαιρία ζκφραςθσ των αιτθμάτων τουσ, 
αλλά, κακϊσ ςτεροφνταν πρόςβαςθ ςτουσ μθχανιςμοφσ διαπραγματεφςεων μεταξφ των 
κυρίαρχων ελίτ, τα δικά τουσ ςυμφζροντα δεν αποτζλεςαν μζροσ του πρϊτου ςταδίου τθσ 
μετάβαςθσ13. Κακϊσ οι μειονότθτεσ εξελίχκθκαν ςε κεςμικά «ορφανά»14, αξιοποίθςαν τθν 

                                                           
11

 O Suny (The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union, 1993) 
περιγράφει τθ Σοβιετικι Ζνωςθ όχι ωσ ζνα χωνευτιρι εκνϊν, αλλά ωσ κερμοκοιτίδα νζων (ςελ. 87) 
12

 Στθ χειρότερθ περίπτωςθ δεν υπιρχε κανζνα κεςμικό πλαίςιο, όπωσ ςυνζβαινε για παράδειγμα με τθν 
Τουρκικι μειονότθτα τθσ Βουλγαρίασ. Στα πλαίςια μιασ επικετικισ εκςτρατείασ αφομοίωςθσ τθ δεκαετία του 
`80, θ μειονότθτα ςτερικθκε εκπαιδευτικϊν εγκαταςτάςεων και κρθςκευτικϊν κεςμϊν, ενϊ οι πολίτεσ 
άλλαξαν ακόμα και τα ονόματά τουσ. Το αποτζλεςμα ιταν ζνα πολφ ςοβαρό πλιγμα για το κομουνιςτικό 
κακεςτϊσ τθσ χϊρασ το καλοκαίρι του 1989, με μαηικι ζξοδο τθσ Τουρκικισ μειονότθτασ από τθ χϊρα. 
13

 Τόςο ο Dahl (Polyarchy, Μζροσicipation and Opposition, 1971) όςο και ο Huntington (The Third Wave: 
Democratization in the Late 20

th
 Century, 1991) προςδιορίηουν τον ανταγωνιςμό, τθ ςυμμετοχι και 

ςυμπερίλθψθ (inclusiveness) και τισ πολιτικζσ ελευκερίεσ ωσ βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ δθμοκρατίασ. 
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εκλογικι τουσ ιςχφ μζςα από τθ δθμιουργία εκνοκεντρικϊν κομμάτων15, ι αναηιτθςαν 
πολιτικι ςτιριξθ εκτόσ ςυνόρων. 
 
Θ κατάρρευςθ του κράτουσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, ειδικότερα, ζγινε πιο εφκολθ μζςα από τθν 
πολυεκνικι και τθν ομοςπονδιακι του φφςθ. «Εκνο-ομοςπονδιςμό»16 ζχουμε όταν τα 
εδαφικά όρια των ομόςπονδων μονάδων ςυμπίπτουν περίπου με τισ ςθμαντικότερεσ 
εκνικζσ ομάδεσ ενόσ πολυεκνικοφ κράτουσ. Το γεγονόσ ότι το κομμουνιςτικό κακεςτϊσ 
αναγνϊριηε επίςθμα τθν ταυτότθτα τθσ κυρίαρχθσ εκνότθτασ κάκε ομόςπονδθσ 
δθμοκρατίασ – μζςα από γλωςςικά και πολιτιςμικά δικαιϊματα – είχε μθ προςδοκϊμενεσ 
ςυνζπειεσ για τθν κινθτοποίθςθ των εκνικϊν ςυναιςκθμάτων17. Οι ομόςπονδεσ δομζσ 
αποτζλεςαν ξεχωριςτοφσ και διακριτοφσ χϊρουσ για τθν ανάπτυξθ ειδικϊν κεςμικϊν 
ςυμφερόντων («γραφειοκρατικοποιθμζνοσ εκνικιςμόσ»)18 και ελίτ, που είχαν τισ ρίηεσ τουσ 
ςτον εκνικό χαρακτιρα που είχε αποδοκεί από το κζντρο ςτισ δθμοκρατίεσ. Ζτςι, θ 
διαδικαςία τθσ φιλελευκεροποίθςθσ που άρχιςε να εξελίςςεται ςε όλεσ τισ κομμουνιςτικζσ 
και ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ ςτο δεφτερο μιςό τθσ δεκαετίασ του `8019, μζςα από τθν 
καλλιζργεια διαλόγου και ανταγωνιςμοφ, αντί να οδθγιςει ςτον εκδθμοκρατιςμό του 
πολιτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, καλλιζργθςε τθ διάςπαςι του ανά εκνικι 
ομάδα20.  

                                                                                                                                                                                     
Πςο οι εκνικζσ κοινότθτεσ παρζμεναν απομονωμζνεσ πολιτικά, χωρίσ τθ δυνατότθτα κεςμικισ ζκφραςθσ, ο 
εκδθμοκρατιςμόσ των νζων κρατϊν παρζμενε ςτάςιμοσ 
14

 Leff, Democratization and Disintegration in Multinational States: the Breakup of Communist Federations, 
1999, ςελ. 215 
15

 Εκτόσ από τθν Τουρκικι μειονότθτα τθσ Βουλγαρίασ, αντίςτοιχθ ιταν και θ κινθτοποίθςθ τθσ Ουγγρικισ 
κοινότθτασ ςτθ Σλοβακία 
16

 Θ Carol Skalnik Leff (Democratization and Disintegration in Multinational States: the Breakup of Communist 
Federations, 1999) χρθςιμοποιεί τον όρο “ethnofederalism” (ςελ. 208) 
17

 King, The Molodvans: Romania, Russia and the Politics of Culture, 2000 
18

 Βλ. Leff, Democratization and Disintegration in Multinational States: the Breakup of Communist Federations, 
1999, ςελ. 210. Ο όροσ που χρθςιμοποιεί είναι “bureaucratized nationalism”. 
19

 Με τθν πολιτικι Glasnost, ο Γκορμπατςϊφ επεδίωκε τθ δθμιουργία μιασ βάςθσ ςυμφωνίασ για τθν 
απαιτοφμενθ οικονομικι μεταρρφκμιςθ ςτο Σοβιετικό ςφςτθμα, μζςα από τθ χαλάρωςθ των περιοριςμϊν για 
το δθμόςιο διάλογο και τισ μθ κρατικζσ οργανϊςεισ. Πταν ςε πολλζσ Σοβιετικζσ δθμοκρατίεσ ο διάλογοσ 
επικεντρϊκθκε ςτθν επανεξζταςθ κάποιων ιςτορικϊν κεμάτων-ταμποφ, κανείσ δεν περίμενε τθν κατάρρευςθ 
του μφκου που ςτιριηε τθ Σοβιετικι ιςχφ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Αντιμετωπίηοντασ ςτο παρόν πλθγζσ του 
παρελκόντοσ, οι δθμοκρατίεσ επεδίωξαν να ανακτιςουν τθν εκνικι τουσ ταυτότθτα, αμφιςβθτϊντασ τθ 
νομιμότθτα τθσ «κθδεμονίασ» των κομμουνιςτϊν επί των εκνικϊν τουσ ςυμφερόντων. Θ διαδικαςία 
δθμιοφργθςε τθν υποχρζωςθ να «τακτοποιθκοφν» εκνικά κζματα, και νομιμοποιοφςε το αίτθμα για τθν 
άςκθςθ εκνικοφ ελζγχου επί τθσ πολιτικισ και των κεςμϊν, με ςτόχο τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων που 
το κομουνιςτικό κακεςτϊσ δεν προςτάτευε: το δόγμα τθσ εκνικισ ακεραιότθτασ αντικατζςτθςε εκείνο του 
κομμουνιςμοφ 
20

 Τθν ίδια κζςθ εκφράηει και ο Horowitz (Ethnic Groups in Conflict, 1985, ςελ. 588), αναφζροντασ ότι αν θ 
ςυμβίωςθ ςε ζνα ετερογενζσ κράτοσ είναι αδφνατθ «ίςωσ να είναι καλφτερο (για τισ ετερογενείσ ομάδεσ) να 
ηουν ξεχωριςτά, ςε περιςςότερα από ζνα ομοιογενι κράτθ, ακόμα κι αν αυτό κακιςτά αναγκαία τθ 
μετακίνθςθ πλθκυςμϊν. Ο διαχωριςμόσ των ανταγωνιςτϊν – διάςπαςθ – είναι μια ςυηθτιςιμθ επιλογι όταν 
οι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ είναι ςυγκεντρωμζνεσ γεωγραφικά». Γενικότερα, θ κεωρία τθσ διάςπαςθ (partition 
theory) επθρεάηει τόςο τθν κοινι γνϊμθ όςο και τθν πολιτικι λιψθ αποφάςεων για τθ λιξθ εμφφλιων 
ςυγκροφςεων (βλ. και Sambanis, partition as a Solution to Ethnic War: An Empirical Critique of the Theoretical 
Literature, 2000). Θ κεωρία αξιϊνει ότι ςτισ καταςτάςεισ εμφφλιων ςυγκροφςεων οι λφςεισ που αποςκοποφν 
ςτθν αποκατάςταςθ μιασ πολυεκνικισ πολιτικισ τάξθσ και ςτθν αποφυγι τθσ μετακίνθςθσ πλθκυςμϊν (για 
παράδειγμα μζςα από τθν κατανομι τθσ εξουςίασ, τθν αναδόμθςθ των κεςμϊν ι τον επαναπροςδιοριςμό 
τθσ ταυτότθτασ του πλθκυςμοφ) δεν μποροφν να φζρουν αποτελζςματα, διότι δεν επθρεάηουν το βαςικό 
δίλθμμα αςφαλείασ που γεννά τθ ςφγκρουςθ. (Για περιςςότερα ςχετικά με τθ κεωρία διάςπαςθσ βλ. 
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Οι μεγαλφτερεσ εκνικζσ ομάδεσ ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία διζκεταν ιδθ κεςμικι εξουςία 
μζςα από τισ ομόςπονδεσ δομζσ, τθν οποία καλλιζργθςαν ωσ εναλλακτικι του κζντρου. Οι 
ομόςπονδεσ δθμοκρατίεσ είναι εμβρυακά κράτθ, με μια ςειρά βαςικϊν κρατικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, όπωσ θ εδαφικι κυριαρχία, οι κεςμοί εκπροςϊπθςθσ, και οι διαδικαςίεσ 
λιψθσ αποφάςεων.  Πταν ο διάλογοσ για το παρελκόν ιρε τθ νομιμότθτα τθσ τάξθσ που 
επζβαλλε το Βελιγράδι, οι διεκδικιςεισ των ομοςπονδιακϊν κρατιδίων νομιμοποιικθκαν 
ςτο όνομα τθσ εκνικισ ταυτότθτασ μζςα από δθμοκρατικζσ εκλογζσ21. Μθνφματα εκνικοφ 
και εκνικιςτικοφ περιεχομζνου απζκτθςαν εκλογικά ερείςματα, και μάλιςτα εξελίχκθκαν ςε 
γλϊςςα ερμθνείασ των γενικότερων πολιτικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων τθσ 
κοινωνίασ. Αυτό ενιςχφκθκε από τισ ομοςπονδιακζσ ελίτ, που ιδθ λειτουργοφςαν αρκετά 
αυτόνομα, επιδιϊκοντασ τθ μεταβολι του κακεςτϊτοσ προσ όφελόσ τουσ22.  
 
Τα επίπεδα κεςμικισ αυτονομίασ και αυτάρκειασ των ομόςπονδων δθμοκρατιϊν, ςε 
ςυνδυαςμό με τα υψθλά επίπεδα εκνικισ ομοιογζνειάσ τουσ και τθν κινθτοποίθςθ των ελίτ 
προσ τθν κατεφκυνςθ του εκδθμοκρατιςμοφ δθμιοφργθςαν το αποτζλεςμα τθσ αςφμμετρθσ 
ανάπτυξθσ των κρατικϊν κεςμϊν που βλζπουμε ςιμερα ςτθν περιοχι23. Στθν περίπτωςθ 
τθσ Κροατίασ και τθσ Σλοβενίασ24, αναπτφχκθκαν διοικθτικοί και πολιτικοί κεςμοί ικανοί να 
ςτθρίηουν κυρίαρχα κράτθ με δθμοκρατικζσ δομζσ25 – πράγμα που αφξθςε τθ νομιμότθτα 
του αιτιματόσ τουσ για ανεξαρτθςία ςτα μάτια τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Γενικότερα, τα 
ομοςπονδιακά νομοκετικά ςϊματα μπόρεςαν να λειτουργιςουν ωσ ςυνελεφςεισ 
αντιπροςϊπων και επικφρωςαν νζα ςυνταγματικά όργανα, ενϊ οι κυβερνιςεισ των 
ομόςπονδων κρατϊν κατάφεραν να μεταμορφωκοφν ςε κυβερνιςεισ κυρίαρχων κρατϊν 

                                                                                                                                                                                     
Kaufmann, Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars, 1996  και για το δίλθμμα αςφαλείασ Jervis, 
Cooperation under the Security Dilemma, 1978). 
21

 Ο εκδθμοκρατιςμόσ ιεραρχικθκε παράλλθλα με τθν ανεξαρτθςία, και τα δθμοψθφίςματα που διεξιχκθςαν 
αξιοποιικθκαν από τισ θγεςίεσ τουσ ωσ μζςα διαπραγμάτευςθσ των διεκδικιςεϊν τουσ προσ το κζντρο, και 
τελικά ωσ βάςθ νομιμοποίθςθσ τθσ απόςχιςισ τουσ. 
22

 Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι με το Σφνταγμα του 1974, τα ομοςπονδιακά όργανα του 
κομμουνιςτικοφ κόμματοσ όριηαν τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ςτθν κεντρικι θγεςία, και όχι το αντίςτροφο, 
δθλαδι θ κεντρικι θγεςία του κόμματοσ να διορίηει εκπροςϊπουσ τθσ ςτισ δθμοκρατίεσ. Για το λόγο αυτό, ο 
κεντρικόσ ςυντονιςμόσ του Γιουγκοςλαβικοφ Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ κατζςτθ ανίςχυροσ από τθ ςτιγμι 
που τον Λανουάριο του 1990 θ αντιπροςωπία τθσ Σλοβενίασ αποχϊρθςε από το Συνζδριο του Κόμματοσ. Ζτςι, 
το κζντρο ζχαςε τθ νομιμοποίθςι του και παράλλθλα αυξικθκε θ αυτονομία τθσ περιφζρειασ. 
23

 Θ εκνικι ετερογζνεια χρθςιμοποιείται με τθν ζννοια τθσ ςυμβίωςθσ πολλϊν και ςυνειδθτοποιθμζνων 
πολιτιςμικϊν ομάδων ςτο ίδιο κράτοσ, και τθ ςφνδεςι τουσ με μια ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι ενότθτα (βλ. 
και Roeder, Peoples and States after 1989: The Political Costs of Incomplete National Revivals, 1999). Θ εκνικι 
ομοιογζνεια ι ανομοιογζνεια είναι μόνο ζνα κομμάτι του πάηλ, το οποιο ςυμπλθρϊνεται από τισ κεςμικζσ 
διευκετιςεισ των προθγοφμενων κακεςτϊτων που ςυνεχίηουν να επιβιϊνουν, και από τισ αποφάςεισ που 
λαμβάνονται ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ςυςτθμικισ μετάβαςθσ (βλ. και Bunce, Subversive Institutions: the Design 
and Destruction of Socialism and the State, 1999 και Treisman, After the Deluge: Regional Crises and Political 
Consolidation in Russia, 1999) 
24

 Θ απόςχιςθ των Σλοβζνων και των Κροατϊν από τθ Γιουγκοςλαβία μετάβαλλε τθν ιςορροπία δυνάμεων 
εντόσ τθσ χϊρασ, και επθρζαςε τθ ςυμπεριφορά τθσ Βοςνίασ και τθσ ΡΓΔΜ. Οι προτιμιςεισ τθσ ελίτ ςτθν 
ΡΓΔΜ ιταν αρχικά για διατιρθςθ ςυνομοςπονδίασ με τθ Σερβία, αλλά ςτράφθκαν προσ τθν ανεξαρτθςία 
ζπειτα από τθν απόςχιςθ τθσ Κροατίασ και τθσ Σλοβενίασ. 
25

 Οι δφο ςθμαντικότερεσ κρατικζσ λειτουργίεσ – θ νομιμότθτα άςκθςθσ βίασ και θ ςυλλογι φόρων – 
κακορίηουν και τθν ικανότθτα ενόσ κράτουσ να κυβερνά αποτελεςματικά, και αντικατοπτρίηουν τθ 
δυνατότθτά του να εκδθμοκρατιςτεί. Από το 1986 οι δθμοκρατίεσ αποςφνδεςαν τον κρατικό προχπολογιςμό 
με τουσ ομοςπονδιακοφσ, κακϊσ επικαλοφνταν κυριότθτα των πόρων τουσ. Ειδικότερα θ Σλοβενία 
αμφιςβθτοφςε το δικαίωμα του ςτρατοφ να κακορίηει τθν τοποκζτθςθ ςτρατευμάτων αυτόνομα, και 
δθμιοφργθςε τα δικά τθσ ςϊματα αςφαλείασ (Woodward, Balkan Tragedy, 1995, ς.ς. 69-74) 
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και να διευκολφνουν τθ μετάβαςθ προσ τθν ανεξαρτθςία. Θ κάκε ομοςπονδιακι 
δθμοκρατία φιλελευκεροποίθςε το πολιτικό τθσ ςφςτθμα ςε διαφορετικι ςτιγμι και με 
διαφορετικό τρόπο, πράγμα που κακόριςε το βακμό κεςμικισ τθσ ωρίμανςθσ – και 
ςυντιρθςθσ – του κράτουσ μζχρι ςιμερα.  
 
Ραράλλθλα, θ διαδικαςία τθσ δθμοκρατικισ μετάβαςθσ υπιρξε κακοριςτικι για τθν 
ανάπτυξθ των κρατικϊν κακεςτωτικϊν δομϊν26. Βιϊνοντασ τον αυταρχιςμό ςτο τελευταίο 
μιςό του 20ου αι., οι χϊρεσ τθσ περιοχισ βρζκθκαν ςε μια κατάςταςθ κατάρρευςθσ τθσ 
κεντρικισ εξουςίασ, αντιμετωπίηοντασ τθν πρόκλθςθ μετάβαςθσ ςε φιλελεφκερεσ 
δθμοκρατίεσ, όπου, εκτόσ από τον ανταγωνιςμό, ζπρεπε να υπάρχουν πολιτικζσ ελευκερίεσ 
και ςυμμετοχικότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων, με τθ γζνεςθ ενόσ νζου πολιτειακοφ και 
κεςμικοφ κακεςτϊτοσ. 
 
Β. Στακερότθτα 
Γίνεται κατανοθτό ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν μποροφςε να διαδραματίςει κάποιο 
ρόλο ςτθ διαδικαςία ςφςταςθσ των νζων κρατϊν ι κακεςτϊτων τθσ περιοχισ, εξαιτίασ τθσ 
χρονικισ ςτιγμισ που δθμιουργικθκε - όταν τα ηθτιματα προςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτασ 
και του δθμοκρατικοφ χαρακτιρα των νζων κακεςτωτικϊν δομϊν είχαν ιδθ διευκετθκεί, 
τουλάχιςτον τυπικά, από προθγοφμενεσ προςπάκειεσ. Δεν πρζπει, επίςθσ, να ξεχνάμε τον 
πολφ ςυγκεκριμζνο κεςμικό του ρόλο ωσ μθχανιςμόσ διαςφάλιςθσ τθσ ςυλλογικισ 
ςτακερότθτασ, μζςα από τθν πολιτικι περιφερειακι ςυνεργαςία. 
 
Αν και θ διαδικαςία τθσ ολοκλιρωςθσ προχποκζτει τθν ανατροπι ι μεταβολι υπαρχόντων 
δομϊν, άλλοτε με βίαιο κι άλλοτε με ςυναινετικό τρόπο, θ εξζλιξι τθσ απαιτεί ςτακερζσ 
ςυνκικεσ. Θ ςτακερότθτα27 αυτι είναι ευκζωσ ςυνδεδεμζνθ με το πλικοσ των παραγόντων 
που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία: όςο αυξάνεται ο αρικμόσ των ανεξάρτθτων παραγόντων, 
τόςο αυξάνονται και οι πικανοί ςυνδυαςμοί διάδραςθσ μεταξφ τουσ. Ο πολλαπλαςιαςμόσ 
των δυνατοτιτων ςυςχζτιςθσ δθμιουργεί και νζεσ δυνατότθτεσ ςτακεροποιθτικϊν 
ςχζςεων. Δθλαδι, διευρφνοντασ τον αρικμό των παραγόντων που ενεπλάκθςαν ςτθ 
διαδικαςία αναςυγκρότθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
                                                           
26

 Τα εςωτερικά κακεςτϊτα διακρίνονται ςε φιλελεφκερεσ δθμοκρατίεσ (liberal regimes), ελάχιςτεσ 
δθμοκρατίεσ (minimal democracies), αυταρχικά ςυςτιματα (authoritarian systems) ι διακεκομμζνα 
κακεςτϊτα (interrupted regimes). Βλ. Doorenspleet, Reassessing the Three Waves of Democratization, 2000, 
ς.ς. 387- 392 
27

 Οι Deutsch & Singer (Multipolar Systems and International Stability, 1964) ιςχυρίηονται ότι όςο αυξάνει ο 
αρικμόσ παικτϊν ενόσ ςυςτιματοσ, τόςο μειϊνεται θ ςυχνότθτα και πυκνότθτα των ςυγκροφςεων, 
διαμορφϊνοντασ ςυνκικεσ ςτακερότθτασ. Στο επίπεδο του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, θ ζννοια τθσ ςτακερότθτασ 
ερμθνεφεται ωσ θ δυνατότθτα του ςυςτιματοσ να διατθριςει τα βαςικά χαρακτθριςτικά του, ϊςτε όλοι οι 
παράγοντεσ να επιβιϊςουν, χωρίσ κάποιοσ από αυτοφσ να αποκτιςει κυριαρχικι ιςχφ. Σε επίπεδο 
μεμονωμζνων κρατϊν, θ ςτακερότθτα αφορά τθ ςυνεχιηόμενθ πολιτικι ανεξαρτθςία και εδαφικι 
ακεραιότθτα, χωρίσ τον κίνδυνο ενόσ «πολζμου επιβίωςθσ» (war for survival). Μια γενικότερθ ερμθνεία τθσ 
ςτακερότθτασ είναι θ περιοριςμζνθ πικανότθτα για τθν εμπλοκι των παικτϊν ακόμα και ςε περιοριςμζνεσ 
ςυγκροφςεισ, ενϊ μια κλαςικι προςζγγιςθ τθσ ςτακερότθτασ ζχει να κάνει με τισ ςυνκικεσ ιςορροπίασ του 
ςυςτιματοσ (διεκνοφσ ι κρατικοφ). Στθν περίπτωςθ αυτι, αςτάκεια υπάρχει όταν το ςφςτθμα δεν μπορεί να 
επανζλκει ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ ζπειτα από μια αλλαγι των ςυνκθκϊν, αλλά εξακολουκεί να 
μεταβάλλεται μζχρι να επζλκει το ςθμείο κατάρρευςθσ (ς.ς. 390-391). Φυςικά, θ ςτακερότθτα και θ 
ιςορροπία ενόσ ςυςτιματοσ προςδιορίηονται από διαφορετικοφσ παράγοντεσ κάκε φορά, ανάλογα με τισ 
ςχζςεισ διάδραςθσ που αναπτφςςονται ςτα πλαίςιά του (γενικότερα για τισ ςυνκικεσ ιςορροπίασ δυνάμεων 
βλ. Kaplan, System and Processes in International Politics, 1957, και Morgenthau, Politics Among Nations, 
1960) 
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ουςιαςτικά μεγζκυνε τισ δυνατότθτεσ διάδραςθσ, πιζηοντασ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ να 
αναλάβουν διαφορετικοφσ ρόλουσ και υποχρεϊςεισ ζναντι των νζων εταίρων (Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, Ραγκόςμια Τράπεηα, UNDP, Λαπωνία, κλπ), οι οποίεσ δθμιοφργθςαν ςταδιακά και 
κοινά ι ςυμβατά ςυμφζροντα με τουσ πρϊθν αντιπάλουσ / ανταγωνιςτζσ – για παράδειγμα 
μεταφορικά ι ενεργειακά δίκτυα). Θ αφξθςθ των ςχζςεων διάδραςθσ λειτοφργθςε 
αναςταλτικά ςτθν ανάπτυξθ αποςτακεροποιθτικϊν τάςεων και ενιςχυτικά ωσ προσ τθν 
υιοκζτθςθ πρακτικϊν και ςτρατθγικϊν που ςυνζτειναν προσ τθν περιφερειακι και 
Ευρωπαϊκι ςτακερότθτα28. 
 
Μποροφμε, ζτςι, να παρατθριςουμε δφο φαινόμενα ςτθ ςυμπεριφορά των κρατϊν, τα 
οποία το Σφμφωνο Στακερότθτασ ενίςχυςε: το πρϊτο είναι θ αυτοδιόρκωςθ (self 
correction) και το δεφτερο θ αυτοςυγκράτθςθ (self restrain)29. Με δεδομζνο το κίνθτρο τθσ 
προςζγγιςθσ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, όλεσ οι χϊρεσ τθσ περιοχισ δζχτθκαν 
ερεκίςματα για κατευκφνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ περιςςότερο προσ τθ ςυνεργαςία, 
αμβλφνοντασ τον μεταξφ τουσ ανταγωνιςμό και απζχοντασ από επικετικζσ ςυμπεριφορζσ. 
Οι χϊρεσ τθσ περιοχισ «διόρκωςαν» τθ ςυμπεριφορά τουσ ιεραρχϊντασ τισ ςτρατθγικζσ 
προτεραιότθτζσ τουσ με βάςθ τα νζα κίνθτρα, και ρφκμιςαν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ ωσ 
προσ τουσ γείτονζσ τουσ, επικεντρϊνοντασ το ενδιαφζρον τουσ ςτισ νζεσ, εναλλακτικζσ 
ςχζςεισ που προζκυψαν από τθν εμπλοκι τθσ Ευρϊπθσ και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτθν 
περιοχι30.  
 
Θ δθμιουργία ςυνκθκϊν ςτακερότθτασ ιταν απαραίτθτθ προκειμζνου να τεκεί ςε κίνθςθ θ 
διαδικαςία τθσ ολοκλιρωςθσ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ είχε ςτόχο να δθμιουργιςει 
ςυμπεριφορζσ που κα διευκόλυναν τθ ςτακεροποίθςθ του περιβάλλοντοσ διάδραςθσ και 
κα διαςφάλιηαν τθν φπαρξθ μιασ ειρθνικισ ιςορροπίασ. Επιτυγχάνοντασ αυτό, θ περιοχι 
μποροφςε να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ Ευρϊπθσ. 
 
Γ. Κεςμοί και διακυβζρνθςθ 
Στα πρϊτα βιματα των νζων κρατϊν που προζκυψαν από τθ διάςπαςθ τθσ πρϊθν 
Γιουγκοςλαβίασ, αλλά και των άλλων χωρϊν των Βαλκανίων που ειςιλκαν ςτθ διαδικαςία 
μετάβαςθσ – και γενικότερα όλων των χωρϊν ςε μετάβαςθ31 - οι κυβερνιςεισ ζπρεπε να 
μποροφν να ακοφν και να αντιδροφν ςτισ ανθςυχίεσ των πολιτϊν, και να χειρίηονται τθν 
εξουςία που τουσ είχε ανατεκεί για το ςκοπό αυτό. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο, οι ελίτ 

                                                           
28

 Κεωρείται ότι μια ςυγκρουςιακι κατάςταςθ απαιτεί περίπου 10% τθσ ςυνολικισ «προςοχισ» των 
εμπλεκόμενων πλευρϊν. Θ αφξθςθ του αρικμοφ των παραγόντων ςε μια τζτοια κατάςταςθ αυτόματα μειϊνει 
το ποςοςτό διακζςιμθσ προςοχισ που μπορεί να αποδϊςει ο κάκε παράγοντασ ςτισ εκάςτοτε ςχζςεισ του, κι 
ζτςι απομακρυνόμαςτε από το ενδεχόμενο τθσ ςφγκρουςθσ (βλ. Deutsch & Singer, Multipolar Systems and 
International Stability, 1964, ς.ς. 396-399) 
29

 Για τα φαινόμενα και ςυμπεριφορζσ αυτζσ βλ. Deutsch, The Nerves of Government, 1963 
30

 Οι μζτοχοι του Συμφϊνου Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ αποτζλεςαν για τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ αυτό 
που οι Deutsch & Singer αποκαλοφν “alternative partners” (Multipolar Systems and International Stability, 
1964, ςελ. 394). 
31

 Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι 22 από τισ 27 χϊρεσ ςε μετάβαςθ είναι νζα κράτθ, τα οποία κλικθκαν να 
διαχειριςτοφν τθσ προκλιςεισ τθσ δθμιουργίασ ενόσ νζου κράτουσ, τθ μεταβολι του κακεςτϊτοσ και τθ 
μεταμόρφωςθ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ. Αν και όλεσ οι χϊρεσ ξεκίνθςαν από τθν ίδια βάςθ – κοινζσ 
ιδεολογικζσ βάςεισ (αν και με διαφορετικζσ διαςτάςεισ και εκφράςεισ), κρατικά ελεγχόμενεσ οικονομίεσ, 
μονοκομματικά πολιτικά ςυςτιματα, και ςυμμετοχι ςε μια διεκνι κίνθςθ – τα αποτελζςματα τθσ μετάβαςθσ 
υπιρξαν διαφορετικά για τισ περιςςότερεσ από αυτζσ (για περιςςότερα βλ. King, Post Communism: 
Transition, Comparison and the End of “Eastern Europe”, 2000) 
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(παλιζσ και νζεσ) ζπρεπε να αποκαταςτιςουν - ι να δθμιουργιςουν εκ νζου - τισ μεταξφ 
τουσ ςχζςεισ ιςορροπίασ. Οι αιρετοί, πλζον, φορείσ εξουςίασ ζπρεπε να κεςμοποιιςουν 
αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ του κράτουσ δικαίου, κακϊσ πλζον οι ευκφνεσ τουσ ιταν 
ζναντι των πολιτϊν, και όχι ζναντι ενόσ κεντρικοφ κόμματοσ. Θ νομιμοποίθςθ τθσ εξουςίασ 
προερχόταν πλζον από διαφορετικι βάςθ, και αυτό ιταν κάτι που ζπρεπε να 
ςυνειδθτοποιιςουν και οι ελίτ κάκε χϊρασ, αλλά και ο λαόσ. 
 
Ρζρα από τα ςυνταγματικά ηθτιματα που ζπρεπε να αποκαταςτακοφν -  κυρίωσ ςτισ χϊρεσ 
τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ – και τθ ςτακεροποίθςθ τθσ διαδικαςίασ του εκδθμοκρατιςμοφ, 
οι χϊρεσ τθσ περιοχισ είχαν να αντιμετωπίςουν βακειά φαινόμενα διαφκοράσ και 
εγκλθματικότθτασ32 αλλά και οικονομικζσ προκλιςεισ. Πςο ορκολογικι κι αν είναι μια 
εκλογικι διαδικαςία, θ διακυβζρνθςθ ςε ζνα αδφναμο κεςμικό περιβάλλον δεν μπορεί να 
παράγει μια υγιι δθμοκρατία. Πταν δθμιουργικθκε το Σφμφωνο Στακερότθτασ το 1999, θ 
πρϊτθ φάςθ του εκδθμοκρατιςμοφ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ – θ δθμιουργία μθχανιςμϊν για τθ 
μεταφορά εξουςίασ μζςα από ελεφκερεσ και δίκαιεσ εκλογζσ – είχε ολοκλθρωκεί ςε 
ολόκλθρθ τθν περιοχι (και ςτθ Σερβία μζχρι το τζλοσ του 2000), με τθν εξαίρεςθ του 
Κοςςόβου. Θ επόμενθ φάςθ, θ δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου για αξιόπιςτθ και 
αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ προσ όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ζμοιαηε αρκετά 
μακριά33. 
 
Το πρόβλθμα των κεςμϊν ςτισ χϊρεσ ςε μετάβαςθ, κι ακόμα περιςςότερο ςτθν περιοχι, 
δεν αφορά απλά τον ςχεδιαςμό των κεςμικϊν δομϊν ςτο νζο περιβάλλον. Σχετίηεται με 
τθν πολφπλοκθ διαςφνδεςθ των κεςμϊν που υπιρχαν ςτα πλαίςια του κομμουνιςτικοφ 
κακεςτϊτοσ, τθ ςτακερότθτα και τθν ιςχφ τθσ κρατικισ εξουςίασ ςε κάκε χϊρα, αλλά και 
ςτο κζμα τθσ ταυτότθτασ των πολιτϊν, το οποίο ςυνδζεται και με τθν «αναγζννθςθ» των 
εκνικϊν ςυνειδιςεων34. Οι κεςμοί δεν αποτελοφν ςτιγμιαίεσ φωτογραφίεσ, αλλά 
ολόκλθρεσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ35. Οι επίςθμεσ κεςμικζσ διευκετιςεισ και οι 

                                                           
32

 Το 1996 ο Αρχθγόσ τθσ ουμανικισ Αςτυνομίασ παραιτικθκε εξαιτίασ τθσ αναποτελεςματικότθτάσ του να 
αντιμετωπίςει το οργανωμζνο ζγκλθμα. Ζπειτα από τζςςερα χρόνια, ο Ρρόεδροσ Εμίλ Κονςταντινζςκου 
εξιγθςε ςε τθλεοπτικό λόγο τθν απόφαςι του να μθν αναλάβει ξανά δθμόςιο αξίωμα, λζγοντασ ότι είχε 
αποτφχει ςτισ προςπάκειζσ του να αντιμετωπίςει ζνα «μαφιόηικο» ςφςτθμα «επίςθμθσ διαφκοράσ, με 
διαςυνδζςεισ ςε υψθλοφσ κρατικοφσ κεςμοφσ». (East West Institute & ESI, Democracy, Security and the 
Future of the Stability Pact for Southeastern Europe – a Framework for Debate, 2001, ςελ. 10). Στθ Σερβία, 
κατά τθ διάρκεια μιασ δεκαετίασ πολζμου και διεκνοφσ απομόνωςθσ υπό το Milosevic, θ αςτυνομία αυξικθκε 
από 14.000 ςε περίπου 80.000 ςτελζχθ, και ιταν ευρζωσ διεφκαρμζνθ και αναξιόπιςτθ, με ςτενοφσ δεςμοφσ 
με το οργανωμζνο ζγκλθμα. Το 2001 αποδείχκθκε ότι οι δυνάμεισ αςφαλείασ είχαν αποκθκεφςει μεγάλθ 
ποςότθτα θρωίνθσ ςε κυρίδα τράπεηασ ςτο Βελιγράδι, πράγμα που καταδεικνφει το πόςο επικίνδυνα 
εξελίχκθκαν αυτοί οι κεςμοί (CEPS / ISSP, Montenegro Economic Trends – Monet, No 4, 2001, ςελ. 28) 
33

 Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςτθν Αλβανία παρουςιάςτθκε δθμοκρατικό ζλλειμμα ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ 
του `90 ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ (Freedom House, Annual Survey of Freedom Country Scores, 1972-73 to 1998-
99, http://www.freedomhouse.org/ratings), και ςε όλεσ τισ χϊρεσ ςθμειϊκθκε αφξθςθ τθσ διαφοράσ 
(Transparency International, 1999 Corruption Perception Index, 
http://www.transparency.de/documents/cpi/index/htm), και παραβιάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
(Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 2000, http://www.hrw.org)  
34

 Ο ρόλοσ των κεςμϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ, εκδθμοκρατιςμοφ και ςτακεροποίθςθσ 
τθσ κρατικισ εξουςίασ ςτισ μετα-κομμουνιςτικζσ χϊρεσ αναλφεται διεξοδικά από τθν Bunce (Subversive 
Institutions: the Design and Destruction of Socialism and the State, 1999), με ςθμαντικό ζργο και από τουσ 
Dawisha & Parrott (Democratization and Authoritarianism in Postcommunist Societies, vol. 2: Politics, Power 
and the Struggle for Democracy in Southeast Europe, 1997) 
35

 Bunce, Subversive Institutions: the Design and Destruction of Socialism and the State, 1999, ςελ. 143 

http://www.freedomhouse.org/ratings
http://www.transparency.de/documents/cpi/index/htm
http://www.hrw.org/
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ανεπίςθμεσ πολιτικζσ ςυμφωνίεσ ςτα πρϊτα χρόνια τθσ μετάβαςθσ δθμιοφργθςαν ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ κίνθτρα και ςυνικειεσ που λειτοφργθςαν ωσ τροχοπζδθ ςτισ κεςμικζσ 
μεταρρυκμίςεισ36. 
 
Ρολφ ςυχνά θ διαδικαςία του εκδθμοκρατιςμοφ ταυτίςτθκε με τθ δθμιουργία νζων κεςμϊν 
και κρατικϊν δομϊν ςτισ χϊρεσ ςε μετάβαςθ, και, ωσ εκ τοφτου, παρατθρικθκε θ τάςθ να 
προωκοφνται «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» εκδθμοκρατιςμοφ με τθν παρζμβαςθ εξωτερικϊν 
παραγόντων, ςτθ βάςθ εμπειριϊν τρίτων χωρϊν, πχ τθσ Λατινικισ Αμερικισ37. Τα 
παρεμβατικά αυτά μοντζλα, όμωσ, δεν λάμβαναν υπόψθ τισ δυςκολίεσ δθμιουργίασ νζων 
κακεςτϊτων ςε ζνα πολυεκνικό περιβάλλον όπωσ αυτό τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, και 
υπερεκτιμοφςαν τθ δυναμικι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ38. Θ 
βαςικότερθ πρόκλθςθ τθσ κεςμικισ μεταρρφκμιςθσ ςτθν περιοχι δεν ιταν θ δθμιουργία 
νζων κεςμϊν, αλλά θ επανακατεφκυνςθ του ρόλου των ιδθ υπαρχόντων. Το 
κομμουνιςτικό ςφςτθμα ιταν κεςμικά πλοφςιο, αλλά οργανωςιακά φτωχό: οι κρατικοί 
κεςμοί αποςκοποφςαν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, και δεν 
αποτελοφςαν κανάλια επικοινωνίασ με τθν κοινι γνϊμθ και τθ ςυνεργαςία με τισ ελίτ για 
τθν παραγωγι και υλοποίθςθ πολιτικισ39. 
 
Θ διαδικαςία επαναπροςανατολιςμοφ των κεςμϊν, θ οποία ξεκίνθςε από τθ δεκαετία του 
`80 ακόμα, υπιρξε κακοριςτικι ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ και εςωτερικισ ολοκλιρωςθσ 
των πρϊθν κομμουνιςτικϊν χωρϊν. Θ φπαρξθ κεςμικισ πυκνότθτασ δθμιοφργθςε 
ανταγωνιςτικά ςυμφζροντα ςτο κομμουνιςτικό περιβάλλον, και επθρζαςε τισ ςχζςεισ 
μεταξφ των ελίτ. Πςο το πζραςμα του χρόνου απομάκρυνε τισ μνιμεσ και τισ εμπειρίεσ των 
δφο Ραγκόςμιων Ρολζμων και των γενεϊν που είχαν δθμιουργιςει το κομμουνιςτικό 
ςφςτθμα, οι πολίτεσ ζγιναν περιςςότερο απαιτθτικοί και αυτόνομοι, όπωσ και θ 
γραφειοκρατία. Ππωσ ιδθ περιγράψαμε, οι όποιεσ προςπάκειεσ για μεταρρφκμιςθ 
κατζλθξαν ςτθν ζκφραςθ δυςαρζςκειασ με το ςφςτθμα, χωρίσ, όμωσ, τθ δυνατότθτα των 
κεςμϊν να ανταποκρικοφν ςε αυτζσ. Το αποτζλεςμα ιταν θ διάςπαςθ των κεςμικϊν 
διευκετιςεων, θ δθμιουργία αυτόνομων καναλιϊν των «αποςτατϊν» για τθν ζκφραςθ των 
ςυμφερόντων τουσ και θ διεκδίκθςθ διοικθτικισ αυτονομίασ από το κζντρο από τθν 
πλευρά των περιφερειακϊν ελίτ40. 

                                                           
36

 Πλα αυτά περιγράφονται από τθν Bunce ωσ “proximate politics” (Subversive Institutions: the Design and 
Destruction of Socialism and the State, 1999, ς.ς. 158-159), και αφοροφν ςυμφωνίεσ ανάμεςα ςε παλιζσ ελίτ 
και τθν αντιπολίτευςθ, επαναςτατικά κινιματα, και το ςχεδιαςμό νζων κεςμϊν (εκλογικά ςυςτιματα, 
ςυντάγματα, κ.α.) 
37

 Για περιςςότερα ςχετικά με τθν ειςιγθςθ μοντζλων εκδθμοκρατιςμοφ και το λεγόμενο “crafting”, βλ. Di 
Palma, To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions, 1990 
38

 Κριτικι ςτθν υπερεκτίμθςθ των επιδράςεων τθσ δυτικισ βοικειασ ςτθν περιοχι αςκεί μεταξφ άλλων και ο 
Carothers (Aiding Democracy Abroad: the Learning Curve, 1999), ο οποίοσ αναλφει και τθ διαδικαςία 
εκμάκθςθσ ςτθν παροχι αναπτυξιακισ βοικειασ και βοικειασ εκδθμοκρατιςμοφ από τισ χϊρεσ του δυτικοφ 
κόςμου. 
39

 Βλ. και Bunce, Subversive Institutions: the Design and Destruction of Socialism and the State, 1999 
40

 Ο ρόλοσ των ελίτ αρχικά δεν ιταν αιςκθτόσ, κακϊσ ςτο επίκεντρο τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ βρζκθκαν 
ιςτορικζσ μνιμεσ, εκνικζσ ςυνειδιςεισ, θ αδυναμία τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και κομμουνιςτικά κατάλοιπα. 
Θ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτισ ελίτ του κζντρου και τθσ περιφζρειασ ωσ προσ τισ δράςεισ, τα ςυμφζροντα 
και τα ερείςματά τουσ, όπωσ και οι ςτρατθγικζσ για τθν πολιτικι επιβίωςι τουσ υπιρξαν κακοριςτικισ 
ςθμαςίασ για τθ διαμόρφωςθ των κρατικϊν δομϊν και κεςμϊν. Για παράδειγμα, ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ, ο 
Yeltsin ακολοφκθςε μια πολιτικι κατευναςμοφ των περιφερειακϊν ελίτ, παρζχοντασ οικονομικοφσ πόρουσ, 
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Αν και θ διεκνισ κοινότθτα αναγνϊριςε τθν ανάγκθ για μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα τθσ 
διακυβζρνθςθσ, τα επίπεδα τθσ διεκνοφσ βοικειασ για τθ δθμόςια διοίκθςθ παρζμειναν ςε 
αρκετά χαμθλά επίπεδα, και οι δωρθτζσ προτίμθςαν επενδφςεισ ςε φυςικζσ υποδομζσ, 
όπου υπάρχει εγγφθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ απόδοςθσ ςτθν επζνδυςι τουσ. Κα 
μποροφςαμε να «δικαιολογιςουμε» τθν αδράνεια τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτον τομζα 
αυτό με δεδομζνο ότι οι διεκνείσ πρακτικζσ για τθ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ των κεςμϊν 
είχαν αποδειχκεί ανεπαρκείσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Επίςθσ, θ προοπτικι 
ζνταξθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζκανε τθν προςπάκεια αυτι ακόμθ πιο πολφπλοκθ, κακϊσ 
οι κεςμοί κα ζπρεπε να αναπτυχκοφν με τθν προοπτικι εναρμόνιςθσ με το Ευρωπαϊκό 
κεκτθμζνο, και ο ρόλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ διαχείριςθ αυτοφ του ςκζλουσ τθσ 
αναπτυξιακισ διαδικαςίασ ιταν απαραίτθτοσ. Επιπλζον, ςε πολλζσ από τισ χϊρεσ τθσ 
περιοχισ, το 1999 ακόμα και οι πιο βαςικζσ ςτατιςτικζσ πλθροφορίεσ δεν ιταν αξιόπιςτεσ 
και γενικότερα θ δυςκολία διεξαγωγισ μεταρρυκμίςεων ςε ζνα αςτακζσ πολιτικό 
περιβάλλον με τθν παράλλθλθ απουςία αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ ιταν δεδομζνθ.  
 
Με δεδομζνα όλα αυτά, το Σφμφωνο Στακερότθτασ ζπρεπε να επικεντρωκεί ςτθν ενίςχυςθ 
τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ για κζματα ενίςχυςθσ των κεςμϊν και των κρατικϊν δομϊν, όπωσ 
θ δθμιουργία ενόσ επαγγελματικοφ ςϊματοσ δθμοςίων υπαλλιλων, θ εφρεςθ επαρκϊν 
πόρων για κεςμικζσ ανάγκεσ, και θ διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των κεςμϊν από τθν 
πολιτικι διαδικαςία, όπου αυτό ιταν αναγκαίο41. Θ ενίςχυςθ των κεντρικϊν διοικθτικϊν 
οργάνων, που είναι το βαςικό εργαλείο κάκε κυβζρνθςθσ για τθν εφαρμογι πολιτικισ και 
τθν προϊκθςθ αλλαγϊν, ζπρεπε να αποτελοφν ξεκάκαρθ προτεραιότθτα των κυβερνιςεων 
τθσ περιοχισ42.  
 
Στα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ ενκάρρυνςθσ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ από το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ, παρατθρικθκε αρκετά ςυχνά θ απουςία αντιςτοιχίασ (ι φπαρξθσ) 
φορζων για το ςκοπό αυτό. Θ διεκνισ κοινότθτα δεν μποροφςε να αναπτφξει δράςεισ οι 
οποίεσ μποροφςαν να κεωρθκοφν άμεςοσ παρεμβατιςμόσ ςτο εςωτερικό των νζων 
κρατϊν, αλλά και οι χϊρεσ τθσ περιοχισ ζχαναν τθν ευκαιρία να αξιοποιιςουν 
αναπτυξιακοφσ πόρουσ. Με αυτό το κίνθτρο, και υπό τθν κακοδιγθςθ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ για τθ λειτουργικι διακυβερνθτικι ςυνεργαςία, οι χϊρεσ άρχιςαν ςταδιακά 

                                                                                                                                                                                     
ενϊ ςτο Βελιγράδι, ο Milosevic επεδίωξε μια πολιτικι οικονομικισ αυςτθρότθτασ ςε βάροσ τθσ ιδθ 
«ανιςυχθσ» περιφζρειασ, αγνοϊντασ τισ εκκλιςεισ τθσ και απειλϊντασ με τθ χριςθ βίασ. 
41

 Για παράδειγμα, ςτθ ουμανία ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του `90 υπιρχε μια περίπλοκθ κατάςταςθ 
αλλθλεπικάλυψθσ αρμοδιοτιτων των κυβερνθτικϊν αρχϊν που ευκφνονταν για τθν οικονομία 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των Υπθρεςιϊν Λδιωτικοποιιςεων και Ανάπτυξθσ, και των Υπουργείων 
Μεταρρυκμίςεων, Λδιωτικοποιιςεων, Οικονομικοφ Συντονιςμοφ, Βιομθχανίασ και Εξωτερικϊν – το οποίο 
ανζλαβε τα κζματα εξωτερικοφ εμπορίου) με τον Ρρωκυπουργό, το Υπουργείο Οικονομικϊν και τθν Αρχι 
Κρατικισ Λδιοκτθςίασ (State Ownership Fund  - ζνα θμι-υπουργείο υπεφκυνο για τισ ιδιωτικοποιιςεισ). Το 
1999 θ χϊρα κακυςτερθμζνα υιοκζτθςε νομοκεςία για να προςτατζψει τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ από 
πολιτικζσ παρεμβάςεισ, που αποτελοφςε μια από τισ προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
42

 Ππωσ ςυμπζρανε και μια μελζτθ για τθν διοικθτικι μεταρρφκμιςθ ςτθ ουμανία: «Μια καλά δομθμζνθ 
κεντρικι διοίκθςθ μπορεί να παράγει ι να μθν παράγει καλά αποτελζςματα, ανάλογα από άλλουσ 
παράγοντεσ, όπωσ θ ποιότθτα τθσ θγεςίασ, θ διακεςιμότθτα ειδικϊν, τα κίνθτρα, οι πόροι. Αλλά μια φτωχά 
δομθμζνθ κεντρικι διοίκθςθ ςίγουρα κα παράγει φτωχά αποτελζςματα, αποτελϊντασ θ ίδια τθσ πθγι 
ςφγχυςθσ και κεςμικοφ «κορφβου». Σε ζνα τζτοιο περιβάλλον είναι πιο πικανόν να υπάρχει μια μθ ξεκάκαρθ 
ανάκεςθ αρμοδιοτιτων και επαναλιψεισ, αντιπαρακζςεισ και περιοριςμζνων υπθρεςιϊν» (East-West 
Institute και European Stability Initiative, Democracy, Stability and the Future of the Stability Pact for 
Southeastern Europe – a framework for debate, 2001, ςελ 24) 
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να αναπτφςςουν κεςμοφσ και μθχανιςμοφσ οι οποίοι επικεντρϊκθκαν ςτα κοινά και τα 
περιφερειακά προβλιματα43.  
 
Δζκα χρόνια μετά τθν ίδρυςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, ζχουν υπάρξει αξιοςθμείωτεσ 
διαφορζσ ςτον τομζα τθσ διακυβζρνθςθσ, τθσ ενίςχυςθσ των κεςμϊν και τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ, χάριν και των εφαρμογϊν τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ44. Πςο βάκαινε θ 
προςζγγιςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, υπό τθ Διαδικαςία Στακεροποίθςθσ και 
Διαςφνδεςθσ, τόςο πιο ζντονθ γινόταν και θ διαδικαςία εναρμόνιςθσ των κεςμϊν. Ζτςι, 
από το 2007, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ IPA (Instrument for Pre-Accession) τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ45, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ βοικειασ αφορά τθν ανάπτυξθ των 
κεςμϊν και τον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, προκειμζνου να ανταπεξζλκει ςτθ 
διαδικαςία εναρμόνιςθσ με το κεκτθμζνο. 
 
 

Λ.ΛΛ. Ρεριφερειακι ολοκλιρωςθ 
 
Κακϊσ οι χϊρεσ τθσ περιοχισ ζςτρεψαν τθν προςοχι τουσ ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, μειϊκθκε θ ζμφαςθ ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, πράγμα που 
μποροφςε να λειτουργιςει αναςταλτικά ςτθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ ςτο ςφνολό τθσ, 
επθρεάηοντασ αρνθτικά τθν περιφερειακι διάςταςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. 
Αναπτφχκθκαν, ζτςι, μθχανιςμοί, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ςυνεργαςία προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι, μζςα από περιφερειακζσ ςυμφωνίεσ και τθ διαςφνδεςθ τθσ βελτίωςθσ 
τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ με τθν προςζγγιςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Θ κινθτοποίθςθ των δυνάμεων περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ιταν ουςιαςτικισ ςθμαςίασ 
και αποτζλεςε μια κεντρικι πεποίκθςθ πίςω από τθν ιδζα του Συμφϊνου Στακερότθτασ. 
Ρολλά από τα προβλιματα τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ δεν μποροφςαν (οφτε και μποροφν) να 
επιλυκοφν ςε εκνικό / κρατικό επίπεδο ι ακόμα και μζςω διμεροφσ ςυνεργαςίασ ι παροχι 
βοικειασ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι προςπάκειεσ κάκε χϊρασ ξεχωριςτά να προςεγγίςει τουσ 
Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ περιορίηονται από προβλιματα περιφερειακισ φφςθσ. Θ 
ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν για τθν επιδίωξθ κοινϊν ςτόχων κα ενίςχυε τισ 
προςπάκειζσ τουσ για τθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ, ενϊ θ αφξθςθ τθσ μεταξφ τουσ 
διάδραςθσ κα περιόριηε τθν πικανότθτα ςφγκρουςθσ, οδθγϊντασ ςταδιακά ςτθν 
περιφερειακι ολοκλιρωςθ46. 
                                                           
43

 Υπενκυμίηουμε ότι το Σφμφωνο Στακερότθτασ μποροφςε να πιζςει για τισ μεταρρυκμίςεισ αυτζσ μόνο μζςω 
των μετόχων του – και ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κυρίωσ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά και τθσ 
Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, θ οποία είχε αναλάβει ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ ςε κζματα κεςμικϊν 
μεταρρυκμίςεων (πχ δθμιουργία κτθματολογίου, αναμόρφωςθ χρθματο-οικονομικϊν κεςμϊν, κ.α.) 
44

 Στθν Αλβανία το Υπουργείο Οικονομικϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ που εκπροςωποφν τον ιδιωτικό 
τομζα και τθν Υπθρεςία Ξζνων Επενδφςεων ζχει προςχωριςει ςτο ςχεδιαςμό ειδικοφ πλαιςίου ωσ προσ τα 
κζματα προμθκειϊν του δθμοςίου (public procurement), το οποίο ζχει ςκοπό να ενιςχφςει τθ διαφάνεια και 
να καταπολεμιςει τθ διαφκορά ςτον τομζα: όλεσ οι πλθροφορίεσ κα είναι διακζςιμεσ θλεκτρονικά, και όλεσ 
οι προςφορζσ κα υποβάλλονται θλεκτρονικά, και κα είναι διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 
45

 Το πρόγραμμα IPA ζχει αντικαταςτιςει τα προθγοφμενα προγράμματα αναπτυξιακισ βοικειασ που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι κατά τθν περαςμζνθ δεκαετία, και τα οποία ιταν περιςςότερο 
επικεντρωμζνα ςε κζματα εκδθμοκρατιςμοφ, φυςικϊν υποδομϊν, κοινωνίασ των πολιτϊν, και ενίςχυςθσ του 
ιδιωτικοφ τομζα (περιςςότερα για το πρόγραμμα, ςυμπεριλαμβανομζνων οικονομικϊν δεδομζνων ανά χϊρα 
ςτο http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e50020_en.htm)  
46

 Βλ. και Schmitter, A Revised Theory of Regional Integration, 1970 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e50020_en.htm
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Α. Ρεριφερειοποίθςθ (regionalization) 
H πεποίκθςθ ςτθν αξία τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ιταν κεντρικι ςτθν απόφαςθ να 
δθμιουργθκεί το Σφμφωνο Στακερότθτασ ωσ μια κεςμικι δομι ςυνδεδεμζνθ αλλά 
ανεξάρτθτθ από τισ διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι τθν προςζγγιςθ με 
άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. Αν και τα ιδρυτικά κείμενα του Συμφϊνου Στακερότθτασ 
αναφζρουν ρθτά τθ ςυμφωνία και δζςμευςθ για τθν προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ και ολοκλιρωςθσ, θ μορφι τθσ ςυνεργαςίασ δεν προςδιορίηεται, και θ 
επιδιωκόμενθ ολοκλιρωςθ αφορά τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Ουςιαςτικά, ο 
προςδιοριςμόσ του περιεχομζνου τθσ ςυνεργαςίασ ανατζκθκε ςτο Σφμφωνο Στακερότθτασ, 
και ειδικότερα ςτο Γραφείο του Ειδικοφ Συντονιςτι, ο οποίοσ κλικθκε να περιγράψει το 
πλαίςιο και τουσ τομείσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ που κα ςυμβάλλουν ςτθ διαδικαςία 
περιφερειακισ ολοκλιρωςθσ. Αυτό αποδείχκθκε αρκετά δφςκολο, εν μζρει εξαιτίασ του 
τεράςτιου εφρουσ των κεμάτων που αρχικά κλικθκε να χειριςτεί το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ, αλλά και εξαιτίασ τθσ διαφορετικισ ςθμαςίασ που απζδιδε θ κάκε χϊρα 
ςτθν ανάπτυξθ ενόσ περιφερειακοφ χαρακτιρα και ταυτότθτασ για τθν πολιτικι διάδραςθ 
ςε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και με τον υπόλοιπο κόςμο (regionalism). 
 
Θ ανάπτυξθ μιασ αυτόνομθσ περιφερειακισ ταυτότθτασ δεν κα μποροφςε να λειτουργιςει 
αρνθτικά ςτθ διαδικαςία Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, οφτε, φυςικά, και να τθν 
υποκαταςτιςει. Ακόμα και ςιμερα, θ περιφερειακι ταυτότθτα – και ακόμα περιςςότερο θ 
ςυνείδθςι τθσ – δεν είναι επαρκϊσ ανεπτυγμζνθ. Ρροςδιορίηοντασ ςταδιακά μια γενικι και 
κοινι πολιτικι ατηζντα για τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ επεδίωξε να 
ενιςχφςει τθν τάςθ – αλλά και ανάγκθ – αυτοπροςδιοριςμοφ των χωρϊν τθσ περιοχισ ςε 
ςχζςθ με τθν Ευρϊπθ και τον υπόλοιπο κόςμο. Θ περιφερειακι ταυτότθτα ιταν, φυςικά, 
δφςκολο να αναπτυχκεί, δεδομζνθσ τθσ διαδικαςίασ πολιτειακισ, οικονομικισ και κεςμικισ 
αποςφνκεςθσ που είχε πραγματοποιθκεί με τθν πτϊςθ του κομμουνιςμοφ ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ τθσ περιοχισ, αλλά και εξαιτίασ των εκνικϊν εντάςεων και ςυγκροφςεων. Θ 
κακυςτζρθςθ ςτθ χάραξθ οριςτικϊν ςυνόρων αποτζλεςε ζναν ακόμα παράγοντα που 
ζδραςε αναςταλτικά προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι47. 
 
Θ κακυςτζρθςθ αυτι, ςε ςυνδυαςμό με τισ κεςμικζσ αδυναμίεσ και τθν ανεπάρκεια των 
κρατικϊν δομϊν των νζων χωρϊν που δθμιουργικθκαν, λειτοφργθςε ωσ τροχοπζδθ ςτθν 
ανάπτυξθ μιασ κοινισ αντίλθψθσ για τθν ταυτότθτα των χωρϊν τθσ περιοχισ. Θ αλικεια 
είναι ότι ακόμα και γεωγραφικά, θ περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, των Βαλκανίων, δεν αποτελεί 
μια ξεκάκαρα προςδιοριςμζνθ ενότθτα. Αναφερόμενοι ςε αυτι, κα μποροφςαμε να τθν 
προςδιορίςουμε ωσ τθν ζκταςθ τθσ χερςονιςου που περιβάλλεται από τθ Μαφρθ 
Κάλαςςα, το Αιγαίο Ρζλαγοσ, το Λόνιο Ρζλαγοσ και τθν Αδριατικι Κάλαςςα. Θ βόρεια 
περίμετρόσ τθσ ςυχνά ορίηεται από τουσ ποταμοφσ Δοφναβθ, Σάβα και Κοφπα, αλλά θ 
Βαλκανικι χερςόνθςοσ αφορά και τισ εκτάςεισ όπου ηουν πλθκυςμοί ουμάνων, Κροατϊν, 
Σλοβζνων και Οφγγρων48.  
                                                           
47

 Bechev, Contested Borders, Contested Identities: the Case of Regionalism in Southeast Europe, 2004, ς.ς. 
85-91 
48

 Στο ςθμείο αυτό ακολουκοφμε τθν περιγραφι τθσ Jelavich (Jelavich, History of the Balkans: 18th and 19th 
century, 1983, ςελ. 1). Είναι πολφ ενδιαφζρον ότι ςε επίπεδο πολιτικισ, θ ΝΑ Ευρϊπθ άλλοτε περιλαμβάνει 
και τθν Ελλάδα και τθν Τουρκία, άλλοτε μόνο τθν Ελλάδα (κακϊσ θ Τουρκία κεωρείται μθ Ευρωπαϊκι χϊρα) 
κι άλλοτε μόνο τθν Τουρκία (κακϊσ θ Ελλάδα, ωσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κεωρείται ανεπτυγμζνθ και 
όχι αναπτυςςόμενθ χϊρα, όπωσ θ Τουρκία). Θ Μολδαβία, αν και μζλοσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, δεν 
κεωρείται χϊρα τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, αλλά χϊρα τθσ πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ – και αντιμετωπίηεται από τθ 
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ίχνοντασ μια ματιά ςτο χάρτθ των Βαλκανίων, ςυνειδθτοποιοφμε ότι δεν υπάρχει κάποιο 
φυςικό γεωγραφικό κζντρο, κακϊσ τθν περιοχι διαςχίηουν οροςειρζσ: τα Καρπάκια Πρθ 
ςτθ ουμανία, θ οροςειρά τθσ οδόπθσ ανάμεςα ςτθ Βουλγαρία και τθν Ελλάδα, οι 
Λουλιανζσ Άλπεισ ανάμεςα ςτθ Σλοβενία και τθν Κροατία, οι Δειναρικζσ Άλπεισ ανάμεςα 
ςτισ Δαλματικζσ ακτζσ και τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, και θ οροςειρά τθσ Ρίνδου ανάμεςα ςτθν 
Ελλάδα και τθν Αλβανία. Το ποτάμιο δίκτυο τθσ περιοχισ κυριαρχείται από το Δοφναβθ και 
τουσ παραποτάμουσ του (Drava, Sava, Morava, Isker, Tisza, Sereth, Pruth), που αποτζλεςαν 
και τισ βαςικζσ διόδουσ εμπόρων και ειςβολζων ςτθν περιοχι. Οι άλλοι ςθμαντικοί 
ποταμοί είναι ο Αξιόσ, ο Στρυμόνασ και ο Ζβροσ, οι οποίοι καταλιγουν ςτο Αιγαίο. Θ 
γεωγραφικι κατανομι ςυνζβαλε ςτθν απομόνωςθ των κοινοτιτων, τόςο μεταξφ τουσ, όςο 
και με τον υπόλοιπο κόςμο, ςτον οποίο είχαν πρόςβαςθ μζςα από δφο διόδουσ: το 
Δοφναβθ, από όπου ειςζρχονταν οι ειςβολείσ εξ ανατολάσ, και τον Αξιό, με τον οποίο 
ςυνδζονταν με το Αιγαίο. 
 
Κακϊσ θ γεωγραφία τθσ περιοχισ δεν διευκόλυνε τθν επικοινωνία μεταξφ των πλθκυςμϊν 
τθσ περιοχισ, και οι ιςτορικζσ τουσ εμπειρίεσ δεν ιταν κοινζσ, ενϊ ςυχνά βρζκθκαν και ςε 
αντίπαλα ςτρατόπεδα, ο οριςμόσ τθσ περιφζρειασ (region) τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ είναι αρκετά 
αςαφισ, και κατά ςυνζπεια και ο οριςμόσ τθσ περιφερειοποίθςθσ (regionalization). Στα 
πλαίςια τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, περιφερειοποίθςθ είναι μια διαδικαςία 
κατά τθν οποία το πολιτικό και οικονομικό κζντρο παραχωρεί εξουςίεσ ςε κατϊτερα 
επίπεδα διοίκθςθσ, τα οποία είναι τοπικά49. Συχνά, όμωσ, θ ζννοια αυτι χρθςιμοποιείται 
ωσ ςυνϊνυμο τθσ ολοκλιρωςθσ, κακϊσ θ δθμιουργία υπερεκνικϊν δομϊν ουςιαςτικά 
εξυπθρετεί τθν αποδυνάμωςθ των εξουςιϊν του υπάρχοντοσ κζντρου50. Θ ανάπτυξθ 
περιφερειακϊν κεςμοποιθμζνων πρωτοβουλιϊν (πχ CEFTA, BSEC, CEI) τθ δεκαετία του `90, 
παρ’ όλεσ τισ διαφορζσ ςτο γεωγραφικό τουσ εφροσ, ανζδειξε τθν τάςθ για τθ δθμιουργία 
μιασ κοινισ ταυτότθτασ. Θ απουςία, όμωσ, μιασ πραγματικι κοινισ αίςκθςθσ του ανικειν 
απζτρεπε τθν εμβάκυνςθ των περιφερειακϊν πρωτοβουλιϊν και τθν αξιοποίθςι τουσ για 
τθ γζνεςθ κοινισ περιφερειακισ ταυτότθτασ και χαρακτιρα. 
 

                                                                                                                                                                                     
διεκνι κοινότθτα ωσ τζτοια. Πςον αφορά τα διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, οι χϊρεσ-μζλθ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ (Αλβανία, ΡΓΔΜ, Βουλγαρία, ουμανία, Μολδαβία, Σερβία, Μαυροβοφνιο – ωσ μία 
χϊρα μζχρι τθ διάςπαςθ τθσ ΟΔΓ - Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, Σλοβενία – μζχρι τθν ζνταξι τθσ ςτθν ΕΕ - Κροατία και 
UNMIK/Κόςςοβο), ανικουν ςτισ υπό μετάβαςθ χϊρεσ και λαμβάνουν οικονομικι βοικεια ωσ τζτοιεσ – για 
παράδειγμα, θ Ραγκόςμια Τράπεηα εντάςςει όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτθ γεωγραφικι διεφκυνςθ 
Ευρϊπθσ και Κεντρικισ Αςίασ, μαηί με πρϊθν Σοβιετικζσ Δθμοκρατίεσ όπωσ το Καηακςτάν και το Κιργιςτάν. Θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι και θ ΕΤΕπ αντιμετωπίηουν τισ χϊρεσ ανάλογα με το βακμό προςζγγιςισ τουσ με τισ 
δομζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και τθν προοπτικι ζνταξι τουσ. Ζτςι, θ Μολδαβία, για παράδειγμα, δεν 
υπάγεται ςτθ Διεφκυνςθ Διεφρυνςθσ (DG Enlargement) – ςτθν οποία υπάγεται θ Τουρκία - αλλά ςτθ 
Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Γειτονικϊν Χωρϊν (DG Neighborhood Policy), μαηί με τθν Ουκρανία και τισ χϊρεσ τθσ 
Βορείου Αφρικισ. 
49

 Bechev, Contested Borders, Contested Identities: the Case of Regionalism in Southeast Europe, 2004, ςελ. 78 
50

 Θ Ευρϊπθ ςιμερα, και ακόμα περιςςότερο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διεφρυνςισ τθσ προσ τθ ΝΑ Ευρϊπθ, 
παρομοιάηεται από πολλοφσ ωσ μια ωςικι κοφκλα, θ οποία εμπεριζχει διαδοχικζσ κρατικζσ – και μθ – 
πολιτειακζσ οντότθτεσ (πχ Καταλονία, Σκωτία) που αποτελοφν περιοχζσ. Ειδικά ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι 
Ευρϊπθ (και τθ ΝΑ Ευρϊπθ) ζχουν δθμιουργθκεί οι αποκαλοφμενεσ Ευρω-περιοχζσ (Euro-regions), 
εκτεινόμενεσ ςε εκτάςεισ εντόσ ενόσ ι περιςςοτζρων κρατϊν. Οι περιοχζσ αυτζσ διεκδικοφν τθ δικι τουσ κζςθ 
ςτον πολιτικό χάρτθ, αλλά και ςτα πλαίςια των Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν. Για περιςςότερα ςχετικά βλ. Batt & 
Wolczuk, Region, State and Identity in Central and Eastern Europe, 2002 
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Ραρ’ όλο που το κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ περιφερειακισ ταυτότθτασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ιταν οι 
ζντονεσ, διακριτζσ και ανταγωνιςτικζσ εκνικζσ ταυτότθτεσ των λαϊν τθσ περιοχισ, 
μποροφμε να τθν προςεγγίςουμε μζςα από τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ, ανάλογουσ με 
εκείνουσ που αφοροφν τθ δθμιουργία εκνικισ ταυτότθτασ. Θ πρϊτθ προςζγγιςθ αντανακλά 
ζνα ςφνολο ςτακερϊν και κοινϊν ςτοιχείων που εντοπίηονται ςτθν κοινωνικι ψυχολογία, 
τισ κοινωνικζσ δομζσ, και γενικότερα ςτα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά τθσ, δθμιουργϊντασ 
ζναν ενιαίο πολιτιςμικό χϊρο (primordialists)51.  
 
Μια δεφτερθ προςζγγιςθ ςτθν ανάπτυξθ των ταυτοτιτων προκφπτει από τθν ζμφαςθ τθσ 
διάρκειασ και τθσ ςυνζχειασ κοινϊν εμπειριϊν (continualists), ςτα πλαίςια τθσ οποίασ οι 
κοινζσ ιδιαιτερότθτεσ των λαϊν τθσ περιοχισ είναι παράγωγο τθσ Οκωμανικισ περιόδου, 
δθμιουργϊντασ ζνα περιφερειακό υποςφςτθμα52. Τόςο θ πρϊτθ, όςο και θ δεφτερθ 
προςζγγιςθ παρατθρεί τθν περιοχι ωσ ζνα ςχετικά ςτακερό ςφνολο, το οποίο είναι 
διαφορετικό από άλλα περιφερειακά ςφνολα εξαιτίασ τθσ εκνικισ, πολιτικισ, ιςτορικισ και 
πολιτιςμικισ ςυνκετότθτάσ του. Θ αντίλθψθ και ερμθνεία αυτισ τθσ ςυνκετότθτασ του 
χϊρου και τθσ αίςκθςθσ του ανικειν κακορίηει και τθν προοπτικι, εξζλιξθ και 
αποκρυςτάλλωςθ τθσ περιφερειακισ ταυτότθτασ. 
 
Στο ςθμείο τθσ ερμθνείασ και εξζλιξθσ βαςίηεται θ τρίτθ προςζγγιςθ τθσ 
περιφερειοποίθςθσ, αυτι του κονςτρουκτιβιςμοφ (constructivism)53. Θ προςζγγιςθ αυτι 
ουςιαςτικά προτείνει ότι θ περιφερειακι ταυτότθτα μπορεί να δθμιουργθκεί, να 
κατευκυνκεί και να καλλιεργθκεί ανάλογα με το νόθμα που τισ προςδίδουν οι «λαοί, οι 
πολιτικοί και τα κράτθ»54. Οι γεωπολιτικζσ ταυτότθτεσ μεταβάλλονται ςτο βάκοσ του 
χρόνου και ο προςδιοριςμόσ τθσ διαφοράσ ανάμεςα ςτο «εμείσ» και «οι άλλοι» είναι ζνα 
βαςικό ςτοιχείο ςτθν ζκφραςι τουσ55. Πςο θ κυρίαρχθ αντίλθψθ ςτο εςωτερικό των χωρϊν 
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 Θ προςζγγιςθ αυτι βαςίηεται περιςςότερο ςτθν γεωγραφικι ανκρωπολογία, θ οποία κζλει τθν 
περιφερειακι ταυτότθτα να ςυνάδει με μια ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφία και τρόπο ςκζψθσ, χαρακτθριςτικά τθσ 
περιοχισ. Ζτςι ζχουμε τον “homo balcanius”, άςχετα από το βακμό ςυνειδθτισ ταφτιςθσ με το ςφνολο τθσ 
Βαλκανικισ κοινότθτασ (ο homo balcanius αναφζρεται για πρϊτθ φορά to 1918 από τον J. Cviji, ςτο ζργο του 
“La peninsule balkanique: geographie humaine”, ςτο οποίο αναφζρεται ο Bechev, Contested Borders, 
Contested Identities: the Case of Regionalism in Southeast Europe, 2004, ςελ. 81). Ενδεικτικό ζργο τθσ 
προςζγγιςθσ των primordialists είναι του Hastings (The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and 
Nationalism, 1997) και του Huntington (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996) 
52

 Τα κοινά χαρακτθριςτικά των χωρϊν τθσ περιοχισ προκφπτουν από τθ γεωγραφικι τουσ εγγφτθτα και τθ 
διαδοχικι γζνεςι τουσ από τθν κατάρρευςθ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Οι δφο αυτζσ ςυνκικεσ τισ 
οδιγθςαν ςε αυξθμζνθ διάδραςθ μεταξφ τουσ, άλλοτε με ςτόχο τθ ςυνεργαςία και άλλοτε τον ανταγωνιςμό 
και τθ ςφγκρουςθ. Χαρακτθριςτικό ζργο αυτισ τθσ προςζγγιςθσ από τουσ Todorova (Imagining the Balkans, 
1997) και Dutu (National and Regional Identity in Southeast Europe, 1995) 
53

 Για περιςςότερα βλ. Neumann, Regionalism and Democratization, 2001 
54

 Bechev, Contested Borders, Contested Identities: the Case of Regionalism in Southeast Europe, 2004, ςελ. 84 
55

 Ο προςδιοριςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ των Βαλκανικϊν λαϊν υπιρξε ανζκακεν πολφπλοκοσ. Οι Bakic 
Hayden & Hayden (Orientalist Variations on the Theme "Balkans": Symbolic Geography in Recent Yugoslav 
Cultural Politics, 1992), για παράδειγμα, προςδιορίηουν τα Βαλκάνια με ζναν χαρακτιρα οριενταλιςτικό, 
κακϊσ οι εκνικιςτζσ ικελαν να επιβάλλουν τθ δικι τουσ ανωτερότθτα ςτουσ υπόλοιπουσ. Οι Todorova 
(Imagining the Balkans, 1997) και Dutu (National and Regional Identity in Southeast Europe, 1995) διακρίνουν 
τα Βαλκάνια από τθν Ανατολι, και τον «βαλκανιςμό» από τον οριενταλιςμό, περιγράφοντασ τθν αντίλθψθ τθσ 
περιφερειακισ ταυτότθτασ ωσ μια περικωριακι Ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ: αν και ςτισ παρυφζσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ θπείρου, οι εντάςεισ ςτθν περιοχι μαρτυροφςαν τθν ζλλειψθ Ευρωπαϊκϊν ςτοιχείων. Θ 
κατάρρευςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ουςιαςτικά επιβεβαίωςε τθν αντίλθψθ αυτι τόςο για τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ, όςο και για τον υπόλοιπο κόςμο. 
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τθσ περιοχισ, αλλά και από τθ διεκνι κοινότθτα, προςζδιδε ςτα Βαλκάνια μια περικωριακι 
ταυτότθτα, τόςο θ εξελιςςόμενθ διάδραςθ τθν επιβεβαίωνε. Θ δθμιουργία του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ αποςκοποφςε ςτθν καλλιζργεια μιασ νζασ αντίλθψθσ για τθν ταυτότθτα τθσ 
περιοχισ, με κφριο χαρακτθριςτικό τθ ςτακερότθτα, αλλά και τον Ευρωπαϊκό χαρακτιρα 
(και όλα όςα αυτόσ αντανακλά ςε επίπεδο ειρινθσ, δθμοκρατίασ και ευθμερίασ για τουσ 
πολίτεσ). Θ μεταμόρφωςθ τθσ περιφερειακισ ταυτότθτασ από αρνθτικι ςε κετικι ιταν 
άρρθκτα δεμζνθ με τθν περιφερειακι ςυνεργαςία, και τθν ανατροπι των ςτερεοτφπων για 
τθν αλόγιςτθ χριςθ βίασ και τθν αταξία ςτθν περιοχι.  
 
Με τον τρόπο αυτό, θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ μιασ περιφερειακισ κοινότθτασ ςτθ ΝΑ 
Ευρϊπθ είναι κάκε άλλο παρά αςφμβατθ με τθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. Για τθν ακρίβεια, 
αποτελεί προχπόκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, ωσ απόδειξθ τθσ πολιτικισ (και 
ψυχολογικισ) ωριμότθτασ των χωρϊν τθσ περιοχισ, αλλά και τθσ τεχνικισ τουσ ικανότθτασ, 
να δθμιουργιςουν κοινζσ ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ των 
προκλιςεϊν τουσ56. Μπροςτά ςτον κίνδυνο του «ςτίγματοσ», οι περιςςότερεσ χϊρεσ ζχουν 
δείξει κετικι διάκεςθ ςτα κζματα περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, τουλάχιςτον ςε επίπεδο 
διαλόγου57. Μζςα από τισ διαδικαςίεσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, οι χϊρεσ τθσ περιοχισ 
άρχιςαν να εντοπίηουν τα κοινά τουσ ςτοιχεία και να εργάηονται για τθν ανάδειξθ μιασ 
βελτιωμζνθσ εικόνασ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Κακϊσ γινόταν κατανοθτι θ αντίλθψθ τθσ Ευρϊπθσ 
- και του κόςμου – για τα Βαλκάνια ωσ μια «πυριτιδαποκικθ», τα κράτθ προςπάκθςαν να 
ςυμβιβάςουν τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ, προκειμζνου να ανατρζψουν τθν εικόνα αυτι. 
Ζτςι, οι ίδιοι παράγοντεσ που λειτοφργθςαν περιοριςτικά για τθν ανάπτυξθ μιασ 
περιφερειακισ ςυνείδθςθσ επθρζαςαν τθν ατηζντα τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ για τον 
εντοπιςμό των κοινϊν ςτοιχείων. 
 
Εκτόσ από τθν «επαφι με τθν πραγματικότθτα» ωσ προσ τθν εικόνα τθσ περιοχισ προσ τα 
ζξω, το Σφμφωνο Στακερότθτασ ζδραςε καταλυτικά για τθν μεταβολι των αντιλιψεων ωσ 
προσ τα ςυμφζροντα τθσ κάκε χϊρασ ξεχωριςτά. Μζςα από τθν εξοικείωςι τουσ με τουσ 
μθχανιςμοφσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, οι χϊρεσ τθσ περιοχισ αντιλιφκθκαν τουσ 
οικονομικοφσ και πολιτικοφσ περιοριςμοφσ που τουσ επζβαλλαν το μικρό μζγεκόσ τουσ, οι 
κεςμικζσ τουσ αδυναμίεσ, θ ανεπάρκεια των φυςικϊν υποδομϊν τουσ, και οι τεταμζνεσ 
μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Πλα αυτά δθμιουργοφςαν μια εικόνα που απζτρεπε τθ ειςροι 
επενδυτικϊν κεφαλαίων, διευκόλυνε τθν εγκλθματικότθτα και τθ διαφκορά, ζπλθττε τθν 
ευθμερία των πολιτϊν και κακυςτεροφςε τθν ολοκλιρωςθ του πολιτικοφ τουσ οράματοσ: 
τθν ζνταξθ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Μζςα από τισ διαδικαςίεσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ καλλιεργικθκε όχι μόνο μεγαλφτερθ πεποίκθςθ ότι «θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει», 
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 Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ τθσ περιόδου 2008-2009 επθρζαςε ςθμαντικά τθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, 
και ειδικότερα τα δυτικά Βαλκάνια. Στθ Σφνοδο τθσ SEECP που πραγματοποιικθκε ςτθ Μολδαβία τον Λοφνιο 
του 2009 αποφαςίςτθκε για πρϊτθ φορά θ δθμιουργία μιασ κοινισ ομάδασ ειδικϊν ςυμβοφλων, οι οποίοι 
κλικθκαν να ειςθγθκοφν προσ τισ κυβερνιςεισ τθσ περιοχισ, τθν ΕΕ και τθ διεκνι κοινότθτα δράςεισ 
περιφερειακοφ χαρακτιρα για τθ διαχείριςθ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτθν περιοχι, εν όψει τθσ Συνόδου 
ΕΕ-Δυτικϊν Βαλκανίων το Δεκζμβριο του 2009. 
57

 Καμία από τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ δεν «γλφτωςε» από το Βαλκανικό ςτίγμα, το οποίο δεν αφοροφςε μόνο 
τθν Κροατία, τθ Σερβία και τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ. Σε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ δθμιουργικθκαν εντάςεισ 
ςτα πλαίςια του εκδθμοκρατιςμοφ, όταν διάφορεσ εκνικζσ κοινότθτεσ (πχ Αλβανικι ςτο Μαυροβοφνιο ι 
Τουρκικι ςτθ Βουλγαρία) κεϊρθςαν εαυτοφσ καταπιεςμζνεσ κεςμικά. Ακόμα και θ Ελλάδα, ωσ χϊρα μζλοσ 
τθσ ΕΕ, επιβεβαίωςε τον κανόνα των «ατάκτων», εξαιτίασ των διαφορϊν τθσ για τθν ονομαςία τθσ ΡΓΔΜ.  
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αλλά και οι βαςικοί μθχανιςμοί επικοινωνίασ και διαλόγου για τθν επίτευξθ αυτισ τθσ 
νζασ, κοινισ ταυτότθτασ58. 
 
Θ ανάπτυξθ μιασ περιφερειακισ ταυτότθτασ, λοιπόν, δεν αντίκειται ςτθν Ευρωπαϊκι 
ολοκλιρωςθ, αν και αρχικά υπιρξαν αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν πικανότθτα υποκατάςταςθσ 
τθσ προοπτικισ ζνταξθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από τθν καλλιζργεια μιασ περιφερειακισ 
κοινότθτασ ςυνεργαςίασ. Είναι προφανισ θ διάκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να χειριςτεί 
το κζμα τθσ διεφρυνςθσ ςυνολικά, και όχι μεμονωμζνα, αλλά είναι ςαφζσ ότι θ διαδικαςία 
ζνταξθσ είναι διμερισ και βαςίηεται ςτισ εκνικζσ νομικζσ και διοικθτικζσ δυνατότθτεσ. Είναι 
αλικεια ότι τα απαιτοφμενα μεταρρυκμιςτικά προγράμματα είναι εξεηθτθμζνα, ειδικά για 
τισ μικρότερεσ χϊρεσ59. Θ Διαδικαςία Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ διαςφαλίηει το 
πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ενϊ το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
αποτζλεςε το κεμζλιο τθσ προςζγγιςθσ των χωρϊν μεταξφ τουσ – που αποτελεί και 
προχπόκεςθ τθσ εξζλιξθσ των ςχζςεων με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ - χωρίσ να 
μειϊνει τθν υπόςχεςθ του εξευρωπαϊςμοφ60. 
 
Β. Κοινά προβλιματα και περιφερειακά προβλιματα 
Στα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ, όλεσ οι χϊρεσ τθσ περιοχισ αντιμετϊπιςαν κοινά 
και περιφερειακά προβλιματα. Κάποιεσ προκλιςεισ ιταν κοινζσ για μερικά ι όλα τα κράτθ 
τθσ περιοχισ, αλλά ςτθν ουςία υπιρξαν εκνικά/κρατικά κζματα ωσ προσ τθ φφςθ τουσ – 
για παράδειγμα κζματα εκδθμοκρατιςμοφ ι κεςμικισ ανάπτυξθσ - ενϊ κάποιεσ άλλεσ ιταν 
πραγματικά περιφερειακζσ. Ρολλοί από τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν  από το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ αφοροφν τθν πρϊτθ κατθγορία προκλιςεων: εκδθμοκρατιςμόσ (εκλογικζσ 
διαδικαςίεσ, κράτοσ δικαίου, ανκρϊπινα δικαιϊματα, ανεξάρτθτα ΜΜΕ, κοινωνία των 
πολιτϊν), προςταςία των μειονοτιτων, οικονομικι μεταρρφκμιςθ (μακρο-οικονομικι 
ςτακεροποίθςθ, απελευκζρωςθ του εμπορίου, ξζνεσ επενδφςεισ, εμπορικό κεςμικό 
πλαίςιο, κεφαλαιαγορζσ, ιδιωτικοποιιςεισ), θ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και ζνα ευρφ 
φάςμα ςυγκεκριμζνων ςτόχων για τθν ανάπτυξθ των κεςμϊν (κοινοβοφλιο, αςτυνομία, 
δικαςτικό ςϊμα, τελωνειακζσ και ςυνοριακζσ αρχζσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ). Αν και οι ςτόχοι 
είναι κοινοί για τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, θ λφςθ ζγκειται ςτθν ενδυνάμωςθ των εςωτερικϊν 
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 Στα πλαίςια τθσ παρουςίαςθσ των ςυμπεραςμάτων του Ειδικοφ Συντονιςτι ςτθν τελευταία ςυνάντθςθ του 
Ρεριφερειακοφ Τραπεηιοφ ςτθ Σόφια, το Φεβρουάριο του 2008, ο Dr. Erhard Busek ανζφερε ότι θ ζννοια τθσ 
«βαλκανοποίθςθσ» (balkanization) δεν χρθςιμοποιείται πλζον από τθ διεκνι κοινότθτα αρνθτικά, όπωσ κατά 
τθ δεκαετία του `90, αλλά προκειμζνου να εκφράςει τθ κετικι εμπειρία περιφερειακισ ςτακεροποίθςθσ και 
ςυνεργαςίασ – θ οποία επιδιϊκεται να μεταφερκεί και ςε άλλεσ περιοχζσ. 
59

 Με δεδομζνα τα μεγζκθ των χωρϊν τθσ περιοχισ, θ εναρμόνιςθ με το Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο επιβαρφνει 
ιδιαίτερα το δθμόςιο τομζα τουσ, κακϊσ απαιτείται θ δθμιουργία ειδικϊν ρυκμιςτικϊν αρχϊν για ςειρά 
υπθρεςιϊν και κεμάτων, που επιβαρφνουν ειδικότερα τθν οικονομία (πχ πιςτοποιιςεισ). Το Μαυροβοφνιο 
αντιμετωπίηει αρκετά ςθμαντικά προβλιματα κατά τθ διαδικαςία των διαπραγματεφςεων εξαιτίασ των 
υψθλϊν απαιτιςεων για κεςμικζσ μεταρρυκμίςεισ. 
60

 Αρχικά υπιρξαν αρκετζσ πολιτικζσ αντιδράςεισ ςτισ προςπάκειεσ καλλιζργειασ κοινϊν μθχανιςμϊν 
προςζγγιςθσ με τθν ΕΕ, εξαιτίασ του φόβου ότι θ Ευρϊπθ μπορεί να υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ του 
χαμθλότερου κοινοφ παρονομαςτι για τθν περιοχι, αντιμετωπίηοντασ τισ χϊρεσ με μια «ψεφτικθ» ιςότθτα. Ο 
Κροάτθσ Ρρόεδροσ Mesic, εκφράηοντασ τθν ανθςυχία του  το 2001 για τθν πικανότθτα κακυςτζρθςθσ ζνταξθσ 
τθσ χϊρασ του εξαιτίασ αδυναμιϊν άλλων χωρϊν, περιζγραψε τθ διαδικαςία προςζγγιςθσ με τθν ΕΕ ωσ 
regatta ςκαφϊν, ςτθν οποία όλα τα πλοία κινοφνται με μικρζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ, τονίηοντασ ότι δεν 
πρζπει να αποτελεί καραβάνι, ςτο οποίο κάκε κράτοσ κινείται με τουσ δικοφσ του ρυκμοφσ. Οι ανθςυχίεσ ςτθ 
Βουλγαρία, θ οποία μαηί με τθ ουμανία αποτελοφςαν το 2001 τισ πιο ανεπτυγμζνεσ υποψιφιεσ προσ ζνταξθ 
χϊρεσ από τθν περιοχι, ιταν αντίςτοιχεσ, ζςτω κι αν ςτο παρελκόν θ χϊρα είχε υπάρξει δραςτιριοσ 
υποςτθρικτισ τθσ ανάπτυξθσ δια-κυβερνθτικϊν δεςμϊν ςτθν περιοχι (αναβίωςθ SEECP το 1996). 
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κεςμϊν, μια διαδικαςία θ οποία πρζπει αναπόφευκτα να ολοκλθρωκεί από κάκε χϊρα 
μεμονωμζνα. 
 
Το φάςμα για τθν αντιμετϊπιςθ κοινϊν προβλθμάτων όπωσ αυτά, μζςα από περιφερειακζσ 
πρωτοβουλίεσ, είναι αναγκαςτικά περιοριςμζνο. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ υιοκζτθςε δφο 
προςεγγίςεισ, με πρϊτθ τθν ανάπτυξθ fora διαλόγου για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, 
εξειδίκευςθσ και καλφτερων πρακτικϊν, ςχεδιαςμζνα για να ενιςχφςουν και να 
ενδυναμϊςουν τισ εκνικζσ προςπάκειεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ κοινϊν προκλιςεων61. Θ 
δεφτερθ προςζγγιςθ προερχόταν από τθ διεκνι κοινότθτα, θ οποία ζτεινε να ςτθρίηει 
οικονομικά πολυμερι ι περιφερειακά προγράμματα βοικειασ ςε ςχζςθ με διμερείσ 
προςπάκειεσ62.  
 
Στθν πράξθ, περιφερειακά προγράμματα ςτον τομζα του εκδθμοκρατιςμοφ, των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθν ενδυνάμωςθ του κράτουσ δικαίου πιραν τθ μορφι 
περιφερειακϊν ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και ομάδων εργαςίασ, είτε για αξιωματοφχουσ του 
δθμοςίου, είτε για ΜΚΟ. Θ αξία των πρωτοβουλιϊν αυτισ τθσ μορφισ είναι δφςκολο να 
αξιολογθκεί, ακόμα και ςιμερα, αλλά είναι προφανζσ ότι θ αποτελεςματικότθτά τουσ είναι 
ςυμπλθρωματικι ςτα πλαίςια πιο εντατικοποιθμζνων προςεγγίςεων. Από τθν άλλθ, θ 
προϊκθςθ περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν δεν ιταν ενδεδειγμζνθ ςτουσ πιο ευαίςκθτουσ 
τομείσ τθσ ανάπτυξθσ (soft development), όπου οι δωρθτζσ ςυχνά κινδφνευαν να 
υιοκετιςουν μια πλαςματικά ομογενοποιθμζνθ και μθχανικι προςζγγιςθ, προωκϊντασ 
παρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ ςε κάκε χϊρα, χωρίσ να διαχωρίηονται οι διαφοροποιθμζνεσ 
ανάγκεσ τουσ63. 
 
Ρεριφερειακά προβλιματα είναι εκείνα τα οποία απαιτοφν ςυλλογικι δράςθ από μερικά ι 
όλα τα κράτθ, προκειμζνου να ξεπεραςτοφν, ι για να επιτευχκοφν ωφζλειεσ που δεν κα 
μποροφςαν να επιτευχκοφν από τθ μεμονωμζνθ δραςτθριοποίθςθ των κρατϊν. Υπάρχουν 
πολλά τζτοια παραδείγματα ςτθν περιοχι, όπωσ θ καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ, τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων και άλλων διαςυνοριακϊν 
προβλθμάτων που είναι πζρα από τισ δυνατότθτεσ ενόσ και μόνο κράτουσ και δεν 
περιορίηονται εντόσ των ςυνόρων του. Άλλα περιφερειακά προβλιματα, κυρίωσ πολιτικισ 
φφςθσ, είναι φυςικά το κακεςτϊσ του Κοςςόβου, οι διαςυνδζςεισ μεταξφ τθσ Σερβίασ, τθσ 
Κροατίασ και τθσ ειρθνευτικισ διαδικαςίασ ςτθ Βοςνία, το κακεςτϊσ των μειονοτικϊν 
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 Θ προςζγγιςθ αυτι ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθ διαφοροποίθςθ των επιπζδων μεταρρυκμίςεων ςε 
κάκε χϊρα, και τα πολιτικά κίνθτρα για τθν ολοκλιρωςι τουσ. Θ Κροατία και θ Αλβανία, για παράδειγμα, 
είχαν τθν ίδια πιεςτικι ανάγκθ για ενίςχυςθ του ελζγχου των ςυνόρων τουσ μζςα από τθ δθμιουργία των 
ςυνοριακϊν υπθρεςιϊν και τελωνειακϊν αρχϊν. Το πολιτικό περιβάλλον ςτθν Κροατία ορίηεται από το 
περίπλοκο ερϊτθμα των ςχζςεων μεταξφ τθσ Κροατίασ και τθσ κροατικισ κοινότθτασ ςτθ Βοςνία, ενϊ ςτθν 
Αλβανία θ αςτάκεια τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και το αδφναμο κράτοσ δικαίου ζκαναν (και κάνουν) τθν 
πρόκλθςθ πολφ διαφορετικι. Στθν περίπτωςθ αυτι (και ςε άλλεσ αντίςτοιχεσ) θ ανταλλαγι πλθροφόρθςθσ 
μεταξφ των χωρϊν δεν μπορεί να είναι πολφ παραγωγικι. 
62

 Πςον αφορά το «δόγμα» του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των κεμάτων αυτϊν, το 
παράρτθμα του Καταςτατικοφ Χάρτθ τθσ Κολωνίασ ορίηει ζναν από τουσ ςτόχουσ του Ρεριφερειακοφ 
Τραπεηιοφ ωσ τον «εντοπιςμό προγραμμάτων που αποςκοποφν ςτθ διευκόλυνςθ τθσ επίτευξθσ 
διευκετιςεων, ςυμφωνιϊν και μζτρων ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου Στακερότθτασ. Ειδικι 
προςοχι δίνεται ςτα προγράμματα που αφοροφν δφο ι περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ περιοχισ». 
63

 Για τθν εμπειρία τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςε κζματα εκδθμοκρατιςμοφ και τθν αποτυχία τθσ υιοκζτθςθσ 
ενόσ ενιαίου μοντζλου που παρζβλεπε τισ ειδικζσ ςυνκικεσ ςε κάκε χϊρα, βλ. και Carothers, Aiding 
Democracy Abroad: The Learning Curve, 1999 
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κοινοτιτων – και ειδικά εκείνων που «το μθτρικό κράτοσ» βρίςκεται ςε γειτονικι χϊρα – 
ανεπίλυτα ιδιοκτθςιακά ερωτιματα ωσ προσ τισ περιφερειακζσ υποδομζσ, και θ επιςτροφι 
των προςφφγων και μετακινθμζνων πλθκυςμϊν. 
 
Γ. Κίνθτρα περιφερειοποίθςθσ 
Θ αποτελεςματικότθτα τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ εξαρτάται – ςιμερα, κι ακόμα 
περιςςότερο το 1999 – από τα παρεχόμενα κίνθτρα για τθν ενίςχυςι τθσ, και τθ 
διαςφνδεςθ των κινιτρων αυτϊν με τα υλικά ςυμφζροντα και τα ςυμφζροντα αςφαλείασ 
των χωρϊν τθσ περιοχισ. Ζπειτα από μια δεκαετία ςυγκροφςεων και ςκλθρισ μετάβαςθσ, 
οι πλθκυςμοί τθσ περιοχισ ιταν εξαντλθμζνοι οικονομικά, και οι ανάγκεσ φυςικϊν και 
κεςμικϊν υποδομϊν τεράςτιεσ. Συνδζοντασ τθν εξζλιξθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ με 
τθν Ευρωπαϊκι πορεία τουσ, ςτα πλαίςια τθσ Διαδικαςίασ Στακεροποίθςθσ και 
Διαςφνδεςθσ, οι χϊρεσ τθσ περιοχισ είχαν το πρϊτο - και βαςικότερο – πολιτικό κίνθτρο να 
αναπτφξουν τα μεταξφ τουσ κανάλια επικοινωνίασ για τθν επίλυςθ κοινϊν και 
περιφερειακϊν προβλθμάτων. 
 
Θ ςυνεργαςία ςε τεχνικά κζματα εξυπθρετοφςε άμεςα υλικά ςυμφζροντα, όπωσ θ 
ανάπτυξθ των υποδομϊν και θ οικονομικι ευθμερία. Βζβαια, οι ωφζλειεσ από τθν 
απελευκζρωςθ του εμπορίου ι τθ διαςφνδεςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ μζςα από τισ 
μεταφορικζσ υποδομζσ δεν ιταν εμφανείσ εξαρχισ, εξαιτίασ του περιοριςμζνου όγκου των 
οικονομικϊν και εμπορικϊν ροϊν μεταξφ τουσ, αλλά και τισ ομοιότθτεσ (και όχι 
ςυμπλθρωματικότθτεσ) των οικονομιϊν (πχ υψθλό ποςοςτό του γεωργικοφ τομζα ςτο 
ΑΕΡ)64. Στθν περιφερειακι ςτρατθγικι του 2000, θ Ραγκόςμια Τράπεηα υπογράμμιηε τθν 
παρόμοια δομι των εκνικϊν οικονομιϊν, οι οποίεσ άφθναν «μικρό περικϊριο για εμπόριο 
… Το μζγεκοσ των οικονομιϊν και των αγορϊν δείχνει ότι θ κινθτιριοσ δφναμθ κα ιταν 
πολφ μικρότερθ από το κίνθτρο που παρζχει θ ςτενότερθ ολοκλιρωςθ με τθν ΕΕ, και δεν 
κα πρζπει να προςεγγίηεται ωσ εναλλακτικι λφςθ ςτθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ65».  
 
Θ ολοκλιρωςθ τθσ περιφερειακισ αγοράσ μζςω τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου δεν 
αφορά μόνο τθ ςυμβατικι μείωςθ των δαςμολογικϊν φραγμϊν του εμπορίου, όπωσ 
προβλζπει θ CEFTA 2006, αλλά κυρίωσ τθν εξάλειψθ των μθ δαςμολογικϊν και τεχνικϊν 
φραγμϊν. Θ εξάλειψθ των μθ δαςμολογικϊν φραγμϊν είναι μια ςυνεχόμενθ διαδικαςία, θ 
οποία προχποκζτει τθν ουςιαςτικι ςυνεργαςία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςε 
μια ςειρά κρατικϊν υπθρεςιϊν που βρίςκονται ςτα ςφνορα των κρατϊν, από τα Υπουργεία 
Μεταφορϊν και Οικονομίασ μζχρι τα Υπουργεία Δθμόςιασ Τάξθσ (ι Εςωτερικϊν 
Υποκζςεων), Υγείασ και Γεωργίασ. Θ ζνταςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ για τθ 
διευκόλυνςθ του εμπορίου και των μεταφορϊν ζχει κετικά αποτελζςματα ςτθν αφξθςθ 
των κρατικϊν εςόδων – που είναι πολφ απαραίτθτα για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ – αλλά 
και ςτα επίπεδα οικονομικϊν ςυναλλαγϊν του ιδιωτικοφ τομζα – πράγμα εξίςου ςθμαντικό 
για τθ δθμιουργία απαςχόλθςθσ και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων. 

                                                           
64

 Στο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του `90 το διαπεριφερειακό εμπόριο ιταν ελάχιςτο. Αν και με διαφοροποιιςεισ, 
κατά μζςο όρο μόνο το 11% των ειςαγωγϊν προζρχονταν από άλλεσ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Σλοβενίασ), και λιγότερο από το 13% των εξαγωγϊν παρζμεναν ςτθν περιοχι. 
Χρθςιμοποιϊντασ ςυνολικά μεγζκθ, οι χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ εμπορεφονταν πζντε φορζσ περιςςότερο με 
τθν ΕΕ παρά μεταξφ τουσ γείτονζσ τουσ (World Bank, The Road to Stability and Prosperity in Southeast Europe, 
2000, ςελ. 56) 
65

 World Bank, The Road to Stability and Prosperity in Southeast Europe, 2000, ςελ. 53 
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Για μια περιοχι όπου όλα τα δίκτυα υποδομϊν είχαν υποςτεί καταςτροφζσ εξαιτίασ των 
πολεμικϊν ςυγκροφςεων ι χρόνιασ φκοράσ και ελλιποφσ ςυντιρθςθσ, θ αποκατάςταςθ 
των υποδομϊν, θ αναβάκμιςθ των ιδθ υπαρχόντων και θ δθμιουργία ςυνδζςεων με τα 
διεκνι δίκτυα ιταν πάρα πολφ ςθμαντικι66. Ζτςι, οι επενδφςεισ ςτα ενεργειακά, 
μεταφορικά και τθλεπικοινωνιακά δίκτυα τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ προςζλκυςαν άμεςα το 
ενδιαφζρον τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αλλά και των χωρϊν τθσ 
περιοχισ. Στα πλαίςια των Ρρογραμμάτων Άμεςθσ Ρροτεραιότθτασ (QSP) που 
δρομολόγθςε το Σφμφωνο Στακερότθτασ τα πρϊτα δφο χρόνια δράςθσ του, οι επενδφςεισ 
ςτον τομζα των υποδομϊν αναλογεί ςτο 75% του ςυνόλου, με το μεγαλφτερο μζροσ τουσ 
να αφορά τθν καταςκευι δρόμων και μεταφορικϊν υποδομϊν67. Θ βελτίωςθ των 
υποδομϊν, και ειδικά θ ανάπτυξθ των Ευρωπαϊκϊν μεταφορικϊν αξόνων ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, 
ιταν πολφ ςθμαντικι για τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ γεωγραφικοφ χϊρου ςε περιφερειακό 
επίπεδο, ο οποίοσ κα αποτελοφςε αναπόςπαςτο κομμάτι των Ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν 
δικτφων. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ φάςθσ λειτουργίασ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, 
τθν περίοδο 2002-2005, τζκθκαν ςε λειτουργία μια ςειρά πρωτοβουλιϊν για τθ δθμιουργία 
περιφερειακϊν κοινοτιτων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, των τθλεπικοινωνιϊν και των 
μεταφορϊν, οι οποίεσ κατζλθξαν ςταδιακά και ςε αντίςτοιχεσ ςυμφωνίεσ, με τθ ςυμμετοχι 
και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ68. 

 
 
Λ.ΛΛΛ. Ευρω-Ατλαντικι ολοκλιρωςθ 
 
Ππωσ ιδθ αναφζραμε, θ διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ μζςα από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει ςυγκεντρϊςει τον κορμό του ενδιαφζροντοσ των μελετθτϊν τθσ 
κεωρίασ. Ο διάλογοσ ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ του «φεντεραλιςμοφ»69 ι του 
«διακυβερνθτιςμοφ»70, το δίλθμμα τθσ γεωγραφικισ διεφρυνςθσ ι κεςμικισ εμβάκυνςθσ, 
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 Είναι ενδεικτικό ότι οι πρωτεφουςεσ τθσ περιοχισ δεν ςυνδζονται μεταξφ τουσ αεροπορικϊσ, ακόμα και 
οδικϊσ μερικζσ φορζσ , και οι ίδιεσ οι χϊρεσ δεν ςυνδζονται ςιδθροδρομικϊσ. Για παράδειγμα, για να 
ταξιδζψει κάποιοσ από το Βουκουρζςτι ςτο Βελιγράδι κα πρζπει να πετάξει ςτθν Τιμιςοάρα και από εκεί να 
ςυνεχίςει οδικϊσ για το Βελιγράδι. 
67

 Θ διεκνισ κοινότθτα είχε ιδθ δραςτθριοποιθκεί για τθν αποκατάςταςθ των υποδομϊν ςτθν περιοχι πριν 
ακόμα από τθν ίδρυςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ τον Λοφνιο του 1999:  μζχρι το Μάιο του 1999, 1.300 
χιλιόμετρα δρόμων επιςκευάςτθκαν, 22 γζφυρεσ ανακαταςκευάςτθκαν, και θ βαςικι λειτουργία των 
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν είχε αποκαταςτακεί ςχεδόν πλιρωσ (East-West Institute & ESI, Democracy, 
Security and the Future of the Stability Pact for Southeastern Europe, 2001, ςελ. 30) 
68

 Αναφερόμαςτε, φυςικά, ςτθν Κοινότθτα Ενζργειασ (2003), και τισ ςυνεχϊσ εξελιςςόμενεσ 
διαπραγματεφςεισ για ςυμφωνίεσ ωσ προσ τθ δθμιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Εναζριου Χϊρου (European 
Sky / Aviation Community), και τθν πιο πρόςφατθ Κοινότθτα Μεταφορϊν (Transport Community), που αφορά 
τόςο τισ οδικζσ, όςο και τισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ. Στον τομζα των ποτάμιων μεταφορϊν, ο Δοφναβθσ 
αποτελεί Ευρωπαϊκι ποτάμια οδό, και μια ςειρά ζργων μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από το Eυρωπαϊκό 
πρόγραμμα NAIADES (βλ. περιςςότερα http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/promotion_en.htm)  
69

 Ακόμα και οι πιο ςφγχρονοι πρεςβευτζσ του φεντεραλιςμοφ βαςίηουν το ζργο τουσ ςτισ κζςεισ των Etzioni 
(Political Unification: a Comparative Study of Leaders and Forces, 1965) και Friedrich (Federalism and Nationa 
lism, 1967) 
70

 Ο διακυβερνθτιςμόσ, ο οποίοσ προςεγγίηει τθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ ΕΕ ωσ ζνα φαινόμενο 
εμβάκυνςθσ τθσ διακυβερνθτικισ ςυνεργαςίασ ςε λειτουργικό επίπεδο, εκφράςτθκε από τουσ λειτουργιςτζσ 
(κυρίωσ ο Mitrany, με τα ζργα του Delusion of Regional Unity, 1963 και The Functional Approach to World 
Organization, 1970) και νεολειτουργιςτζσ (βλ. Haas, Beyond the Nation-State: Functionalism and International 
Organization, 1964, International Integration:the European and the Universal Process, 1961 και Turbulent 

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/promotion_en.htm
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τθν πρόκλθςθ του δθμοκρατικοφ ελλείμματοσ, και το ρόλο του Δικαςτθρίου των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων βρίςκεται ςε εξζλιξθ από τθν ίδρυςθ ακόμα των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων. Θ εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο από τθ 
δεκαετία του `70 και μετά, αλλά και οι παγκόςμιεσ οικονομικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ 
ζκτοτε, ζδωςαν ζναυςμα για τθ δθμιουργία νζων προβλθματιςμϊν, οι οποίοι ζτειναν 
περιςςότερο προσ τθ φιλελεφκερθ και νεοφιλελεφκερθ προςζγγιςθ των διεκνϊν ςχζςεων, 
μζςα από τθ κεωρία τθσ αλλθλεξάρτθςθσ71, και - από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του `80 κι 
ζπειτα – δίνοντασ νζα ζμφαςθ ςτο ρόλο των διεκνϊν κεςμϊν και κακεςτϊτων72. Θ 
δυναμικι τθσ ολοκλιρωςθσ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, και θ παράλλθλθ πορεία τθσ 
γεωγραφικισ και κεςμικισ διεφρυνςθσ με τθν εμβάκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
ανζδειξε ακριβϊσ τθν πολυπλοκότθτα του φαινομζνου ςφγκλιςθσ και ςφςφιξθσ των 
δεςμϊν μεταξφ των κρατϊν και κοινωνιϊν που ςυντελείται ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ 
ολοκλιρωςθσ73. 
 
Θ Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ των Βαλκανικϊν κρατϊν αφορά τθν προςαρμογι τουσ ςτθν 
ευρφτερθ Ευρωατλαντικι ηϊνθ ςτακερότθτασ, θ οποία διαμορφϊνεται ςυνεχϊσ από τθ 
λιξθ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Για να επιτφχει κάτι τζτοιο, θ περιοχι ζπρεπε να μεταβεί 
από ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον ςε ζνα περιβάλλον πολιτικισ ςτακερότθτασ και 
οικονομικισ ανάπτυξθσ, όπωσ ακριβϊσ και οι χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ τθ δεκαετία του 
1950. Θ εμπειρία τθσ ολοκλιρωςθσ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ ζδειξε ότι όλεσ οι ανεπαρκϊσ 
κακοριςμζνεσ, αόριςτεσ ι υπερβολικά φιλόδοξεσ προςπάκειεσ απζτυχαν74. Θ Ευρωπαϊκι 
εμπειρία είναι μια εμπειρία ςταδιακισ ολοκλιρωςθσ, χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνεσ 
επιτυχίεσ για να δθμιουργθκεί μια de facto αλλθλεγγφθ (solidarity). Αυτό ζχει επιτρζψει 

                                                                                                                                                                                     
Fields and the Theory of Regional Integration, 1976; Schmitter, A Revised Theory of Regional Integration, 1970; 
Puchala, International Transactions and Regional Integration, 1970).  
71

 Βλ. ενότθτα 5.2 
72

 Για τουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ ςυγκεκριμζνα και τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ διακυβερνθτικι ςυνεργαςία και 
τθν ολοκλιρωςθ, βλ. ενδεικτικά το ζργο του Moravcsik, Liberal Intergovernmentalism and Integration: A 
Rejointer, 1995 
73

 Κα μποροφςαμε να εντάξουμε τον προβλθματιςμό για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με τουσ Ευρω-
Ατλαντικοφσ κεςμοφσ ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ παγκόςμιασ ςυηιτθςθσ για τθν περιφερειακι ολοκλιρωςθ 
ςε ςχζςθ με τθ διεκνι ολοκλιρωςθ. Θ ςυηιτθςθ αυτι ζχει προκφψει περιςςότερο μζςα από τθν αναπτυξιακι 
δράςθ των διεκνϊν οργανιςμϊν, αναφζρεται κυρίωσ ςε κζματα οικονομικισ ςυνεργαςίασ και εμπορίου, και 
δεν ζχει δθμιουργιςει ακόμα ευδιάκριτεσ, ολοκλθρωμζνεσ και ανεξάρτθτεσ κεωρθτικζσ τάςεισ. Μποροφμε να 
εντοπίςουμε δφο πλευρζσ, αυτιν που κεωρεί τθν περιφερειακι ολοκλιρωςθ ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
τθσ διεκνοφσ ολοκλιρωςθσ και ςτάδιο προσ αυτιν, κι εκείνθ που πρεςβεφει ότι οι δφο διαδικαςίεσ είναι μθ 
ςυμβατζσ. Θ εμβάκυνςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ δεν διευκολφνει τθ διεκνι ολοκλιρωςθ, ενϊ 
παράλλθλα δθμιουργεί ανταγωνιςτικζσ ομάδεσ κρατϊν, οι οποίεσ επιδιϊκουν τθν αυτάρκεια και όχι τθ 
ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ τουσ, κι ζτςι ςθμειϊνονται απϊλειεσ ςτο επίπεδο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ 
εξαιτίασ τθσ μθ αξιοποίθςθσ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων (τα ςχόλια αυτά βαςίηονται ςε ςυηθτιςεισ με 
ςτελζχθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και του ΟΟΣΑ). Ρζρα από το ζργο του Rosenau για τθν παγκοςμιοποίθςθ – 
με πιο πρόςφατο το βιβλίο του Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization, 2003 - μποροφμε να 
ανατρζξουμε ςτο ζργο του Hassner ωσ προσ το ρόλο των ςυνόρων για τθ δθμιουργία ταυτοτιτων: “any union 
which does not encompass the world implies a differentiation from its environment and hence is characterized 
like any system or organization by its borders” ςτο Fixed Borders or Moving Borderlines? A New type of Border 
for a New Type of Entity, 2002, ςελ. 41) 
74

 Ρολλά ςχζδια για τθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του `40 υπιρξαν πολφ αόριςτα ι 
γενικά και απζτυχαν – από το Atlantic High Council for Peace, ςτα ςχιματα ολοκλιρωςθσ με το όνομα 
Fritalux, Finebel, και Fritnebel (για μια ςφντομθ περίλθψθ των προςπακειϊν αυτϊν βλ. East-West Institute και 
European Stability Initiative, Democracy, Stability and the Future of the Stability Pact for Southeastern Europe 
– a framework for debate, 2001, ςελ. 31) 
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ςτθ μεταπολεμικι Ευρϊπθ να ξεπεράςει τθν καχυποψία μεταξφ των κρατϊν, κι ακόμα και 
να ξεδιαλφνει πολφπλοκα προβλιματα status.  
 
Εκφράηοντασ το όραμα για ςυμμετοχι ςτθν Ευρω-Ατλαντικι κοινότθτα, οι χϊρεσ τθσ 
περιοχισ εξζφραςαν τθν επικυμία και πολιτικι βοφλθςθ να επιτφχουν τον ίδιο ςτόχο, μζςα 
ςε μια κοινότθτα δθμοκρατίασ, ειρινθσ και ευθμερίασ. Μζςα από το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ δεςμεφκθκαν να ενςτερνιςτοφν τισ αρχζσ και τουσ κεςμικοφσ κανόνεσ που 
καλλιεργικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι και διεκνι κοινότθτα τα τελευταία εξιντα χρόνια. 
Ζχοντασ πολφ πρόςφατθ τθν εμπειρία τθσ μετάβαςθσ από τον κομμουνιςμό, αλλά και τθσ 
πολεμικισ ςφγκρουςθσ, οι χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ δεν ιταν – και δεν είναι - ακόμα ϊριμεσ 
πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ι κεςμικά να ενςωματϊςουν άμεςα και ολοκλθρωτικά τθν 
Ευρωπαϊκι τάξθ ςτα εκνικά κανονιςτικά ςυςτιματά τουσ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
δρομολόγθςε τθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ από το μετα-πολεμικό και μετα-κομμουνιςτικό 
περιβάλλον παράλλθλα με τθ διαδικαςία προςαρμογισ των χωρϊν με το Ευρωπαϊκό 
κεκτθμζνο (streamlining).  
 
Με τον τρόπο αυτό, οι χϊρεσ τθσ περιοχισ είχαν τθ δυνατότθτα να διευρφνουν και να 
εμβακφνουν τα επίπεδα διακυβερνθτικισ ςυνεργαςίασ, ςφμφωνα με τθν πρωταρχικι 
ςφλλθψθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ για λειτουργικι ολοκλιρωςθ75. Το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ επικεντρϊκθκε ςτθν ζνταςθ τθσ διακυβερνθτικισ ςυνεργαςίασ 
ςτθν περιοχι, λειτουργϊντασ ωσ καταλφτθσ, διευκολφνοντασ και προωκϊντασ τον 
διακρατικό διάλογο, τθν επικοινωνία μεταξφ ειδικϊν και τον κακοριςμό κοινϊν 
προτεραιοτιτων προσ τθν επίτευξθ του κοινοφ οράματοσ, δθλαδι τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι 
ςτθ διαδικαςία Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Θ προςζγγιςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ 
με αρχικό ςτόχο τθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ - αρχικά ςε επιλεγμζνουσ τομείσ - παρείχε μια 
πρϊτθ δυνατότθτα αντίλθψθσ τθσ λειτουργίασ των υπερ-εκνικϊν κεςμϊν76.  
 
Τα κράτθ τθσ περιοχισ κλικθκαν να ακολουκιςουν ζνα «ταχφρυκμο τμιμα» ολοκλιρωςθσ 
με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, με κφρια κεματικι τθ λειτουργικι ςυνεργαςία ςτον 
τομζα τθσ ενζργειασ, τθσ ανάπτυξθσ των φυςικϊν υποδομϊν, του εμπορίου και τθσ 
αςφάλειασ. Θ επιτυχθμζνθ λειτουργικι ολοκλιρωςθ ςε ζναν τομζα μπορεί να αποτελζςει 
πρότυπο και για άλλουσ τομείσ (φαινόμενο διάχυςθσ ι εκχείλιςθσ77). Μζςα από τισ 
εργαςίεσ των Ρεριφερειακϊν Τραπεηιϊν και των ομάδων τουσ, δθμιουργικθκαν ςτακεροί 

                                                           
75

 Θ διαδικαςία πίςω από το ςχζδιο Schuman για τθ δθμιουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Άνκρακα και 
Χάλυβα το 1950 αφορά κάκε ςτακερό κεςμικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ ςε τομείσ όπου τα κράτθ ζχουν 
ςυμφζρον να ςυνεργάηονται προκειμζνου να πραγματοποιιςουν ςυγκεκριμζνα οφζλθ. 
76

 Αν και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι είναι ςυμμζτοχοσ τθσ Κοινότθτασ Ενζργειασ, τα κράτθ τθσ περιοχισ βιϊνουν 
τθν εμπειρία τθσ περιφερειακισ λειτουργικισ ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια ενόσ (πολφ) χαλαροφ πλαιςίου, το 
οποίο είναι οιωνεί υπερκρατικό, μζςα από τθ CEFTA 2006. Ανάγοντασ τθν εφαρμογι τθσ CEFTA ςε απόδειξθ 
τθσ ωριμότθτασ των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ να επιτφχουν υψθλά και λειτουργικά επίπεδα διακυβερνθτικισ 
ςυνεργαςίασ, το επιχείρθμα ςτελεχϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, διεκνϊν οργανιςμϊν και των επενδυτϊν 
του ιδιωτικοφ τομζα είναι «αν δεν μποροφν να αναπτυχκοφν κετικζσ οικονομικζσ και εμπορικζσ ςχζςεισ 
μεταξφ κρατϊν που χρθςιμοποιοφν τθν ίδια γλϊςςα, τότε πϊσ μποροφμε να περιμζνουμε ότι κα ςυμβεί αυτό 
με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τον υπόλοιπο κόςμο;» 
77

 Ο όροσ «εκχείλιςθ» (spill over) χρθςιμοποιείται από τον Ιφαιςτο, Κεωρία Ρεριφερειακισ Ολοκλιρωςθσ, 
2001, ςελ. 148. Για παράδειγμα, θ ολοκλιρωςθ ςε ζναν ςτρατθγικό τομζα όπωσ θ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ 
ενζργεια, μζςα από τθν Κοινότθτα Ενζργειασ, παράγει περαιτζρω ανάγκεσ για τθ ςυνεργαςία ςτθν 
προςζλκυςθ διεκνϊν επενδφςεων και τεχνοχνωςίασ, αλλά και κεςμικζσ ρυκμίςεισ και χρονοδιαγράμματα 
δράςθσ. 
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άξονεσ τθσ διακυβερνθτικισ ςυνεργαςίασ, οι οποίοι λειτουργοφν ωσ πυλϊνεσ τθσ 
προςζγγιςθσ τθσ περιοχισ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Σε πολιτικό επίπεδο, το 
Σφμφωνο Στακερότθτασ: α) προϊκθςε το όραμα περιφερειακισ ολοκλιρωςθσ ςτουσ 
λιπτεσ αποφάςεων ςτθν περιοχι, αλλά και ςτθν Ευρϊπθ και τθ διεκνι κοινότθτα, β) 
κακοδιγθςε πολιτικά τισ διαδικαςίεσ τθσ ςυνεργαςίασ, ωσ ζνασ ευζλικτοσ και αξιόπιςτοσ 
διεκνισ φορζασ, υψθλοφ επιπζδου, και γ) διαμεςολάβθςε παρζχοντασ πλθροφόρθςθ και 
τισ καλζσ του υπθρεςίεσ (του Ειδικοφ Συντονιςτι ι των ςτελεχϊν του) όπου αυτό ιταν 
απαραίτθτο. 
 
Μζςα από τθν ενκάρρυνςθ περιφερειακϊν ςυμφωνιϊν, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
εργάςτθκε για τθν προϊκθςθ των τεςςάρων ελευκεριϊν που προςτατεφονται από τθ 
Συνκικθ τθσ ϊμθσ: ελευκερία τθσ κίνθςθσ των αγακϊν, των υπθρεςιϊν, των ανκρϊπων 
και των κεφαλαίων. Οι ελευκερίεσ αυτζσ, ςε ζνα περιβάλλον ςτακερότθτασ, ειρινθσ και 
δθμοκρατίασ, είναι τα πιο ςθμαντικά πλεονεκτιματα που απολαμβάνουν οι λαοί τθσ 
Ευρϊπθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ ολοκλιρωςθσ, και ςτόχοσ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ τθσ 
περιοχισ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ είναι να αποτελζςουν κτιμα και τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ. Θ εμπειρία τθσ ζνταξθσ των 10 νζων μελϊν το 2004 υπιρξε πολφτιμθ εμπειρία 
για τουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ ωσ προσ τθν πολυπλοκότθτα τθσ δθμιουργίασ 
προχποκζςεων για τθν πραγματοποίθςθ των ελευκεριϊν αυτϊν εκτόσ των 15 μελϊν τθσ ΕΕ 
– πολιτικά, κεςμικά και οικονομικά.  
 
Οι διαδικαςίεσ για τθ διαςφάλιςθ των ελευκεριϊν αυτϊν ζχουν υπάρξει μζχρι ςτιγμισ 
χρονοβόρεσ, και όχι επαρκϊσ αποτελεςματικζσ. Το κακεςτϊσ βίηασ που ιςχφει μεταξφ των 
χωρϊν τθσ περιφζρειασ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ δεν διευκολφνει τθν ελευκερία τθσ μετακίνθςθσ, θ 
οποία δυςχεραίνεται περαιτζρω από τθν ανεπάρκεια των κεςμϊν αςφάλειασ και ελζγχου 
των ςυνόρων, το κακεςτϊσ των οποίων δεν είναι ακόμα πλιρωσ αποςτρατιωτικοποιθμζνο. 
Θ αναποτελεςματικι διαχείριςθ των διαςυνοριακϊν διελεφςεων επιβαρφνει τθ μετακίνθςθ 
των αγακϊν, και εντείνει τα φαινόμενα τθσ εγκλθματικότθτασ78. Το μικρό μζγεκοσ των 
αγορϊν και το χαμθλό επίπεδο εναρμόνιςθσ των ρυκμιςτικϊν πλαιςίων τθσ οικονομίασ ςε 
κάκε χϊρα, παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν για τθ δθμιουργία 
τεχνογνωςίασ και κεςμικζσ μεταρρυκμίςεισ79, δεν επιτρζπουν τθν απρόςκοπτθ διακίνθςθ 
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 Το κενό που δθμιουργείται από μθ ελεγχόμενα ςφνορα οδιγθςε ςε ςυγκροφςεισ για τον ζλεγχο των οδϊν 
παράνομθσ διακίνθςθσ, πράγμα που ςυγκαταλζγεται μεταξφ των «υλικϊν» (material origins) γενεςιουργϊν 
παραγόντων των ςυγκροφςεων ςτθν περιοχι τα τελευταία δζκα χρόνια. Για τθ Δυτικι Ευρϊπθ, θ εξαγωγι τθσ 
εγκλθματικότθτασ και τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων μζςω των Βαλκανίων αναγνωρίηεται ευρζωσ ωσ 
ζνα από τα βαςικότερα κοινωνικά προβλιματα. Θ οδόσ που χρθςιμοποιοφνταν παραδοςιακά για το 
παράνομο εμπόριο όπλων και θρωίνθσ τϊρα χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο για τθν παράνομθ 
διακίνθςθ ανκρϊπων, που ςτθν περίπτωςθ τθσ Αλβανίασ και μόνο ανζρχονται ςτουσ 100.000 παράνομουσ 
μετανάςτεσ το χρόνο. (East-West Institute και European Stability Initiative, Democracy, Stability and the Future 
of the Stability Pact for Southeastern Europe – a framework for debate, 2001, ςελ. 33) 
79

 Θ ςθμαντικότερθ πρωτοβουλία ςτον τομζα αυτό προζρχεται από τον ΟΟΣΑ, ςτα πλαίςια του Investment 
Reform Index, όπου παρακολουκοφνται τα επίπεδα μεταρρυκμίςεων που αφοροφν τον τομζα των 
επενδφςεων ςυγκριτικά για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. Ανάλογοσ είναι και ο προςανατολιςμόσ τθσ 
Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, μζςα από τισ ετιςιεσ εκδόςεισ τθσ για το επενδυτικό κλίμα των μελϊν τθσ (άρα και 
των χωρϊν τθσ περιοχισ) ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο (Doing Business Guides). Οι κυριότερεσ 
παρατθριςεισ των δφο οργανιςμϊν αφοροφν πολφπλοκεσ γραφειοκρατικζσ κακυςτεριςεισ, μεγάλεσ 
διαφορζσ που παρουςιάηει το επιχειρθματικό περιβάλλον μεταξφ περιοχϊν ςτθν ίδια χϊρα, και φαινόμενα 
διαφκοράσ με διακρίςεισ ςε βάροσ ξζνων επενδυτϊν. 
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κεφαλαίων. Πςον αφορά τισ υπθρεςίεσ, αυτζσ δεν είναι ακόμα ανεπτυγμζνεσ επαρκϊσ και 
το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτα εκνικά ΑΕΡ είναι περιοριςμζνο.  
 
Τίποτα από όλα αυτά, όμωσ, δεν μειϊνει τθ ςθμαςία των προςπακειϊν που ζχουν λάβει 
χϊρα ςτθν περιοχι. Ραρά τα χαμθλά επίπεδα από τα οποία ξεκίνθςαν τθν πορεία τουσ 
προσ τισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ το 1999 (ι και νωρίτερα, για κάποιεσ από αυτζσ), και με 
δεδομζνθ τθν πολφμορφθ μετάβαςθ που κλικθκαν να χειριςτοφν, όλεσ οι χϊρεσ τθσ 
περιοχισ ζχουν να επιδείξουν ςθμαντικά επιτεφγματα ςτθν απελευκζρωςθ των οικονομιϊν 
τουσ80, τθν ανκρϊπινθ αςφάλεια, και τον εκδθμοκρατιςμό. Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, 
το ιςχυρότερο κίνθτρο για τθν ειςαγωγι των απαραίτθτων μεταρρυκμίςεων είναι θ 
προςζγγιςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ81.  
 
Στθν περίπτωςθ των χωρϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, οι προκλιςεισ είναι ακόμα μεγαλφτερεσ, 
λόγω των ζντονων μεταπολεμικϊν χαρακτθριςτικϊν του περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. Αν 
και θ «κοφραςθ» από τθ διεφρυνςθ του 2004 δθμιοφργθςε ζντονθ αδράνεια των ςχετικϊν 
μθχανιςμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ82, θ προςζγγιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ περιοχισ είναι προςεκτικι και ςφαιρικι. Με επίκεντρο τθν αποδοχι των 
κεμελιωδϊν αρχϊν τθσ (ειρινθ, προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 
εκδθμοκρατιςμόσ, κράτοσ δικαίου), όπωσ ορίηονται από τθ Διαδικαςία Στακεροποίθςθσ και 
Διαςφνδεςθσ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςυμπεριζλαβε το χϊρο τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτο ςτρατθγικό 
ςχεδιαςμό των Ευρωπαϊκϊν δικτφων υποδομϊν83 (μεταφορζσ, ενζργεια, τθλεπικοινωνίεσ) 
και ςυγχρθματοδότθςε ζργα υποδομϊν και καίριων μεταρρυκμίςεων. Στα πλαίςια του 
προγράμματοσ Instrument for Pre-Accession (IPA), οι χϊρεσ τθσ περιοχισ κα ςυνεργαςτοφν 
με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθ κεςμικι ςφγκλιςθ με το Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο, 
προκειμζνου να ζρκουν πιο κοντά ςτθ διαδικαςία διαπραγματεφςεων ζνταξθσ. 
 
Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι τα κράτθ τθσ περιοχισ αντιλαμβάνονται τθν ζννοια τθσ 
Ευρω-Ατλαντικισ ολοκλιρωςθσ ωσ ζνα ταξίδι προσ τθν Ευρϊπθ, ςτθν οποία βρίςκονται 
πολφ κοντά γεωγραφικά, αλλά μακριά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Πμωσ, ςε 
αντίκεςθ με τθν Ευρω-Ατλαντικι κοινότθτα, όπου τα ςφνορα δεν αποτελοφν διαχωριςτικζσ 
γραμμζσ, αλλά ηϊνεσ ςυνάντθςθσ πλθκυςμϊν με κοινι ιςτορία και πολιτιςμό, για τθ ΝΑ 
Ευρϊπθ τα εκνικά ςφνορα είναι ςκλθρά όρια αποκλειςμοφ (exclusion)84. Πλεσ οι χϊρεσ τθσ 
περιοχισ ζχουν ακόμα μια βακιά ριηωμζνθ αναςφάλεια – και όχι αδικαιολόγθτθ – ωσ προσ 
τθν ικανότθτά τουσ να διαχειριςτοφν τα Βαλκανικά ςφνορα ωσ ςθμεία επαφισ με τουσ 
γείτονζσ τουσ, χωρίσ να διακυβεφεται θ ακεραιότθτα τθσ δικισ τουσ ταυτότθτασ. Εκτόσ από 
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 βλ. World Bank, Doing Business in Southeast Europe Report, 2008 (http://www.doingbusiness.org/) 
81

 Θ προοπτικι για ςταδιακι εξάλειψθ τθσ βίηασ από τθν περιοχι προσ τθν ΕΕ ανικει ςε αυτιν τθν κατθγορία 
κινιτρων . Για παράδειγμα, το κζμα τθσ βίηασ κινθτοποίθςε αποτελεςματικά τθ Βουλγαρικι κοινι γνϊμθ, με 
τισ δθμοςκοπιςεισ να δείχνουν ότι το 94% του πλθκυςμοφ κεωροφςε τθν άρςθ τθσ βίηασ από τθν ΕΕ κζμα 
υψίςτθσ ςθμαςίασ (East-West Institute και European Stability Initiative, Democracy, Stability and the Future of 
the Stability Pact for Southeastern Europe – a framework for debate, 2001, ςελ. 34). Θ Βουλγαρικι κυβζρνθςθ 
πιζςτθκε να εφαρμόςει μια ςειρά κεςμικϊν μεταρρυκμίςεων, μεταξφ των οποίων και μεταρρφκμιςθ του 
ςυςτιματοσ μετανάςτευςθσ και αςφλου, θ αντικατάςταςθ ταυτοτιτων και ο αυςτθρότεροσ ζλεγχοσ ςτα 
ςφνορα, ςυμπεριλαμβανόμενθσ θσ δθμιουργίασ και εκπαίδευςθσ νζου ςϊματοσ ςυνοριοφυλακισ. 
82

 Αναφερόμαςτε ςτθν αποκαλοφμενθ “enlargement fatigue” 
83

 Για τθν ζνταξθ των περιφερειακϊν δικτφων υποδομϊν ςτα Ευρωπαϊκά, βλ. παράρτθμα Ε 
84

 Andreev, The Borders in Southeast Europe: democratic Legitimacy and Security Issues in an Enlarging 
European Union, 2004, ςελ. 382 
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τισ αντιλιψεισ αυτζσ για το διαχωριςμό ανάμεςα ςτο «εμείσ» και «οι άλλοι» 85, οι 
διαφορετικισ ποιότθτασ ςχζςεισ που ζχουν με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δθμιουργεί 
περαιτζρω πρακτικζσ δυςκολίεσ. Θ ζνταξθ τθσ Βουλγαρίασ και τθσ ουμανίασ ςτθν ΕΕ το 
2007 ζχει δθμιουργιςει «ςκλθρά» Ευρωπαϊκά εξωτερικά ςφνορα που διατρζχουν τα 
Βαλκάνια, και ζχουν επθρεάςει αρνθτικά τουσ υπάρχοντεσ παραδοςιακοφσ οικονομικοφσ 
και κοινωνικοφσ δεςμοφσ ςτθν περιοχι (πχ οι Μολδαβοί πλζον χρειάηονται βίηα για τθν 
είςοδό τουσ ςτθ ουμανία)86.  
 
Αν και για διαφορετικοφσ λόγουσ, τα κζματα που ςχετίηονται με τθν ποιότθτα και τθ 
διαχείριςθ των ςυνόρων απαςχολοφν και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τισ χϊρεσ τθσ 
Βαλκανικισ. Αποτζλεςμα είναι θ ζνταςθ τθσ πολιτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο 
πλευρϊν ςτον τομζα αυτό, κακϊσ ςυνδζεται με τθ ςυνταγματικι νομιμότθτα, τθ 
δθμοκρατία και τθν αςφάλεια ςτθν περιοχι87. Θ ζννοια τθσ αςφάλειασ ςιμερα είναι 
αρκετά διευρυμζνθ, ϊςτε να επθρεάηεται από οικονομικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ και 
περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ88. Θ εςωτερικι αςφάλεια των κρατϊν δεν είναι ανεξάρτθτθ 
από τθν περιφερειακι αςφάλεια, που ςτθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνθ με τθν ειρθνικι ςυμφιλίωςθ και τθν περιφερειακι ςυνεργαςία για τθν 
αποτροπι παλαιϊν και νζων ςυγκροφςεων, τθν άμβλυνςθ πικανϊν μελλοντικϊν ςθμείων 
τριβισ, αλλά και των γενικότερων προκλιςεων τθσ ανκρϊπινθσ και διεκνοφσ αςφάλειασ 
(πχ περιβάλλον, τρομοκρατία, οργανωμζνο ζγκλθμα)89. Οι προκλιςεισ ςτον τομζα τθσ 
αςφάλειασ πθγάηουν μεταξφ άλλων και από τθν τάξθ (ι αταξία) ςτο εςωτερικό των χωρϊν 
τθσ περιοχισ, που ζκανε ακόμα πιο επιτακτικι τθν προςζγγιςθ με τισ δομζσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ αρχιτεκτονικισ για τθν αςφάλεια90. 
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 Στθν περιοχι υπάρχει μια πλθκϊρα κατθγοριϊν ςυνόρων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτρατιωτικϊν. 
Υπάρχουν περιφερειακά (regional), διαπεριφερειακά (intraregional), εςωτερικά (intrastate), ομοςπονδιακά 
(federal), και θμι-ομοςπονδιακά (semi-federal), τα οποία διαχωρίηουν οιωνεί κράτθ, όπωσ το Κόςςοβο και τισ 
δθμοκρατίεσ τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ.  
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 Οι κζςεισ αυτζσ εκφράηονται και από τον Amato (Border Regimes and Border Protection in the Enlarged 
Union, 1999) και από τθν Batt για κζματα που αφοροφν τθν εξωτερικι πολιτικι τθσ ΕΕ προσ τουσ γείτονεσ και 
ςυνεργάτεσ τθσ (Batt et al., Partners and Neighbors: A CFSP in a Wider Europe, 2003, όπωσ και το The EUs New 
Borderlands, 2003). Για τον τρόπο που θ πολιτικι και ποιοτικι διαμόρφωςθ των ςυνόρων κακορίηει τισ 
ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν διεκνϊσ βλ. Anderson, Frontiers: Territory and State Formation in the Modern 
World, 1996. Γενικότεροι προβλθματιςμοί ωσ προσ το κζμα των ςυνόρων μεταξφ των μελϊν τθσ ΕΕ αλλά και 
ανάμεςα ςτθν ΕΕ και τουσ γείτονζσ τθσ, ενδεικτικά βλ. Kempe & van Meurs, Proespects and Risks Beyond 
Enlargement, 2003 και Beyond Enlargement, 2001 των ιδίων, House of Lords, Enlargement and the EU External 
Frontier, 2000; Rokkan et al. Center-Periphery Structures in Europe, 1987; Wallace, Where Does Europe End? 
Dilemmas of Inclusion and Exclusion, 2002; Zielonka, How New Enlarged Borders Will Reshape the European 
Union, 2001; Emerson, Redrawing the Map of Europe, 1998 
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 Χρθςιμοποιϊντασ τα λόγια του Hedley Bull, “Security in international politics means no more than safety, 
either objective safety, safety which already exists, or subjective safety, that which is felt or experienced” (The 
Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 1997, ςελ. 18) 
88

 Για μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςθ διαμόρφωςθ τθσ ζννοιασ  τθσ παγκόςμιασ αςφάλειασ μετά τθ λιξθ 
του Ψυχροφ Ρολζμου, βλ. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security in Post Cold 
War Europe, 1991 
89

 Για μια εκτίμθςθ τω προκλιςεων αςφαλείασ ςτθν περιοχι, βλ. Vukadinovic, Southeastern Europe and 
European Security Architecture, 2002 
90

 Θ ζννοια τθσ αρχιτεκτονικισ αςφάλειασ (security architecture) προςδιορίηεται ωσ ςφνολο κεςμϊν που 
επιτελοφν μια λειτουργία ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ, οι ςχζςεισ μεταξφ των οποίων ρυκμίηονται με 
ςυγκεκριμζνεσ δομζσ (“a set of institutions which fulfill a security function, and the way in which their mutual 
relations are arranged”) – βλ. Kostecki, Europe After the Cold War: The Security Complex Theory, 1996, ς.ς. 
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291 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 291 

Θ περίοδοσ 1999-2002 υπιρξε κρίςιμθ για τθν περιοχι, με δεδομζνθ τθ ςτακεροποίθςθ 
των δθμοκρατικϊν κακεςτϊτων και τθσ εςωτερικισ τάξθσ των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. 
Δθμιουργικθκε μια «αςτακισ ςτακερότθτα»91 εν μζςω των πολιτικϊν εξελίξεων ςτθ 
Σερβία, το Μαυροβοφνιο, τθν Αλβανία και τθν ΡΓΔΜ, με ςυνεχι τθν παρουςία διεκνϊν 
δυνάμεων αςφαλείασ ςτο Κόςςοβο και τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ. Θ προςζγγιςθ με το ΝΑΤΟ 
ςτα πλαίςια τθσ Συνεργαςίασ για τθν Ειρινθ (Partnership for Peace - PfP) υπιρξε πολφ 
ςθμαντικι για τθ διαμόρφωςθ αςφαλζςτερων ιςορροπιϊν ςτο εςωτερικό των ακόμα 
ανϊριμων δθμοκρατιϊν92. Οι ζννοιεσ τθσ διαςφνδεςθσ (association) και τθσ ςυλλογικισ 
αςφάλειασ (cooperative security) κυριάρχθςαν  - και κυριαρχοφν ακόμα - ςτθν εξωτερικι 
πολιτικι και πολιτικι αςφαλείασ των κρατϊν τθσ περιοχισ, που βλζπουν τθν ζνταξι τουσ 
ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ93 ωσ τον τρόπο να επιταχυνκεί θ 
ςτακεροποίθςθ τθσ εςωτερικισ τουσ τάξθσ.  
 
Εκτόσ από υποςτθρικτισ τθσ Ευρωπαϊκισ προοπτικισ τθσ περιοχισ, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ενίςχυςε τισ ςχζςεισ τθσ με τθ Βορειο-Ατλαντικι Συμμαχία και τουσ 
υπόλοιπουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου. Οι ςχζςεισ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ 
με το ΝΑΤΟ ιταν ςυμβολικζσ τθσ «αλλαγισ ςτρατοπζδου» από το Σοβιετικό μπλοκ προσ 
ςτθ Δφςθ – κάτι που ίςχυε τόςο για το ΝΑΤΟ, όςο και για τισ ίδιεσ τισ χϊρεσ - και θ εξζλιξι 
τουσ δεν υπιρξε τόςο πολφπλοκθ όςο με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ ανάπτυξθ ενόσ 
λειτουργικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ για το ςκοπό αυτό 
ιταν ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, όχι, όμωσ, χωρίσ να ζχει 
διαςφαλιςτεί θ δθμοκρατικι ςτακερότθτα, θ πολιτικι θγεςία των ςτρατιωτικϊν ςωμάτων 
και των ςωμάτων αςφαλείασ, και θ εςωτερικι τουσ τάξθ. Θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου χϊρου 
αςφαλείασ ςτθν Ευρϊπθ κα προκφψει μόνο ζπειτα από τθν πλιρθ προςαρμογι του 
ςυνόλου τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου ςτισ αρχζσ των μθχανιςμϊν αςφαλείασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ θπείρου, και θ διακρατικι ςυνεργαςία ςτθν περιοχι είναι απαραίτθτθ για το 
ςκοπό αυτό. Κακϊσ θ προςζγγιςθ με τουσ κεςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΝΑΤΟ 
εξελίςςεται διμερϊσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ επεδίωξε τθ διευκόλυνςθ των 
διαδικαςιϊν αυτϊν μζςα από ειδικό Υποτραπζηι για Κζματα Αςφαλείασ ςτο Τραπζηι 
Εργαςίασ ΛΛΛ, ενϊ το Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ δθμιοφργθςε ξεχωριςτι 
Μονάδα για τα κζματα Αςφάλειασ. 
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 Vukadinovic, Southeastern Europe and European Security Architecture, 2002, ςελ. 145 
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 Για παράδειγμα, ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, υπιρξαν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθ μείωςθ των 
ςτρατιωτικϊν δυνάμεων των δφο δθμοκρατιϊν, και, υπό τθν επίβλεψθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, ξεκίνθςαν 
διαπραγματεφςεισ των τριϊν δθμοκρατιϊν τθσ χϊρασ για τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου ςτρατιωτικοφ ςϊματοσ, 
το οποίο κα μποροφςε να ςυμμετάςχει ςτθ Συνεργαςία για τθν Ειρινθ 
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 Αναφερόμενοι ςτου Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ αςφαλείασ αναφερόμαςτε όχι μόνο ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, τθ ΒορειοΑτλαντικι Συμμαχία και τθ Συνεργαςία για τθν Ειρινθ, αλλά και τον Οργανιςμό για τθ 
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αρχικά με τισ πιο «χαλαρζσ» δομζσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ θπείρου πριν προςεγγίςουν τισ δομζσ ΕΕ και 
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ΛΛ. Επιλογζσ πολιτικισ 
 
Ππωσ ζχουμε τονίςει εξ’ αρχισ, το πλαίςιο λιψθσ αποφάςεων και διεξαγωγισ πολιτικισ 
για τθ ΝΑ Ευρϊπθ δεν επθρεάςτθκε οφτε βαςίςτθκε ςε ζνα και μόνο ρεφμα πολιτικισ 
ςκζψθσ. Οι ταλαντεφςεισ του πρϊτου μιςοφ τθσ δεκαετίασ του `90 οδιγθςαν ςε πολιτικζσ 
αποφάςεισ που δεν παριγαγαν ολοκλθρωμζνα αποτελζςματα για τα Βαλκάνια, με 
αποτζλεςμα οι ρίηεσ τθσ αςτάκειασ ςτθν περιοχι να παραμζνουν. Θ κρίςθ ςτο Κόςςοβο ςτα 
τζλθ του 1998 ζδειξε τθν ανεπάρκεια των προθγοφμενων επιλογϊν τθσ διεκνοφσ 
κοινότθτασ, θ οποία αυτι τθ φορά ζπρεπε να υιοκετιςει μια ενιαία ςτρατθγικι, που δεν 
κα επζβαλλε απλά ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ ζνα αποτζλεςμα, αλλά κα τισ ζκανε μετόχουσ 
ςε αυτό.  
 
Ριο ϊριμθ λειτουργικά, πολιτικά και κεςμικά, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ανζλαβε μια 
πρωτοβουλία που κζρδιςε τθν άμεςθ ςτιριξθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, προκειμζνου: 

a) να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ,  
b) να δθμιουργθκοφν κανάλια επικοινωνίασ για τθν ενςωμάτωςθ των Δυτικϊν και 

διεκνϊν αρχϊν ςτθν κουλτοφρα των κρατϊν τθσ περιοχισ,  
c) να υπάρξει ο πολιτικόσ εκδθμοκρατιςμόσ τουσ και θ φιλελευκεροποίθςθ των 

αγορϊν τουσ,  
d) να καλλιεργθκοφν κεςμοκετθμζνεσ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ και  
e) να γίνουν αντιλθπτζσ και να εντακοφν οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ.  

Θ κυριότερθ πρόκλθςθ τθσ προςπάκειασ αυτισ ιταν το γεγονόσ ότι ζπρεπε να λάβει χϊρα 
ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον, με ιδιαίτερα ιςχυρζσ άρχουςεσ εκνικζσ, κοινωνικζσ και 
πολιτικζσ αρχζσ, και απουςία λειτουργικϊν κρατικϊν δομϊν και ταυτοτιτων. 
 
Το κεντρικό ερϊτθμα ςε κάκε μεταπολεμικι κοινωνία, όπωσ ςτισ πρϊθν Γιουγκοςλαβικζσ 
δθμοκρατίεσ, είναι κατά βάςθ πολιτικό, εφόςον αφορά το πϊσ μπορεί να δομθκεί μια 
ςτακερι μορφι εςωτερικισ κατανομισ τθσ ιςχφοσ και τθσ διακυβζρνθςθσ. Πςο 
εξαντλθμζνοι κι αν είναι οι αντίπαλοι από τθ ςφγκρουςθ, διακζτουν ικανι επιρροι ςτισ 
πολιτικζσ ρυκμίςεισ που τθν ακολουκοφν, ωσ «αντάλλαγμα» για τθ λιξθ τθσ. Στισ 
περιπτϊςεισ που θ ςφγκρουςθ υπιρξε ολικι ι διιρκεςε πάρα πολφ, θ μοναδικι λφςθ τθσ 
κρίςθσ μπορεί να είναι απόλυτα ριηικι, με τθ μορφι τθσ αυτονομίασ ι τθσ απόςχιςθσ 
ομάδων από το προθγοφμενο κρατικό ςφνολο. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτοφνται νζεσ 
μορφζσ διακυβζρνθςθσ, κατά προτίμθςθ αντιπροςωπευτικισ, και θ δθμοκρατία ζχει 
εξελιχκεί ςτθν κυρίαρχθ πολιτικι φιλοςοφία τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, ακόμα και αν δεν 
ςυναντάται ςτο ακζραιο ςτθν πράξθ.  
 
 

ΛΛ.Λ. Ο εκδθμοκρατιςμόσ ωσ κεμζλιο τθσ ςτακεροποίθςθσ 
 
Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ εμπειρία τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ τθν τελευταία δεκαετία μζςα 
από το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτελεί ίςωσ τθν πιο ςυνειδθτι και ςυντονιςμζνθ 
προςπάκεια τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ να εφαρμόςει το μοντζλο τθσ Καντιανισ ειρινθσ 
(εκδθμοκρατιςμόσ, απελευκζρωςθ των αγορϊν, κεςμοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ), και 
μάλιςτα να δοκιμάςει τθν αποτελεςματικότθτά του ωσ εργαλείο πολιτικισ για τθν 
ευθμερία των λαϊν. Θ επιτυχία ι αποτυχία του εγχειριματοσ επρόκειτο να κρικεί από τθν 
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επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ εξόδου από το μεταπολεμικό περιβάλλον και τθν κατάςταςθ 
μετάβαςθσ, και τθν παράλλθλθ προςζγγιςθ με τισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. 
 
Σε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον, όπωσ αυτό τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, θ δθμοκρατία ζχει να 
αντιμετωπίςει ςυγκεκριμζνεσ προκλιςεισ, όπωσ θ ςτακερότθτα και το κφροσ τθσ, και θ 
απόκτθςθ εμπιςτοςφνθσ από όλεσ τισ εςωτερικζσ ομάδεσ ςυμφερόντων. Είναι δφςκολο να 
προςδιοριςτεί θ επιτυχθμζνθ «ςυνταγι» πολιτικϊν ςτακεροποίθςθσ, και ακόμα 
περιςςότερο εκείνθ που, εκτόσ από τθ ςτακεροποίθςθ, κα δρομολογιςει τισ εξελίξεισ του 
μζλλοντοσ προσ ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ94. Τα αποτελεςματικά εργαλεία που μπορεί 
να αξιοποιιςει θ επιςτιμθ ςτισ περίπλοκεσ περιπτϊςεισ τθσ εςωτερικισ κατάρρευςθσ που 
βίωςαν οι πρϊθν κομμουνιςτικζσ χϊρεσ είναι λιγότερο κεωρθτικά, και περιςςότερο 
εμπειρικά: θ διεκνισ κοινότθτα και οι βαςικοί παράγοντεσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ 
ζμακαν μζςα από τθν εμπειρία τθσ μετάβαςθσ, τα πολιτικά και αναπτυξιακά ςφάλματα και 
τισ επιτυχίεσ. Πταν ξζςπαςε θ κρίςθ ςτο Κόςςοβο, υπιρχε ιδθ ςωρευμζνθ εμπειρία ςε 
κζματα διαχείριςθσ και αποτροπισ κρίςεων, αποκατάςταςθσ τθσ ςτακερότθτασ, και 
δθμιουργίασ ςυνκθκϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Είχαν δοκιμαςτεί πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ, 
και, μζςα από τα εργαλεία τθσ ςυγκριτικισ πολιτικισ, ςτθ βάςθ μιασ βελτιοφμενθσ 
αντίλθψθσ τθσ πραγματικότθτασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, οι επιτυχίεσ και αποτυχίεσ του 
παρελκόντοσ λειτοφργθςαν κετικά για τθν επιλογι εποικοδομθτικϊν πρακτικϊν και 
πολιτικϊν για τισ ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Θ τοποκζτθςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν κορυφι 
των προτεραιοτιτων για τθ ςτακεροποίθςθ και αναςυγκρότθςθ τθσ περιοχισ πθγάηει από 
τθν ευρεία αποδοχι τθσ μεταξφ των ομάδων που είχαν ζλκει ςε ςφγκρουςθ. 
 
Μια από τισ βαςικότερεσ προβλθματικζσ που χρειάςτθκε να αντιμετωπιςτεί ςτθ ΝΑ 
Ευρϊπθ ωσ προσ τθν εγκακίδρυςθ τθσ δθμοκρατίασ ιταν το γεγονόσ ότι τόςο τα κράτθ ςε 
μετάβαςθ, όςο και εκείνα που γεννικθκαν από τθ διάςπαςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και τθσ 
ΕΣΣΔ, δεν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ εκείνεσ που κα κακιςτοφςαν τθ δθμοκρατία 
λειτουργικό κακεςτϊσ. Τα νζα κράτθ βίωναν μια κατάςταςθ οικονομικισ υπανάπτυξθσ, 
γλωςςικισ, κρθςκευτικισ και εκνικισ διάςπαςθσ, ζλλειψθσ φυςικϊν πόρων, 
αποδυνάμωςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου, και απουςίασ κρατικϊν 
δομϊν και κεςμϊν. Ρζρα από τθ διαφωνία ωσ προσ το κατά πόςο θ δθμιουργία 
ανεξάρτθτων κρατϊν μπορεί να εξαλείψει τθ βία και τθν αςτάκεια95, θ δθμοκρατία από 
μόνθ τθσ δεν μπορεί να λφςει όλα αυτά τα προβλιματα, όμωσ ποτζ το κφροσ τθσ δεν ιταν 
μεγαλφτερο όςο μετά τον Ψυχρό Ρόλεμο, κακϊσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν οικονομικι 
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 «Ο κοινωνικόσ επιςτιμονασ πρζπει να είναι ταπεινόσ. Γνωρίηουμε πολφ λίγα με βεβαιότθτα. Κάποια 
εμφανι αποτελζςματα ζχουν περιοριςμζνθ δυνατότθτα εφαρμογισ, και ςυχνά απλά δεν υπάρχουν πειςτικζσ 
αποδείξεισ για το τι λειτουργεί και τι όχι» - Barnes, The Contribution of Democracy to Rebuilding Post-conflict 
Societies, 2001, ςελ. 86 
95

 Sambanis, Partition as a Solution to Ethnic War: An Empirical Critique of the Theoretical Literature, 2000, 
ςελ. 437. Στο ζργο αυτό, ο Sambanis αναλφει δεδομζνα από 125 εκνικζσ ςυγκροφςεισ, οι οποίεσ παριγαγαν 
21 αποςχίςεισ. Αυτζσ οι αποςχίςεισ δεν ςυμβάλλουν ςτθν αποτροπι τθσ επανάλθψθσ εκνικϊν πολζμων, και 
μπορεί να μθν είναι καν επαρκείσ για να ςταματιςει ακόμα και θ εκνικι βία χαμθλισ ζνταςθσ. Αν και μοιάηει 
ωσ μια ξεκάκαρθ και οριςτικι λφςθ, θ απόςχιςθ δεν ζχει καλφτερα αποτελζςματα από άλλεσ λφςεισ ςε 
εμφυλίουσ πολζμουσ (ςελ. 439). Θ απόςχιςθ ςυχνά κεωρείται ωσ ζνα «πάγωμα» του status quo εχκρικϊν 
ςχζςεων, χωρίσ να μπορεί να λειτουργιςει κάποιοσ διαμεςολαβθτικόσ μθχανιςμόσ που δθμιουργείται από τθ 
«ςυμβίωςθ» ςτο ίδιο κράτοσ. Κάποιοι ιςχυρίηονται ότι θ δθμιουργία ανεξάρτθτων κρατϊν απλά μετατρζπει 
τθν εςωτερικι διαμάχθ ςε διεκνι, ενϊ άλλοι κεωροφν τθν απόςχιςθ ωσ μια αποδεκτι εναλλακτικι λφςθ ςτον 
εμφφλιο πόλεμο υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. 
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ευθμερία, ενϊ είναι ευρζωσ διαδεδομζνοσ ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργεί, ακόμα και ςε 
τοπικό επίπεδο. 
 
Θ πρόκλθςθ τθσ προςπάκειασ είχε να κάνει περιςςότερο με τθν παραγωγι ευθμερίασ μζςα 
από τθ δθμοκρατία, προκειμζνου αυτι να διατθριςει τθ νομιμοποίθςι τθσ96. Θ 
προςπάκεια για τθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ δθμοκρατικοφ κακεςτϊτοσ, ειδικά ζπειτα 
από ζναν εμφφλιο πόλεμο, δεν μπορεί να παραμελιςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ ι τθν 
κοινωνικι δικαιοςφνθ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο κράτοσ και τθν οικονομία είναι πολφ 
ςθμαντικι: ςυχνά ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον, το κράτοσ και ο πολιτικόσ μθχανιςμόσ 
του διατθροφν ζναν καιροςκοπικό ζλεγχο ςτθν οικονομία, χωρίσ να επιτρζπεται ςτον 
ιδιωτικό τομζα να αναπτυχκεί πραγματικά ελεφκερα97. Γενικά, ο ζλεγχοσ τθσ οικονομίασ 
μπορεί να λειτουργιςει ωσ πθγι ιςχφοσ για μια πολιτικι ολιγαρχία.  
 
Σε ζνα περιβάλλον όπωσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, όπου οι ςυγκροφςεισ ιταν ιδιαίτερα βίαιεσ, 
οι πρϊθν αντίπαλεσ ομάδεσ δεν είναι διατεκειμζνεσ να μοιραςτοφν τθν εξουςία. Στισ 
περιπτϊςεισ που οι εκνικζσ διαφορζσ ςχετίηονται με ζντονεσ πολιτιςμικζσ διαφορζσ του 
ςυνόλου των κοινωνιϊν, τότε ο ανταγωνιςμόσ για τον ζλεγχο τθσ δθμόςιασ ηωισ μπορεί να 
λάβει τθ μορφι μιασ εξοντωτικισ μάχθσ «όλα ι τίποτα». Θ εκνικι ταυτότθτα μπορεί να 
κεωρθκεί ωσ ζνα ςτακερό και αμετάβλθτο ςθμείο αναφοράσ, με πρωτόγονα κεμζλια98, 
αλλά είναι ταυτόχρονα και ζνα εφπλαςτο χαρακτθριςτικό που οι ελίτ μποροφν εφκολα να 
χειραγωγιςουν ςφμφωνα με τα κυρίαρχα πάκθ και ςυμφζροντα99, προκαλϊντασ 
εκτεταμζνεσ κοινωνικζσ και πολιτικζσ εντάςεισ, ακόμα και εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ. Οι 
ςχιςματικζσ διαδικαςίεσ είναι δυναμικζσ, και θ εκνικι ςφγκρουςθ είναι το παράγωγο μιασ 
μακράσ αλυςίδασ αιτιϊν, προκφπτοντασ από τθν κατάρρευςθ μθχανιςμϊν ςυμφιλίωςθσ και 
διαδικαςιϊν κινθτοποίθςθσ. Διαφορετικζσ ομάδεσ μποροφν να ςυμβιϊνουν για πολλά 
χρόνια με ελάχιςτεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ, ακόμα και όταν πολιτικοποιοφν τισ 
διαφορζσ τουσ ςε περιόδουσ ριηικϊν αλλαγϊν. Θ περίοδοσ του εκδθμοκρατιςμοφ, όμωσ, 
μπορεί να αποτελζςει μια πολφ επικίνδυνθ περίοδο: ςυνδυάηεται με αυξανόμενεσ 
προςδοκίεσ, διεφρυνςθ των οικονομικϊν πόρων, τθν επιβεβαίωςθ των νζων δυνάμεων, και 
τθ χαλάρωςθ παραδοςιακϊν περιοριςμϊν100. Πςον αφορά τισ πρϊθν κομμουνιςτικζσ 
χϊρεσ, θ όποια επιτυχία του εκδθμοκρατιςμοφ δεν ςχετίηεται αναγκαςτικά με τθν εκνικι 
ομοιογζνεια101.  
 
Ειδικά ςε περιπτϊςεισ εκνικιςτικισ αντιπαλότθτασ, οι δθμοκρατικζσ δομζσ μποροφν να 
γίνουν αντικείμενο κατάχρθςθσ για τουσ αντίκετουσ ςκοποφσ. Σε βραχυπρόκεςμο επίπεδο, 
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 Barnes, The Contribution of Democracy to Rebuilding Conflict Societies, 2001, ςελ. 87 
97

 Στθ Βοςνία, για παράδειγμα, θ ςυμπεριφορά των εκνικϊν πολιτικϊν κομμάτων και των κυβερνιςεων πάνω 
ςτθν οικονομία ζχει αδρανοποιιςει τουσ μθχανιςμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ (International Crisis Group, 
Why No One Will Invest in Bosnia and Herzegovina?, 1999) 
98

 Ππου κυριαρχοφν οι πρωτόγονεσ (primordial) ταυτότθτεσ, υπάρχει το «εμείσ» και «οι άλλοι». Κάποιεσ 
πολιτιςμικζσ ςυγκροφςεισ μπορεί να προκφψουν από απότομεσ αλλαγζσ, που, αν ςυμβοφν υπό τισ λάκοσ 
ςυνκικεσ, τα άτομα μπορεί να επιλζξουν αυτζσ τισ πρωτόγονεσ ταυτότθτεσ ωσ το πιο προφανζσ (και πικανϊσ 
βακφ) ςθμείο αναφοράσ, με μεγαλοποιθμζνεσ δθμόςιεσ διαςτάςεισ. 
99

 Συνικωσ, θ πολιτικι κινθτοποίθςθ και θ διάδραςθ ανάμεςα ςτισ ελίτ και τθ μάηα προθγείται τθσ διάχυςθσ 
εκνο-πολιτιςμικϊν κεμάτων ςτισ δθμόςιεσ υποκζςεισ (Horowitz, Structure and Strategy in Ethnic Conflict: A 
Few Steps Towards Synthesis, 1999, ςελ. 345) 
100

 Fearon & Laitin, Explaining Inter-ethnic Conflict, 1996, ςελ. 715 
101

 Fish, Democratization’s Requisites: the Post-communist Experience, 1998, ςελ. 212 
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θ ίδια θ δθμοκρατία μπορεί να αποτελζςει παράγοντα αποςτακεροποίθςθσ μιασ 
κοινωνίασ, εφόςον παρζχει βιμα ςτισ αποςτακεροποιθτικζσ δυνάμεισ. Πταν οι ελίτ 
νιϊκουν ότι απειλοφνται από τισ δθμοκρατικζσ αλλαγζσ, ςυχνά ςτρζφονται προσ τα 
εκνικιςτικά αιςκιματα ι χρθςιμοποιοφν εκνικι βία για να κρατιςουν τθν εξουςία. Τα 
προβλιματα είναι λιγότερα όταν υπάρχουν εγγυιςεισ για μια ικανοποιθτικι εκπροςϊπθςθ 
ςτθ νζα τάξθ, όπωσ ςυμβαίνει μζςα από ζνα δθμοκρατικό ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ102. Θ 
«ελάχιςτθ» δυνατι δθμοκρατία βαςίηεται ςτθν ανταγωνιςτικι διεκδίκθςθ τθσ πολιτικισ 
εξουςίασ, εντόσ ενόσ δεδομζνου πλαιςίου δικαιωμάτων και κεςμϊν, και προβλζπει τθ 
ςυμμετοχι όλου του ενιλικου πλθκυςμοφ ςτθ διαδικαςία αυτοφ του ανταγωνιςμοφ103.  
 
Ρροκειμζνου τα άτομα να μθν είναι ευάλωτα ςτθ χειραγϊγθςθ από τισ ελίτ ι 
καιροςκόπουσ, θ ιδιωτικι τουσ ςφαίρα πρζπει να προςτατεφεται – ζνα από τα βαςικά 
αξιϊματα τθσ δθμοκρατίασ, που τθσ επιτρζπουν να είναι και αποτελεςματικι ςε ζνα 
μεταπολεμικό περιβάλλον. Ζτςι, δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν προςταςία των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτιτων. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ ζδωςε 
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ενςωμάτωςθ των αρχϊν αυτϊν ςτισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 
λιψθσ αποφάςεων και τισ κεςμικζσ δομζσ ςε όλα τα κράτθ τθσ περιοχισ – τόςο τισ 
προθγοφμενεσ κρατικζσ οντότθτεσ, όςο και εκείνεσ που προζκυψαν από τθ διάςπαςθ τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ104.  
 
Θ αλικεια είναι ότι θ δθμοκρατία, ςτθ μορφι που βιϊνεται ςιμερα, αποτελεί ζνα μάλλον 
πρόςφατο φαινόμενο, ενϊ ειδικά οι διαςτάςεισ τθσ ςυμμετοχικότθτασ και τθσ οικονομικισ 
και κοινωνικισ ιςότθτασ ακόμα εξελίςςονται. Είναι μια κεςμοποιθμζνθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων και κοινωνικισ εκμάκθςθσ, και όχι μια φόρμουλα. Κάκε πολιτικό ςφςτθμα 
περιορίηεται από παράγοντεσ όπωσ θ γεωγραφία, θ ιςτορία, ι ο πλθκυςμόσ του, και πρζπει 
να χειριςτεί τισ μοναδικζσ πθγζσ ιςχφοσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ςφμφωνα με τισ 
δυνατότθτεσ που του επιτρζπουν αυτζσ ακριβϊσ οι ςυνκικεσ. Το ςφνολό τουσ δθμιουργεί 
ζνα διαφορετικό πρόβλθμα κάκε φορά, που επιλφεται με διαφορετικό τρόπο, χωρίσ να 
υπάρχουν κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ κεςμικζσ ι πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ, ι ακόμα και θγεςία, 
που να διαςφαλίηουν τθν επιτυχία τθσ δθμοκρατίασ ωσ μοντζλο διακυβζρνθςθσ, ανάπτυξθσ 
και επιβίωςθσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα. Αυτι προςδιορίηεται από τον τρόπο που ςχετίηονται 
μεταξφ τουσ, με βαςικό καταλφτθ τθν φπαρξθ ανεξάρτθτων και αποτελεςματικϊν δικαιϊκϊν 
ςυςτθμάτων, που ζχουν τθ δυνατότθτα να επιβάλλουν ςτουσ κυβερνϊντεσ τισ δράςεισ που 
προκφπτουν από  τθ νομικι τουσ εξουςιοδότθςθ και κεςμικι αρμοδιότθτα105. 
 
Οι δθμοκρατίεσ τείνουν να ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ ςε αυτόν τον πολιτικό και νομικό 
πολιτιςμό: υπάρχει ςυμφωνία ωσ προσ τουσ κεςμοφσ και τουσ κανόνεσ τθσ πολιτικισ, αλλά 

                                                           
102

 Snyder, From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, 2000, ςελ. 310.  Ο Snyder 
ιςχυρίηεται ότι ο εκδθμοκρατιςμόσ μπορεί να προκαλζςει εκνικζσ ςυγκροφςεισ ςε κράτθ με υπανάπτυκτεσ 
οικονομίεσ, απαίδευτουσ πολίτεσ, ανϊριμουσ κεςμοφσ αντιπροςϊπευςθσ και ενθμζρωςθσ. Πταν οι ελίτ 
απειλοφνται, είναι καλό να δθμιουργείται ζνα «μαξιλάρι» για τθν πτϊςθ τουσ από τθν εξουςία (ς.ς. 305-308) 
103

 Οριςμόσ τθσ ςφγχρονθσ δθμοκρατίασ, με αναφορζσ ςτουσ χαρακτθριςτικοφσ τθσ κεςμοφσ, όπωσ το κράτοσ 
δικαίου, τα κοινοβοφλια, ο ζλεγχοσ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, τα δικαιϊματα των πολιτϊν και οι ελεφκερεσ 
εκλογζσ, βρίςκεται ςτον Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (1971), ςελ. 18 
104

 Ακόμα και ςιμερα, ο εκδθμοκρατιςμόσ των κεςμϊν και των αντιλιψεων για τθ ςχζςθ του κράτουσ με τουσ 
πολίτεσ και τθσ θγεςίασ με το λαό εξακολουκεί να αποτελεί άρχουςα προτεραιότθτα (overarching priority) και 
για το διάδοχο ςχιμα του ςυμφϊνου Στακερότθτασ, το Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ. 
105

 Barnes, The Contribution of Democracy to Rebuilding Conflict Societies, 2001, ςελ. 89 
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και παρόμοιοσ προςανατολιςμόσ ςτα κζματα που αφοροφν τθ μεταξφ τουσ εμπιςτοςφνθ, 
τθν ανοχι προσ τρίτουσ, και τθ διαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ των ατόμων106. Μπορεί οι 
πολιτιςμικζσ αξίεσ να αποτελοφν το ςφνδεςμο ανάμεςα ςτον εκδθμοκρατιςμό και τθν 
ανάπτυξθ, επθρεάηοντασ τθ δθμοκρατία πολφ περιςςότερο από ότι θ δθμοκρατία αυτζσ107. 
«Θ πιο ςθμαντικι μεταβλθτι για τθν επιτυχία τθσ μεταμόρφωςθσ των κομμουνιςτικϊν 
κακεςτϊτων είναι ο βακμόσ ςυμβατότθτασ των ‘κλθροδοτθκζντων’ κοςμοκεωριϊν,  
ςυμπεριφορϊν και βαςικϊν κοινωνικϊν και πολιτικϊν αντιλιψεων, με τισ λειτουργικζσ 
ανάγκεσ μιασ μοντζρνασ κοινωνίασ, μερικϊσ βιομθχανικισ και μερικϊσ μετα-
βιομθχανικισ… Σθμαςία ζχει το κοινωνικό και πολιτιςτικό κεφάλαιο και θ προοπτικι του 
για τθν προςαρμογι τθσ κλθρονομιάσ του παρελκόντοσ ςτισ απαιτιςεισ του μζλλοντοσ»108.  
 
Θ εξζλιξθ των κεςμϊν ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι διάχυςθ τθσ εξουςίασ. Θ λειτουργία 
των κεςμϊν επιτρζπει κάποια προβλεψιμότθτα, ενϊ θ απουςία τουσ ενκαρρφνει τθν 
καιροςκοπικι ςυμπεριφορά εκείνων των ομάδων (ι κρατϊν) που επικεντρϊνονται ςτα 
άμεςα κζρδθ τουσ ςε βάροσ μακροπρόκεςμων ωφελειϊν. Θ κεςμοποίθςθ τθσ δθμοκρατίασ 
αφορά τθν ανάπτυξθ και τθν επιβολι κανόνων ςυμπεριφοράσ, που αποτελοφν μια κεςμικι 
κουλτοφρα.109 Θ ςτακεροποίθςθ τθσ δθμοκρατίασ δθμιουργείται όταν οι ομάδεσ 
ςυμφερόντων πιςτεφουν ότι μποροφν να επιδιϊξουν με επιτυχία τουσ ςτόχουσ τουσ, μόνο 
όταν αυτοί είναι ςυμβατοί με τουσ ςτόχουσ και τισ ανάγκεσ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν. 
Ζτςι, θ μεταπολεμικι αναςυγκρότθςθ πρζπει να είναι ςυμβατι με τθν κουλτοφρα ςτθν 
οποία λειτουργοφν οι κεςμοί και τα κίνθτρα των πολιτικϊν παραγόντων, προκειμζνου να 
αποτρζπονται τα μεμονωμζνα άτομα από το να απομακρφνονται από τουσ ςυλλογικοφσ 
ςτόχουσ, για τουσ οποίουσ υπάρχουν οι κεςμοί. Οι κεςμοί, θ κουλτοφρα και τα 
ςυμφζροντα ςυμβάλουν ςτθν επιτυχία του εκδθμοκρατιςμοφ μετά από μια ςφγκρουςθ, 
κακϊσ ενιςχφουν τισ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των εμπλεκομζνων110. 
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 Nagle & Mahr, Democracy and Democratization: Post-Communist Europe in Comparative Perspective, 1999, 
ςελ. 207. Ρεριςςότερα ςχετικά με το ρόλο τθσ εκπροςϊπθςθσ και του κοινοβουλευτιςμοφ για τθν ποιότθτα 
τθσ δθμοκρατίασ βλ. Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 
Countries, 1999 
107

 Βλ. περιςςότερα ςε Inglehart, Political Culture and Democratic Institutions: Russia in Global Perspective, 
2000 
108

 Elster, Offe et alia, Institutional Design in Post-Communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea, 1998, ς.ς. 
307-308 
109

 Ο ρόλοσ των κεςμϊν δεν μπορεί γίνει κατανοθτόσ ζξω από το γενικότερο πολιτιςμικό πλαίςιο δράςθσ. Οι 
κεςμοί οι οποίοι δεν παρζχουν το ελάχιςτο απαραίτθτο αντάλλαγμα προσ τα άτομα που εργάηονται για 
αυτοφσ, δεν πρόκειται να λειτουργιςουν καλά. Απουςία κεςμϊν για τθν επιβολι του δικαίου, οι πολιτικοί 
παράγοντεσ κα αγνοιςουν το δθμόςιο ςυμφζρον προσ όφελοσ των προςωπικϊν τουσ επιδιϊξεων. Χαμθλά 
ειςοδιματα, ελάχιςτθ ανοχι και ελάχιςτθ κεςμοποίθςθ κάνουν τισ νζεσ δθμοκρατίεσ ευάλωτεσ ςτθ 
διαφκορά. Μακροπρόκεςμα, θ οικονομία τθσ αγοράσ μπορεί να εξαλείψει αυτζσ τισ ανάγκεσ των 
παραγόντων βελτιϊνοντασ τθν ευθμερία μζςα από άλλα κανάλια, και όχι τθν εκμετάλλευςθ των δθμοςίων 
αξιωμάτων. 
110

 Σε μια διχαςμζνθ κοινωνία που όμωσ ςυμφωνεί ςτθ δθμοκρατία, το μεγαλφτερο πρόβλθμα ζχει να κάνει 
με τθ ςταςιμότθτα, δθλαδι τθν αδυναμία να υπάρξει κινθτοποίθςθ προσ οποιαδιποτε κατεφκυνςθ από τθν 
κυβζρνθςθ. Κάκε εκνικι κοινότθτα ζχει δικαίωμα βζτο ςε κζματα «υψθλισ» ςθμαςίασ, που μποροφν να τα 
μελετοφν μόνο νομοκζτεσ τθσ ίδια εκνικότθτασ. Ακόμα και αςιμαντα ηθτιματα, όπωσ οι πινακίδεσ των 
αυτοκινιτων, οι αρικμοί τθλεφωνικισ κλιςθσ δθμιουργοφν προβλιματα και ςτθν περίπτωςθ τθσ Βοςνίασ 
απαιτείται θ επιβολι των κανονιςμϊν από τον Υψθλό Αντιπρόςωπο. Δεν υπάρχει λόγοσ να κεωροφμε ότι 
χωρίσ τθ διεκνι διαμεςολάβθςθ θ ςυνεργαςία των κοινοτιτων κα ιταν περιςςότερο αποτελεςματικι. 
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ΛΛ.ΛΛ. Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν και Ραγκόςμια Τράπεηα: ςυνεργαςία για 
τθν ειρινθ, τθ ςτακερότθτα και τθν ανάπτυξθ 
 
Ο γεωγραφικόσ περιοριςμόσ των εμφφλιων πολζμων και θ αποτροπι τθσ αναηωπφρωςισ 
τουσ αποτζλεςαν πικανϊσ τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ τθ 
δεκαετία του `90, αφοφ οι ςυνκικεσ ςτο μετα-Ψυχροπολεμικό περιβάλλον απαιτοφςαν τον 
επαναπροςδιοριςμό των εϊσ τότε επιλογϊν πολιτικισ ςυμπεριφοράσ και πράξθσ. Ο 
αναςχεδιαςμόσ των κεςμικϊν μθχανιςμϊν που θ διεκνισ κοινότθτα είχε ςτθ διάκεςι τθσ 
για το ςκοπό αυτό ιταν απαραίτθτθ, και θ αναςυγκρότθςθ ζπρεπε να ξεπερνά τθν 
παραδοςιακι ευκφνθ (mandate) και μεκοδολογία. Νζοι παράγοντεσ, και ειδικότερα ο 
ιδιωτικόσ τομζασ και οι ΜΚΟ, ζπρεπε να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ νζα προςζγγιςθ τθσ 
επίτευξθσ οικονομικισ ειρινθσ111.  
 
Αναγνωρίηοντασ τθν πρόκλθςθ, ο ΟΘΕ και θ Ραγκόςμια Τράπεηα ζφεραν πιο κοντά τισ 
δυνάμεισ τουσ, ςτρεφόμενοι επιπλζον και προσ τον ιδιωτικό τομζα. Οι δφο υπερεκνικοί 
κεςμοί επεδίωξαν να γεφυρϊςουν τθ μακρόχρονθ απόςταςθ μεταξφ τουσ ςε λειτουργικό 
και κεςμικό επίπεδο: τα Θνωμζνα Ζκνθ παραδοςιακά αςχολοφνται με τθν πολιτικι τθσ 
ειρινθσ, ςυνικωσ αγνοϊντασ το ρόλο τθσ οικονομίασ για τθν επίλυςθ των ςυγκροφςεων. Θ 
Ραγκόςμια Τράπεηα επικεντρϊνεται ςτθ μακροοικονομία και τείνει να αγνοεί το ευρφτερο 
πολιτικό φάςμα που επθρεάηει τθ φτϊχεια112.  
 
Θ εμπειρία τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ δθμιοφργθςε μια γενικότερθ ςυμφωνία ότι θ πλθγι των 
εμφφλιων πολζμων δεν μπορεί να περιοριςτεί παρά μόνο αν δεν ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ 
τθσ φτϊχειασ, τθσ οικονομικισ ανζχειασ και τθσ πολιτικισ ανεπάρκειασ113. Θ Διακιρυξθ για 
τθ Νζα Χιλιετία των Θνωμζνων Εκνϊν (United Nations Millennium Declaration), που 
εγκρίκθκε από τθ μεγαλφτερθ ςυνάντθςθ αρχθγϊν κρατϊν από τθ δθμιουργία του 
Οργανιςμοφ, υπογραμμίηει τον κεντρικό ρόλο τθσ δθμιουργίασ ειρινθσ και τθσ 
αναςυγκρότθςθσ ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον ςτθν ατηζντα των Θνωμζνων Εκνϊν114. 
Θ οικονομικι αναςυγκρότθςθ είναι απαραίτθτθ για να προωκθκεί ο ςκοπόσ του ΟΘΕ για 

                                                           
111

 Βλ. Elbadawi, Civil Wars and Poverty: The role of External Interventions, Political Rights and Economic 
Growth, 1999. Σε μια μελζτθ 138 ςυγκροφςεων από το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, ο Elbadawi ςυνδζει 
τουσ εμφφλιουσ πολζμουσ με τθ φτϊχεια, δείχνοντασ ότι «θ φτϊχεια εντείνει τθν πικανότθτα ενόσ εμφυλίου 
πολζμου». Σε αντίςτοιχο ςυμπζραςμα καταλιγει και ο Paul Collier (Economic Causes of Civil Conflict and their 
Implication for Policy, 2000), ενϊ είναι πολφ ενδιαφζρον το πιο πρόςφατο ζργο του Wars, Guns and Votes: 
Democracy in Dangerous Places, 2009, όπου υπογραμμίηει το ρόλο τθσ πολιτικισ θγεςίασ για τθν ακεραιότθτα 
τθσ διακυβζρνθςθσ ςτα πιο εφκραυςτα κράτθ και τον τρόπο με τον οποίο θ διεκνισ κοινότθτα μπορεί να τθν 
επθρεάςει, κζτοντασ δθμοκρατικά ςτάνταρντ και προχποκζςεισ. 
112

 Ρεριςςότερα ςχετικά με τουσ ςκοποφσ και τθν ευκφνθ (του ομίλου) τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ βλ. ςτα 
ιδρυτικά κείμενα – Articles of Agreement -  τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για τθν Αναςυγκρότθςθ και τθν 
Ανάπτυξθ (International Bank for Reconstruction and development – IBRD), τθσ Διεκνοφσ Αναπτυξιακισ 
Υπθρεςίασ (International Development Agency – IDA), του Διεκνοφσ Χρθματοπιςτωτικοφ Ταμείου 
(International Finance Corporation – IFC), τθσ Υπθρεςίασ για τθν Αςφάλιςθ Διεκνϊν Επενδφςεων (Multilateral 
Investment Guarantee Agency – MIGA), του Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Διευκζτθςθ Επενδυτικϊν Διαφορϊν 
(International Center for the Settlement of Investment Disputes – ICSID), 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:50004
943~menuPK:64020045~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.html) και το Λνςτιτοφτο τθσ 
Ραγκόςμιασ Τράπεηασ (World Bank Institute – WBI) 
113

 Βλ. Gerson, Peace Building: The Private Sector’s Role, 2001, ςελ. 102 
114

 Βλ. United Nations Millennium Declaration, GA Res. 55/2, 2000, § 9 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:50004943~menuPK:64020045~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:50004943~menuPK:64020045~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.html
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τθν πρόλθψθ και επίλυςθ κρίςεων, και ςτθ Διακιρυξθ αναφζρεται θ δζςμευςθ για 
«μεγαλφτερθ πολιτικι ςυνοχι  και καλφτερο ςυντονιςμό μεταξφ των Θνωμζνων Εκνϊν, των 
υπθρεςιϊν του, των κεςμϊν που δθμιουργικθκαν από τθ Συμφωνία του Bretton Woods 
και τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου, και άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, με ςτόχο να 
επιτευχκεί μια πλιρωσ ςυντονιςμζνθ προςζγγιςθ ςτα προβλιματα τθσ ειρινθσ και τθσ 
ανάπτυξθσ»115. Στο ίδιο πνεφμα κινικθκε και ο ίδιοσ ο Γενικόσ Γραμματζασ των Θνωμζνων 
Εκνϊν, υποςτθρίηοντασ ότι «οι επιχειριςεισ για τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ δεν κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται ωσ υποκατάςτατο για τθν αντιμετϊπιςθ των πραγματικϊν αιτίων τθσ 
κρίςθσ. Αυτζσ οι αιτίεσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται ςε ζνα ςυνεκτικό, καλά 
ςχεδιαςμζνο, ςυντονιςμζνο και ολοκλθρωμζνο τρόπο, με πολιτικά, κοινωνικά και 
αναπτυξιακά εργαλεία»116. 
 
Θ ςτακεροποίθςθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ προκάλεςε τθν απαραίτθτθ δθμιουργικι ςκζψθ για το 
ςκοπό αυτό, δείχνοντασ ότι θ διεκνισ κοινότθτα διακζτει μεν εργαλεία για τθν προϊκθςθ 
και ςτακεροποίθςθ τθσ ειρινθσ ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον, αλλά και ότι είναι 
απαραίτθτοσ ο ςυντονιςμόσ και θ οργάνωςι τουσ για τθν επίτευξθ βιϊςιμων 
αποτελεςμάτων. Θ αλικεια είναι ότι θ αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργαςίασ των 
Θνωμζνων Εκνϊν και τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ είναι περιοριςμζνθ εξαιτίασ των 
ςυγκεκριμζνων ευκυνϊν που τουσ ζχουν αποδοκεί κεςμικά (mandate), αλλά και εξαιτίασ 
των εςωτερικϊν δομϊν οργάνωςθσ και κουλτοφρασ του κάκε οργανιςμοφ. Στθν Ραγκόςμια 
Τράπεηα υπάρχει αντίδραςθ ςτθν ανάλθψθ περιςςότερων ευκυνϊν ςε κζματα αποτροπισ 
κρίςεων, ενϊ ςτο ςφςτθμα του ΟΘΕ δεν είναι ευκρινζσ το που τελειϊνει θ μεταπολεμικι 
αναςυγκρότθςθ και που αρχίηει θ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ, ακόμα και για το ρόλο που 
κα μποροφςαν να παίξουν οι ειδικοί οργανιςμοί, όπωσ για παράδειγμα θ UNDP. 
 
Το εφροσ των αναγκϊν αναςυγκρότθςθσ των δυτικϊν Βαλκανίων ζπειτα από τον πόλεμο 
ςτθ Βοςνία και τθ ςφγκρουςθ ςτο Κόςςοβο κατζδειξαν τθ δυςκολία ςτθ δθμιουργία 
ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ των διεκνϊν κεςμϊν. Το να ςπάςει ο κφκλοσ τθσ φτϊχειασ 
και του πολζμου απαιτεί μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ δυνάμεων από εκείνθ των Θνωμζνων 
Εκνϊν και τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ. Θ αποκατάςταςθ μιασ ςφγκρουςθσ απαιτεί, εκτόσ 
από υλικοφσ πόρουσ, τθν καλλιζργεια αιςιοδοξίασ και ελπίδασ ςτουσ πλθκυςμοφσ, που 
μπορεί να γεννθκοφν μζςα από τθν απαςχόλθςθ και τθ δθμιουργία οικονομικϊν 
ευκαιριϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, οι εφκραυςτεσ ςυμφωνίεσ ειρινθσ ςπάνια μποροφν 
να επιβιϊςουν.  
 
Θ προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ επενδυτϊν – είτε κεςμικϊν, είτε του ιδιωτικοφ τομζα – 
ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον δεν είναι κάτι εφκολο: απαιτεί καινοτομία και ζνα μείγμα 
από οικονομικά και μθ οικονομικά κίνθτρα. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτθτθ θ χάραξθ 
ενιαίου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ειρινθσ και τθ δθμιουργία των 

                                                           
115

 Βλ. United Nations Millennium Declaration, GA Res. 55/2, 2000, § 30. Θ διακιρυξθ, το Σεπτζμβριο του 
2000, λαμβάνει υπόψθ τθν εμπειρία τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθν ειρινευςθ και τθ ςτακεροποίθςθ τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ, που αποτζλεςε μια ιδιαίτερθ πρόκλθςθ για το ςφνολο του ςυςτιματοσ διεκνοφσ αςφαλείασ για 
το μεγαλφτερο μζροσ τθσ δεκαετίασ του `90. Εκτόσ από τθ Διακιρυξθ, ζνα ακόμα ςθμαντικό ζγγραφο ςχετικά 
με τθν επανακατεφκυνςθ τθσ ςτρατθγικισ του ΟΘΕ ςε κζματα διατιρθςθσ και αποκατάςταςθσ τθσ ειρινθσ 
είναι και οι ειςθγιςεισ του Lakhdar Brahimi, Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ για τισ Ειρθνευτικζσ Επιχειριςεισ του 
ΟΘΕ (http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/) προσ το Γενικό Γραμματζα του ΟΘΕ. 
116

 Από τθν αναφορά του Γενικοφ Γραμματζα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ των ειςθγιςεων Brahimi (βλ. 
προθγοφμενθ υποςθμείωςθ) – United Nations Document A/55/502, § 7 (i), 2000 

http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/
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προχποκζςεων για τθ διάρκειά τθσ, μζςα από τθ ςυνεργαςία κυβερνιςεων, διεκνϊν 
οργανιςμϊν, δωρθτϊν, του ιδιωτικοφ τομζα, αλλά και των ΜΚΟ. Αντίςτοιχα, θ υλοποίθςθ 
του ςχεδιαςμοφ αυτοφ πρζπει να γίνεται από κοινοφ, ϊςτε να αξιοποιθκοφν ςτο μζγιςτο οι 
δυνατότθτεσ του κάκε παράγοντα ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ από τθν εμπόλεμθ 
κατάςταςθ ςτθν κατάςταςθ ειρινθσ. 
 
Τα πρϊτα βιματα του ΟΘΕ για τθν προςαρμογι του ςτο νζο διεκνζσ περιβάλλον 
εκφράςτθκαν μζςα από τθν Ατηζντα για τθν Ειρινθ του 1992117, όπου ο τότε Γενικόσ 
Γραμματζασ Boutros Boutros-Ghali κάλεςε τον οργανιςμό να προχωριςει πζρα από τισ 
παραδοςιακζσ αποςτολζσ για τθν επιβολι και διατιρθςθ τθσ ειρινθσ, αναφερόμενοσ ςτα 
κράτθ που καταρρζουν εξαιτίασ εκνικϊν ι φυλετικϊν πολζμων. Θ δθμιουργία και επιβίωςθ 
ενόσ κράτουσ προχποκζτει αςφάλεια και ειρινθ, που διεκνι ςτρατεφματα πρζπει να είναι 
ςε κζςθ να επιβάλλουν (peace enforcement)118. Για πρϊτθ φορά, μζςα από τθν Ατηζντα για 
τθν Ειρινθ, είχαμε τθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ κεμάτων διακυβζρνθςθσ και τθσ 
διαδικαςίασ δθμιουργίασ κρατϊν (nation building) ωσ ζνα γενικό και νόμιμο ενδιαφζρον 
των Θνωμζνων Εκνϊν, πράγμα που αποτελοφςε μια καινοτομία για τουσ διεκνείσ κεςμοφσ. 
Θ φφςθ και οι πολιτικζσ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ πρόκλθςθσ για τον ΟΘΕ και άλλουσ διεκνείσ 
οργανιςμοφσ δθμιοφργθςαν νζεσ διαςτάςεισ ςτο ζργο τουσ119. 
 
Κάποιοι μθχανιςμοί του ΟΘΕ, κυρίωσ θ UNICEF και θ UNDP, πάντα δραςτθριοποιοφνταν 
ςτθν αςαφι ηϊνθ ανάμεςα ςτθν ανκρωπιςτικι βοικεια και τθν ανάπτυξθ, ςτθρίηοντασ τισ 
κινιςεισ προσ τον εκδθμοκρατιςμό και τθν καλφτερθ διακυβζρνθςθ. Πμωσ, θ δθμιουργία 
των κρατϊν, όπωσ περιγράφεται ςτθν Ατηζντα για τθν Ειρινθ, αφορά και τθν εμπλοκι 
διεκνϊν δυνάμεων για τθ ςτιριξθ των εκνικϊν μεταμορφϊςεων. Θ καταςτροφικι 
επζμβαςθ ςτθ Σομαλία το 1993 απομυκοποίθςε τισ όποιεσ προςδοκίεσ για κάτι τζτοιο, 
ειδικά για τισ ΘΡΑ, οι οποίεσ άρχιςαν να είναι αρνθτικζσ ωσ προσ τθν ιδζα γενικότερα. Θ 
αποτυχία του ΟΘΕ και ςτθν Καμπότηθ ενίςχυςε τον αρνθτιςμό και άλλων δυνάμεων, και 
ζτςι θ ζννοια τθσ δθμιουργία κρατϊν ζγινε το κόκκινο πανί κατά του Boutros-Ghali, ο 
οποίοσ και δεν επανεξελζγθ. 
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 Boutros-Ghali, An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping, 1992 
118

 Στθν πρόταςθ για τα ςτρατεφματα, ο ΓΓ του ΟΘΕ αναφζρει ότι κα πρζπει να διακζτουν μεγαλφτερο 
οπλιςμό ςε ςχζςθ με τα παραδοςιακά ςτρατεφματα για τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ (peace keeping) και να 
είχαν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν βία ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ ςυμφωνθκείςα παφςθ πυρόσ δεν κα 
τθροφνταν. (Boutros-Ghali, An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping, § 44, 
1992) 
119

 Αν και θ επιβολι τθσ ειρινθσ είναι θ μόνθ ςτρατιωτικι διάςταςθ που αναγνωρίηεται κεςμικά ςτον ΟΘΕ 
από τον Καταςτατικό Χάρτθ του 1945, ο ρόλοσ του οργανιςμοφ αρχικά διευρφνκθκε για να αναλάβει μια 
πολφπλοκθ ειρθνευτικι δράςθ ςτο Κογκό το 1962, με τθ ςτιριξθ των ΘΡΑ. Ραρά τισ αντιρριςεισ τθσ ΕΣΣΔ, το 
Διεκνζσ Δικαςτιριο ενζκρινε το δικαίωμα του ΟΘΕ να προχωριςει ςε μια τζτοια δράςθ (βλ. Certain Expenses 
of the United Nations, Συμβουλευτικι Γνϊμθ του Διεκνοφσ Δικαςτθρίου, 1962). Θ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ 
νομιμοποιικθκε ωσ δράςθ του ΟΘΕ μόνο ςτο βακμό που ιταν ςυνδεδεμζνθ με το ςκοπό του Καταςτατικοφ 
Χάρτθ για τθ διατιρθςθ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ και αςφάλειασ. Κατά τθ γνϊμθ του Διεκνοφσ Δικαςτθρίου, 
το Συμβοφλιο Αςφαλείασ διατιρθςε μια κφρια (primary), αλλά όχι αποκλειςτικι, ευκφνθ ςτον τομζα αυτό. Θ 
ςυμμετοχι του ΟΘΕ με οποιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ των κρατϊν δεν ζχει λάβει 
τζτοιασ μορφισ νομιμοποίθςθ – πράγμα που υπογραμμίηει τθν καινοτομία των ειςθγιςεων του Boutros 
Boutros-Ghali το 1992, ζνα μόλισ χρόνο μετά τθν κατάρρευςθ τθσ ΕΣΣΔ και εν μζςω των αλλαγϊν ςτθν 
Ευρϊπθ και τον υπόλοιπο κόςμο. 
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Πμωσ, τθν ίδια περίπου περίοδο, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `90, αλλά με πολφ λιγότερθ 
δθμοςιότθτα, θ Ραγκόςμια Τράπεηα άρχιςε να αντιμετωπίηει κετικά τθ μορφι αυτι 
ςτιριξθσ των κρατϊν. Αν και τα κζματα διακυβζρνθςθσ βρίςκονταν εκτόσ των αποδεκτϊν 
ορίων εμπλοκισ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ για χρόνια – εφόςον τα καταςτατικά κείμενα 
του οργανιςμοφ αφοροφςαν αποκλειςτικά οικονομικά κζματα – αυτι θ ςτενι νομικι 
ερμθνεία άρχιςε ςταδιακά να ανατρζπεται. Άρχιςε να γίνεται αντιλθπτό ότι ιταν μάλλον 
μυωπικό να αγνοείται το πολιτικό πλαίςιο των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν, ενϊ, 
επιπλζον, θ αποτυχία να προωκθκεί θ καλι διακυβζρνθςθ ςε περιπτϊςεισ όπου υπιρχε θ 
ευκαιρία, ερχόταν ςε αντίφαςθ με τον ςτόχο τθσ Τράπεηασ για τθν εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ. 
Ζτςι, θ Τράπεηα ενεπλάκθ ςε κζματα αποςτρατιωτικοποίθςθσ ςτθν Αφρικι το 1992, ςτθ 
βάςθ πολιτικϊν υπολογιςμϊν που ξεπερνοφςαν τθν παραδοςιακι μακροοικονομικι τθσ 
εμπειρία120.  
 
Βζβαια, θ Τράπεηα δεν ζκανε κάτι καινοφργιο ςτθν «άλλθ» πολιτικι εμπλοκι τθσ τθν ίδια 
χρονιά, τθν υλοποίθςθ τθσ ειρθνευτικισ ςυμφωνίασ ςτο Ελ Σαλβαδόρ. Θ ςυμφωνία 
καλοφςε τθν Ραγκόςμια Τράπεηα και τον ΟΘΕ να δράςουν από κοινοφ για ευρείεσ 
πολιτικοκοινωνικζσ και οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ 
εντατικοφ προγράμματοσ οικονομικισ ςτακεροποίθςθσ και δομικισ αναςυγκρότθςθσ. 
Ραρά τθν επίςθμθ ςυνεργαςία με τον ΟΘΕ, θ Τράπεηα δε ςυμμετείχε ςτισ ενζργειεσ 
αποςτρατιωτικοποίθςθσ και παρζμεινε ςε κζματα μακροοικονομίασ. Το αποτζλεςμα ιταν 
«ςαν ο αςκενισ να βριςκόταν ςτο χειρουργείο, με τθ δεξιά και τθν αριςτερι μεριά του 
ςϊματόσ του να διαχωρίηονται από μια κουρτίνα, και να πραγματοποιοφνται άςχετεσ 
εγχειριςεισ ςε κάκε πλευρά»121. Ραρ’ όλ’ αυτά, θ εμπειρία δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ 
για καλφτερθ ςυνεργαςία μερικά χρόνια αργότερα ςτθ Βοςνία, το Κόςςοβο και το 
Ανατολικό Τιμόρ. 
 
Θ ανάλθψθ των κακθκόντων του Γ.Γ. του ΟΘΕ από τον Kofi Annan, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ανάλθψθ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ από τον James Wolfensohn, 
δθμιοφργθςε νζεσ προχποκζςεισ για τθ ςυνεργαςία των δφο οργανιςμϊν, κακϊσ οι δφο 
θγζτεσ αντιλιφκθκαν ότι θ προςτικζμενθ αξία του ζργου τουσ κα ιταν μεγαλφτερθ προσ 
του θγζτεσ του κόςμου που αναηθτοφςαν τθν αποκατάςταςθ τθσ ειρινθσ. Ο Kofi Annan 
επιβεβαίωςε αυτι τθν κοινι δζςμευςθ των δφο οργανιςμϊν, κεωρϊντασ ότι «θ αποτροπι 
των ςυγκροφςεων, θ δθμιουργία ειρινθσ ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον, θ 
ανκρωπιςτικι βοικεια και οι αναπτυξιακζσ πολιτικζσ πρζπει να ολοκλθρωκοφν πιο 
αποτελεςματικά»122. Θ δθμιουργία ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και οικονομικισ ανάπτυξθσ 
ζγινε ουςιαςτικι για τθν επίτευξθ τθσ ειρινθσ. 

                                                           
120

 Κατανοϊντασ ότι τα αδρανι ςτρατεφματα ςε χϊρεσ με ζντονεσ τάςεισ για ςφγκρουςθ μπορεί να 
αποτελζςουν εναφςματα για νζεσ ςυγκροφςεισ, θ Ραγκόςμια Τράπεηα αξιοποίθςε το Γραφείο τθσ Αφρικισ 
(και όχι κάποια κεντρικι μονάδα ςτθν Washington) για τθν εκπόνθςθ ενόσ καινοτόμου και δφςκολου ςχεδίου 
για τθν αποςτρατιωτικοποίθςθ τθσ Ουγκάντα. Θ θγεςία τθσ χϊρασ ζπρεπε να πειςτεί για να αποδεχτεί τθν 
αποςτρατιωτικοποίθςθ, κακϊσ υπιρχαν φόβοι ότι θ αποδζςμευςθ χιλιάδων πρϊθν ςτρατιωτϊν κα 
μποροφςε να δθμιουργιςει αςτάκειεσ, κακϊσ θ ανεργία κα τουσ οδθγοφςε να ακολουκιςουν ομάδεσ 
αντικυβερνθτικϊν ανταρτϊν. Θ Τράπεηα ζπρεπε να προωκιςει τθν επανζνταξθ των πρϊθν ςτρατιωτϊν ςτθν 
κοινωνία μζςα από προγράμματα επανεκπαίδευςθσ και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Θ πρωτοβουλία 
ιταν επιτυχισ, και ζφερε και επόμενεσ με τισ ευλογίεσ όλων. 
121

 De Soto & del Castillo, Obstacles to Peace Building, ςελ. 69 
122

 Kofi Annan, We The Peoples: The role of the United Nations in the 21
st

 Century, 2000. Ιταν πλζον ςαφζσ 
ότι θ ολοκλιρωςθ των λειτουργιϊν των διεκνϊν οργανιςμϊν είναι κριτικισ ςθμαςίασ για «τθ επιτυχι 
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Ζτςι, θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία κα προζκυπτε α) από τθ διαμόρφωςθ μιασ γενικότερθσ 
ςτρατθγικισ, β) τθν εξάλειψθ των διαφοροποιιςεων εξαιτίασ οργανωςιακϊν 
χαρακτθριςτικϊν (institutional culture)123, και γ) τθν από κοινοφ ςυμμετοχι ι 
εκπροςϊπθςθ ςε διαπραγματευτικζσ ι διαμεςολαβθτικζσ διαδικαςίεσ. Θ ςυνεργαςία για 
τθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν αςφάλεια, τθν ειρινθ και τθν 
ανάπτυξθ αποτελεί μια διαδικαςία περιςςότερο εποικοδομθτικι όταν ςυγκεντρϊνει τθν 
τεχνογνωςία και τθν εμπειρία όλων των παραγόντων που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία 
αποτροπισ και επίλυςθσ των κρίςεων, και ειδικά ςτα κζματα που αφοροφν για παράδειγμα 
τθ διαφκορά, τθν κατανομι του ειςοδιματοσ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν αςφάλεια ι 
τισ μεταρρυκμίςεισ του δικαςτικοφ τομζα.  
 
Θ δθμιουργία ενόσ «Διεκνοφσ Συμβουλίου»124 για το ςκοπό αυτό κα ιταν πιο 
αποτελεςματικι από οποιαδιποτε υπάρχοντα δίκτυα διαβοφλευςθσ, μζςα από ζνα 
ολοκλθρωμζνο μθχανιςμό ςτον οποίο κα ςυμμετείχαν δίκτυα, κράτθ, διεκνείσ οργανιςμοί, 
θ κοινωνία των πολιτϊν και ο ιδιωτικόσ τομζασ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ υπιρξε ζνασ 
τζτοιοσ – επιτυχθμζνοσ - ad hoc μθχανιςμόσ, ο οποίοσ δεν ζδραςε απλά ςυμβουλευτικά, 
αλλά αποτζλεςε το κεςμικό πλαίςιο ςυγκζντρωςθσ τθσ διεκνοφσ αναπτυξιακισ 
τεχνογνωςίασ, και τθσ αξιοποίθςισ τθσ για τθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ για 
τθν αναςυγκρότθςθ και ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.  
 
 

ΛΛ.ΛΛΛ. Ρρόταςθ για ζνα Συμβοφλιο Ειρθνικισ Μετάβαςθσ (Peace Transition 
Council) 
 
Ζνα μόνιμο Συμβοφλιο Ειρθνικισ Μετάβαςθσ (Peace Transition Council) ι ζνασ μθχανιςμόσ 
για τθν ad hoc δθμιουργία επικεντρωμζνων Συμβουλίων ςτο μοντζλο του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ κα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτον καλφτερο λειτουργικό 
ςυντονιςμό των διεκνϊν οργανιςμϊν και των κρατϊν ςε καταςτάςεισ κρατικισ 
αποςφνκεςθσ που απαιτοφν τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ ενόσ ςτακεροφ 
περιβάλλοντοσ και τθ μεγιςτοποίθςθ των ςυνεργειϊν τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ.  
 

                                                                                                                                                                                     
μετάβαςθ από τθν αρχικι αντίδραςθ ςτθν κρίςθ ςτθν εξυγίανςθ, τθν αποκατάςταςθ και τθν ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων» 
123

 Ο ςυντονιςμόσ των εςωτερικϊν μθχανιςμϊν των διεκνϊν οργανιςμϊν αποτελεί μια βαςικι πρόκλθςθ, 
κακϊσ είναι απαραίτθτοσ για τθν ευκυγράμμιςθ και το ςυντονιςμό των δράςεϊν τουσ ςτθν προςπάκεια να 
βοθκιςουν τα πιο αδφναμα κράτθ να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ διακυβζρνθςισ τουσ. Κάκε οργανιςμόσ 
διευρφνει το πεδίο των ευκυνϊν του (mandate), αναηθτϊντασ τον καλφτερο τρόπο να βελτιϊςει τθ κεςμικι 
προςζγγιςθ των κοινωνικοοικονομικϊν προβλθμάτων. Θ παρουςία ενόσ τρίτου, ουδζτερου και 
εξιςορροπιςτικοφ παράγοντα, όπωσ ο ιδιωτικόσ τομζασ, μπορεί να διευκολφνει τθ διευκρίνιςθ ι τον 
επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων και ευκυνϊν τουσ, ϊςτε να υπάρχει μια ςτακερι πυξίδα για τισ δράςεισ 
τουσ. Για παράδειγμα οι ΜΚΟ μποροφν να παίξουν ζναν αποτελεςματικό ενδιάμεςο ρόλο για τθ διαχείριςθ 
τθσ καχυποψίασ και τθσ ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ ςυγκρουόμενων πλευρϊν. 
124

 Ρεριςςότερα για τον ολοκλθρωμζνο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ αποκατάςταςθσ τθσ ειρινθσ βλ. ςε 
International Alert, Strengthening the Economic Dimensions of Peace-Building, 2009. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ 
δθμιουργίασ ενόσ μόνιμου μθχανιςμοφ για τθν αναςυγκρότθςθ και τθν μεταπολεμικι μετάβαςθ κινοφνται και 
οι Gerson & Colletta, War, Poverty and Privatization: Privatizing Peace - from Conflict to Security, 2002; 
Gerson, Peace Building: The Private Sector’s Role, 2001; Roundtable on Partnering for Peace: A Unified Field 
Approach for the New Millennium, Council on Foreign Relations, 1999 



  

302 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 302 

Το Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ ζδειξε ότι θ δυνατότθτα 
αποτελεςματικότθτασ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ζγκειται ςτο να ξεπεραςτοφν 
γραφειοκρατικζσ διαφορζσ και ανταγωνιςμοί ανάμεςα ςτουσ διεκνοφσ οργανιςμοφσ και 
διάφορουσ άλλουσ αναπτυξιακοφσ παράγοντεσ,  προσ όφελοσ μιασ κοινισ ςτρατθγικισ που 
προωκεί το ςυμφζρον όλων για ειρινθ. Μζςα από τθν εμπειρία του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, μποροφμε να εντοπίςουμε πζντε βαςικοφσ παράγοντεσ που μποροφν να 
ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία προςπακειϊν ανάλογθσ μορφισ125: 

1. Εμπλοκι όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων ςτθ διαδικαςία αναςυγκρότθςθσ,  
ςτακεροποίθςθσ και ανάπτυξθσ από τθν αρχι του προγραμματιςμοφ τθσ 
προςπάκειασ 

2. Ρροςεκτικι επιλογι των μθχανιςμϊν, μεκόδων και εργαλείων πολιτικισ για τθν 
αναςυγκρότθςθ 

3. Συντονιςμόσ μεταξφ των μεκόδων και των προγραμμάτων δράςθσ και ςτόχων του 
κάκε παράγοντα (οργανιςμοφ ι κράτουσ), προκειμζνου να διατθρθκεί θ 
απαραίτθτθ ςτρατθγικι ςυνοχι 

4. Δθμιουργία αξιόπιςτων μθχανιςμϊν για αποτελεςματικό περιφερειακό ςχεδιαςμό 
(δθλ. διαςυνοριακζσ δράςεισ) 

5. Συςχζτιςθ και διαςφνδεςθ τθσ διαδικαςίασ αναςυγκρότθςθσ με τισ πολιτικζσ 
ςυμφωνίεσ για ειρινευςθ και ςτακεροποίθςθ  

 
Θ επιτυχία ενόσ μθχανιςμοφ αυτισ τθσ μορφισ βαςίηεται μεταξφ άλλων ςτθν ιςότθτα των 
ςυμμετεχόντων ωσ προσ τον καταμεριςμό ευκυνϊν και βαρϊν, βάςει τθσ μεταξφ τουσ 
ςυμφωνίασ για τισ δυνατότθτζσ τουσ για τθν ανάλθψθ δράςθσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό. Δεν κα ιταν ζνα ανεξάρτθτο ςϊμα λιψθσ αποφάςεων για 
λογαριαςμό των κρατϊν ι των διεκνϊν οργανιςμϊν (πχ δεν κα αποφάςιηε για το τι κα 
ζκανε θ Ραγκόςμια Τράπεηα, αλλά κα ζκανε μια πρόταςθ), αλλά κα διευκόλυνε τθν 
αποφυγι των γραφειοκρατικϊν κακυςτεριςεων και κα ςυνζβαλε ςτθ δρομολόγθςθ των 
δράςεων, επθρεάηοντασ ουςιαςτικά τθν αρχιτεκτονικι του διεκνοφσ ςυςτιματοσ για τθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ κρίςεων. Θ κεςμικι του οργάνωςθ κα ιταν απλι και ευζλικτθ,  
και κα διζκετε ζνα ςφςτθμα δεδομζνων, ζνα ςφςτθμα επικοινωνίασ και ζνα κζντρο ελζγχου 
που κα ςυλλζγει τισ πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο, από όλα τα μζλθ του. Μπορεί θ 
επικζντρωςθ των εκάςτοτε δράςεϊν του να ιταν γεωγραφικά περιοριςμζνθ, αλλά κα ιταν 
ζνασ πολυςυλλεκτικόσ μθχανιςμόσ γνϊςθσ και τεχνογνωςίασ ςτο χϊρο τθσ ςτακεροποίθςθσ 
μετά από κρίςεισ. 
 
Κα λειτουργοφςε παροτρφνοντασ ξζνεσ επενδφςεισ και δρϊντασ ςυμβουλευτικά ςε ζνα 
ευρφ φάςμα κεμάτων που αφοροφν τθν ειρινθ και τθν ανάπτυξθ. Ππωσ και το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ, κα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ των διεκνϊν 
οργανιςμϊν και των εμπλεκόμενων πλευρϊν ι κρατϊν, και να ενιςχφςει τθν προςζλκυςθ 
επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτα αρχικά βιματα τθσ διαδικαςίασ αναςυγκρότθςθσ, 
προςεγγίηοντασ πικανοφσ επενδυτζσ, ενκαρρφνοντασ τθ ςυνεργαςία μεταξφ των κρατικϊν 

                                                           
125

 Για περιςςότερα βλ. τθν ζκκεςθ τθσ Μόνιμθσ Δια-υπθρεςιακισ Επιτροπισ του ΟΘΕ το 1999, θ οποία 
αναγνωρίηει ςθμαντικζσ αποτυχίεσ του μθχανιςμοφ τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτον ΟΘΕ και τθν Ραγκόςμια 
Τράπεηα για τθν αποκατάςταςθ κρίςεων και τθν Ραγκόςμια Τράπεηα (UNDP, Bridging the Gap: A Report on 
behalf of the IASC Reference Group on Post-Conflict Re-integration, 1999) 
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μθχανιςμϊν, των ΜΚΟ και του ιδιωτικοφ τομζα, ςυντονίηοντασ τισ προςπάκειεσ διμεροφσ 
και διεκνοφσ βοικειασ – πράγμα απαραίτθτο ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον126. 
Σθμαντικό ρόλο ςε ζνα τζτοιο πλαίςιο παίηει και θ ςυνεργαςία μεταξφ ειδικϊν 
επαγγελματιϊν. Θ αντίλθψθ τθσ ειδικισ γνϊςθσ προκαλεί τθ ςφνδεςθ των επαγγελματιϊν, 
με ςυνεργαςίεσ που αναγνωρίηουν μεν τα κρατικά ςφνορα, αλλά κεωροφν τθν 
αλλθλεπίδραςθ περιςςότερο ςθμαντικι από αυτά. Δθμιουργοφνται με αυτόν τον τρόπο 
κοινότθτεσ επιςτθμόνων και διεκνι δίκτυα ειδικϊν και τεχνοκρατϊν127, που προςδιορίηουν 
προβλιματα, διαμορφϊνουν αντιλιψεισ τθσ γνϊςθσ και πλαίςια δράςθσ που ξεπερνοφν τα 
εκνικά ςφνορα. Θ αμοιβαία ενίςχυςθ των κοινοτιτων αυτϊν ενιςχφει ζνα υπάρχον κεςμικό 
ι πολιτικό πλαίςιο για τθ διαδικαςία ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν: 

 Μθ πολιτικά, τεχνικά κζματα καλοφν τουσ ειδικοφσ αυτοφσ ςε ςυνεργαςία 
 Θ τακτικι και μακροχρόνια ςυμμετοχι ςε τεχνικζσ ςυναντιςεισ προωκεί μια 

γενικότερθ εξοικείωςθ, κοινι γνϊςθ και αμοιβαία εμπιςτοςφνθ 
 Θ εμπιςτοςφνθ, θ γνϊςθ και θ εξοικείωςθ ενκαρρφνουν τθν περαιτζρω 

επικοινωνία, ολοκλιρωςθ και διεφρυνςθ των κεμάτων που είναι κατάλλθλα για 
ςυηιτθςθ. 

 
 

Εν κατακλείδι 
 
Κακ’ όλθ τθν πορεία τθσ δραςτθριοποίθςθσ του Συμφϊνου, ςυνζβθςαν καίρια διεκνι και 
περιφερειακά γεγονότα που επθρζαςαν τόςο τθν εικόνα τθσ δυναμικισ του, όςο και τθν 
ουςία τθσ. Θ πραγματικι του δυναμικι υπιρξε μάλλον δεδομζνθ εξ αρχισ – ι με 
περιοριςμζνα επίπεδα διεφρυνςθσ - από το χαλαρό νομικό πλαίςιο που το περιζβαλλε και 
τισ ιςορροπίεσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ςτο οποίο λειτοφργθςε (ςε αλλθλεξάρτθςθ με το 
περιφερειακό). Τζτοιοι παράγοντεσ ιταν θ δθμοκρατικι μετάβαςθ τθσ ΟΔΓ το 2000, θ 
ανάπτυξθ και χριςθ των εργαλείων διεφρυνςθσ τθσ ΕΕ, ο επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου 
τθσ ωςίασ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα ςτα ενεργειακά ηθτιματα, οι αλλαγζσ των αντιλιψεων για 
τθν αςφάλεια και τθν τρομοκρατία, θ διάςπαςθ τθσ Σερβίασ και του Μαυροβουνίου το 
2003 με ειρθνικό τρόπο, θ διεφρυνςθ τθσ ΕΕ το 2004 και θ ζνταξθ τθσ ουμανίασ και τθσ 
Βουλγαρίασ του 2007, όπωσ και θ ζνταξθ των περιςςότερων χωρϊν τθσ περιοχισ ςτο ΝΑΤΟ 
και ςε πολλοφσ άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. 
 
Θ αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ – τόςο τθσ δεδομζνθσ, όςο και αυτισ που προζκυπτε από τισ 
εκάςτοτε ςυνκικεσ - κακορίςτθκε από τθ δζςμευςθ των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτουσ 
ςκοποφσ του, τθν Ευρωπαϊκι διάκεςθ να αναδείξει αυτι τθ δυναμικι, και από τθν ίδια 
θγεςία του Συμφϊνου. Οι εκλογζσ του 2000 που ολοκλιρωςαν τθ δθμοκρατικι μετάβαςθ 
τθσ περιοχισ οδιγθςαν και ςε υψθλά επίπεδα δζςμευςθσ των χωρϊν ςτθ διαδικαςία του 
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 Βλ. Forman, Patrick & Salomons, Recovering from Conflict: Strategy for an International Response, 2000. Βλ. 
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 Τα λειτουργικά αυτά δίκτυα οργανϊνονται ςυνικωσ από ανκρϊπουσ ανάλογων/αντίςτοιχων κεςμϊν, 
όπωσ κεντρικζσ τράπεηεσ, δικαςτιρια και γραφειοκρατίεσ που λειτουργοφν ςτο εκνικό και διεκνζσ επίπεδο 
λιψθσ αποφάςεων. Αυτι θ δομι οργάνωςθσ προκαλεί και ςτθρίηει νζεσ διεκνείσ ταυτότθτεσ. Για 
παράδειγμα, οι κεςμοί που ςχετίηονται με το ζργο τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, του ΟΟΣΑ, τθσ ΕΕ και άλλων 
μποροφν να κεωρθκοφν ωσ δθμιουργεί εννοιϊν γενικότερα, και ταυτοτιτων ειδικότερα. Δεν είναι απλά 
κεςμοί λιψθσ αποφάςεων, αλλά κεςμοί κοινωνικοποίθςθσ των ατόμων και προωκοφν ειδικζσ αντιλιψεισ για 
τθ φφςθ και το ρόλο του κράτουσ, των αγορϊν, των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ. 
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Συμφϊνου Στακερότθτασ, ενϊ θ ίδια θ ΕΕ το αντιμετϊπιηε ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
πολιτικισ τθσ διεφρυνςθσ, ειδικά μζχρι το 2004. Πταν προχϊρθςαν οι διαδικαςίεσ 
προςζγγιςθσ των χωρϊν τθσ περιοχισ με τθν ΕΕ και τθ διεκνι κοινότθτα, ζγινε εμφανισ και 
θ ανάγκθ προςαρμογισ του μθχανιςμοφ για τθ ςυνεργαςία ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ςτα νζα 
δεδομζνα. Πςον αφορά το κζμα τθσ θγεςίασ, αναμφιςβιτθτα θ τοποκζτθςθ του Erhard 
Busek ςτθ κζςθ του Ειδικοφ Συντονιςτι του Συμφϊνου Στακερότθτασ υπιρξε ζνα ακόμα 
ςθμείο καμπισ, αν λάβουμε υπ’ όψιν τθν άμεςθ ςυγκεκριμενοποίθςθ των προτεραιοτιτων 
πολιτικισ του Συμφϊνου και τθν κινθτικότθτα που αναπτφχκθκε. 
 
Μζςα ςτα εννζα χρόνια που μεςολάβθςαν ανάμεςα ςτθν ίδρυςθ και τθ λφςθ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, πολλζσ από τισ αλλαγζσ και αναπτυξιακζσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν 
περιοχι κα είχαν ςυμβεί και ανεξάρτθτα από τθν φπαρξι του. Θ ολοκλιρωςθ με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελεί μια διαδικαςία που πρζπει να εξελιχκεί παράλλθλα με τθν 
εκνικι, κοινωνικι και πολιτικι ολοκλιρωςθ τθσ κάκε χϊρασ τθσ περιοχισ – και ςτθν 
περίπτωςι μασ θ ολοκλιρωςθ μοιάηει να περνάει πρϊτα από τθ διάςπαςθ. Το 1991, θ 
διεκνισ κοινότθτα, και κυρίωσ θ ΕΕ, είχε δφο επιλογζσ για τα Βαλκάνια: να 
αποςταςιοποιθκεί και να περιορίςει τθν κρίςθ, απομονϊνοντασ τθν περιοχι και 
επιτρζποντασ μια «τριτοκοςμικι» Ευρϊπθ ςτθν ιπειρο, ι να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία 
μετάβαςθσ προτάςςοντασ τθν προοπτικι ενόσ Ευρωπαϊκοφ μζλλοντοσ ευθμερίασ και 
ιςονομίασ, ζναντι των ιςτορικϊν οραμάτων αμιγοφσ εκνικισ ολοκλιρωςθσ του 
παρελκόντοσ. Στθν πραγματικότθτα, θ επιλογι αυτι είχε ιδθ γίνει με τθν ζνωςθ των δφο 
Γερμανιϊν, όμωσ ςτθν περίπτωςθ των Βαλκανίων ζπρεπε να κακοριςτεί ο τρόποσ 
εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε μζροσ τθσ, 
αποςκοπϊντασ όχι να αποτελζςει το πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ, αλλά το 
πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ που κα δθμιουργοφςε τισ ςυνκικεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΝΑ 
Ευρϊπθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ γεννικθκε ςε μια κρίςιμθ ςτιγμι τθσ εξζλιξθσ τθσ ΕΕ ωσ 
παράγοντα του διεκνοφσ ςυςτιματοσ, τόςο πολιτικά, όςο και κεςμικά. Αντιμζτωπθ με το 
δίλθμμα του αποκλειςμοφ ι τθσ ςυμπερίλθψθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, θ 
Ευρω-Ατλαντικι κοινότθτα αποφάςιςε να αντιμετωπίςει τθν αςτάκεια ςτθν περιοχι ωσ 
απειλι τθσ ςυλλογικισ τθσ αςφάλειασ. Ο πρωτεφων ςκοπόσ τθσ ίδρυςθσ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ ιταν θ αποκατάςταςθ (ι και εγκατάςταςθ) τθσ ςτακερότθτασ ςτθν περιοχι, 
προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα προβλζψιμο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, ςτο οποίο κα μποροφςε να εξελιχκεί θ διαδικαςία Ευρω-Ατλαντικισ 
ολοκλιρωςθσ.  
 
Θ ςτακερότθτα τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ζπρεπε να ξεκινιςει από το χαμθλότερο, διμερζσ επίπεδο 
διάδραςθσ μεταξφ των χωρϊν τθσ περιοχισ, αλλά και των υπολοίπων παραγόντων του 
διεκνοφσ ςυςτιματοσ που εμπλζκονταν ςτθ γενικότερθ διαδικαςία. Θ προϊκθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ ωσ ςυνειδθτι πολιτικι επιλογι ιταν μια από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ του 
Συμφϊνου Στακερότθτασ, το οποίο κλικθκε να ανατρζψει ζνα κλίμα καχυποψίασ και 
αρνθτιςμοφ. Στόχοσ του ζγινε θ μείωςθ των αρνθτικϊν αυτϊν πεποικιςεων, μζςα από τθν 
κακιζρωςθ ενόσ πλαιςίου τακτικισ επικοινωνίασ και διαλόγου, ϊςτε να αναπτυχκοφν νζεσ 
γνϊςεισ, αντιλιψεισ και ςτρατθγικζσ. 
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Ρζρα από τθν αξιοποίθςθ των διαδικαςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ ροισ τθσ πλθροφόρθςθσ 
και τθσ νζασ γνϊςθσ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ προϊκθςε τθν καλλιζργεια τθσ 
αμοιβαιότθτασ, τθσ ςυμμετοχικότθτασ ςτθ λιψθ αποφάςεων και τθσ αξιοπιςτίασ για τθν 
υλοποίθςι τουσ, με βαςικότερα παραδείγματα τθ ςυμφωνία για τθν απελευκζρωςθ του 
εμπορίου (CEFTA) και τθ Συνκικθ για τθν Ενεργειακι Κοινότθτα. Σε ςυνεργαςία με τουσ 
διεκνείσ οργανιςμοφσ και τθν ΕΕ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ εργάςτθκε για τθν ειςιγθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν για τισ καίριεσ μεταρρυκμίςεισ που ιταν απαραίτθτεσ ςτο εςωτερικό 
τουσ, όπωσ ο εκδθμοκρατιςμόσ των κεςμϊν, θ αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ, θ καλφτερθ 
διαχείριςθ των ςυνόρων, κζματα τθσ αγοράσ εργαςίασ, κ.α. Αξιοποιϊντασ αποδοτικά τθν 
τεχνογνωςία που τζκθκε ςτθ διάκεςι τουσ και ςυνεργαηόμενα μεταξφ τουσ, τα κράτθ 
ζρχονταν πιο κοντά ςτθν Ευρω-Ατλαντικι κοινότθτα, ενϊ ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα 
βρίςκονταν αντιμζτωπα με τθ ςκιά ενόσ μζλλοντοσ μακριά από αυτιν. Αυτι θ μελλοντικι 
«απόδοςθ» προκάλεςε ςταδιακά μια μεταβολι των αντιλιψεων ωσ προσ τθν ιεράρχθςθ 
των εκνικϊν ςυμφερόντων – και των τακτικϊν και ςτρατθγικϊν για τθν επίτευξι τουσ. Με 
τον τρόπο αυτό κωδικοποιικθκαν αρχζσ ςυμπεριφοράσ, με βαςικότερθ όλων τθ 
ςυνεργαςία, και ξεκίνθςε θ ςταδιακι αποδόμθςθ των μθχανιςμϊν εκείνων που δεν 
διευκόλυναν τθ ςυνεργαςία. 
 
Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ μεταβολι των αντιλιψεων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ 
πραγματοποιικθκε παρά τθν απουςία εςωτερικοφ μθχανιςμοφ κυρϊςεων. Αυτό ςυνζβθ 
τόςο εξαιτίασ τθσ επιτακτικισ φφςθσ των αναγκϊν τθσ οικονομικισ αναςυγκρότθςθσ, που 
δεν επζτρεπε περικϊρια «μθ ςυμμόρφωςθσ», όςο και εξαιτίασ του θγετικοφ ρόλου τθσ ΕΕ 
και των άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν, οι οποίοι αςκοφςαν το κφροσ τουσ προσ όφελοσ των 
ςκοπϊν του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςτο επίπεδο των διμερϊν τουσ ςχζςεων με τισ χϊρεσ 
τθσ περιοχισ.  
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ, ζτςι, αποτζλεςε το κεςμοποιθμζνο κακεςτϊσ ςυνεργαςίασ που 
ιταν απαραίτθτο για το ςυντονιςμό των δράςεων και των ςυμπεριφορϊν των κρατϊν προσ 
μια κοινι κατεφκυνςθ. Αξιοποιϊντασ τθ δυναμικι αυτι, το Σφμφωνο Στακερότθτασ 
ςυνζβαλε ςτθν καλλιζργεια μιασ κοινισ ατηζντασ κεμάτων ςυνεργαςίασ και 
διαπραγμάτευςθσ, πράγμα που αποτελεί καίριο ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ. Το 
ίδιο το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν διζκετε το κεςμικό εκτόπιςμα ι τισ εξουςίεσ για τθν 
κινθτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ Ευρω-Ατλαντικισ ολοκλιρωςθσ, αλλά ενίςχυςε τισ δυνάμεισ 
ανάλθψθσ περιφερειακισ ευκφνθσ για τθ διαχείριςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και τθσ 
προςζγγιςθσ με τισ Ευρω-Ατλαντικζσ δομζσ. Αυτό αποτυπϊκθκε ςτο διάδοχο κακεςτϊσ 
περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, το Συμβοφλιο Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ, ςτο οποίο 
εντοπίηουμε αφενόσ υψθλότερο βακμό κεςμοποίθςθσ και δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ κοινϊν 
πολιτικϊν και δράςεων, αλλά αφετζρου απουςιάηουν και πάλι μθχανιςμοί κυρϊςεων.  
 
Θ περιοριςμζνθ κεςμικι εμβάκυνςθ τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ ςχετίηεται με τισ 
κετικζσ εξελίξεισ τθσ προςζγγιςθσ τθσ περιοχισ με τθν Ευρϊπθ, και το ςυμπλθρωματικό 
χαρακτιρα τθσ περιφερειακισ με τθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. Ππωσ ζχουμε ιδθ 
αναφζρει, θ ζνταξθ του ςυνόλου των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ 
κεςμοφσ είναι μζροσ του γενικότερου επαναπροςδιοριςμοφ του χαρακτιρα και τθσ 
ταυτότθτασ τθσ Ευρϊπθσ ςτο ςφγχρονο κόςμο. Αντίςτοιχα, θ ζνταξθ ςτθν ΕΕ και το ΝΑΤΟ 
αποτελεί ςκοπό για τθν ολοκλιρωςθ τθσ νζασ ταυτότθτασ των Βαλκανικϊν χωρϊν μετά τθ 
λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου και μετά τθ δθμιουργία νζων εκνικϊν κρατϊν ςτθν περιοχι. Το 
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Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτζλεςε ζναν μθχανιςμό για τθν ανάπτυξθ των κοινϊν 
ςτοιχείων των ταυτοτιτων αυτϊν και το χϊρο ςυγκεραςμοφ όλων των δυνάμεων 
ολοκλιρωςθσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Λειτοφργθςε ωσ καταλφτθσ των διαδικαςιϊν μετάβαςθσ, 
ςτακεροποίθςθσ και κρατικισ ολοκλιρωςθσ που εξελίςςονται ακόμα ςτθν περιοχι, 
δρομολογϊντασ τεσ προσ μια κοινι κατεφκυνςθ, αυτι τθσ ςτακερότθτασ και τθσ 
προςαρμογισ ςτο Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο. 
 
Ρζρα από τθν επίδραςι του ωσ προσ τισ αντιλιψεισ, τθ γνϊςθ και τθν υιοκζτθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ ωσ ςτρατθγικισ επιλογισ των κρατϊν τθσ περιοχισ, και μάλιςτα ςε ζνα τόςο 
ευάλωτο πολιτικά περιβάλλον όπωσ αυτό τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του `90 
και τισ αρχζσ του `00, αυτό που κάνει ξεχωριςτό το Σφμφωνο Στακερότθτασ είναι τα 
μοναδικά νομικά του χαρακτθριςτικά. Αποτελεί ζνα ιδιαίτερο και πρωτοφανζσ μόρφωμα 
του διεκνοφσ δικαίου, ςτο οποίο κυριαρχεί το δίκαιο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Με 
πολιτικό εκτόπιςμα ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ – δεδομζνων των μοναδικϊν μελϊν του – 
κεςμικά, οργανωτικά και λειτουργικά το Σφμφωνο είναι παράγωγο μια απλοποιθμζνθσ 
ςυμφωνίασ, θ οποία εκφράηει τθ βοφλθςθ και δζςμευςθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ να 
δθμιουργιςει ζνα μθχανιςμό ςτακεροποίθςθσ για το παρόν, με ςυγκεκριμζνεσ προοπτικζσ 
ανάπτυξθσ για το μζλλον. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ αποτελεί ζνα ξεχωριςτό πείραμα των διεκνϊν ςχζςεων. 
Γεννικθκε μζςα από διπλωματικζσ ηυμϊςεισ για τθ διαχείριςθ μιασ μετα-πολεμικισ 
κατάςταςθσ ςε μια περικωριοποιθμζνθ «γειτονιά» τθσ Ευρϊπθσ, θ οποία απειλοφςε τθ 
ςυλλογικι αςφάλεια ολόκλθρθσ τθσ θπείρου. Ο ςτόχοσ που ζκεςε – ςτακερότθτα - ιταν 
πολιτικά ευρφσ, και άρα πρακτικά αόριςτοσ, ενϊ δεν διζκετε ίδιουσ μθχανιςμοφσ 
εξαναγκαςμοφ για να τον πετφχει, και μάλιςτα ςε ζνα περιβάλλον εκνικϊν εντάςεων, 
ςυνταγματικϊν διλθμμάτων, και οικονομικισ κατάρρευςθσ. Διζκετε, όμωσ, τθν πολιτικι και 
οικονομικι δζςμευςθ των ιςχυρότερων παραγόντων του διεκνοφσ ςυςτιματοσ για τθ 
διευκόλυνςθ του ζργου του, μοιραηόταν το όραμα των κρατϊν τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ για ζνταξθ 
ςτου Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ και τα ενζπλεξε ςε μια κοινι διαδικαςία διεκδίκθςισ του. 
Δεν επεδίωξε να επιβάλλει ι να υποδείξει μεταρρυκμίςεισ ςτισ χϊρεσ τθσ περιοχισ, αλλά 
να παρζχει νζα γνϊςθ για τισ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ που είχαν ςτθ διάκεςι 
τουσ, τθν οποία μποροφςαν να αξιοποιιςουν από κοινοφ. Χωρίσ να διακζτει ςυγκεκριμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ, ουςιαςτικά ςκοπόσ του ιταν θ επίςπευςθ τθσ θμερομθνίασ αυτισ – 
πράγμα απζναντι ςτο οποίο οι περιςςότεροι γραφειοκρατικοί μθχανιςμοί αναπτφςςουν 
αδράνεια.  
 
Ωσ μθχανιςμόσ ςυνεργαςίασ ιταν διευρυμζνοσ, κακϊσ ςτουσ κόλπουσ του ςυνεργάςτθκαν 
όλοι οι φορείσ που κα μποροφςαν να ςυνειςφζρουν ςτο ζργο του – κυβερνιςεισ, διεκνείσ 
οργανιςμοί, δωρθτζσ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, κοινωνία των πολιτϊν, αναπτυξιακοί 
οργανιςμοί, ιδιωτικόσ τομζασ. Θ δικτφωςθ που αναπτφχκθκε μζςα από τθν περιφερειακι 
και διεκνι διαδραςθ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του αποτζλεςε πικανϊσ το 
ςθμαντικότερο παράγωγό του για τθ ςτακεροποίθςθ του περιβάλλοντοσ, ϊςτε να μπορεί 
να τεκεί ςε κίνθςθ θ διαδικαςία τθσ ολοκλιρωςθσ. 
 
Θ ολοκλιρωςθ είναι μια διαδικαςία δφςκολα μετριςιμθ ι αξιολογιςιμθ, κακϊσ 
εξελίςςεται ςυνεχϊσ. Οι παράγοντεσ που τθν προςδιορίηουν είναι κεςμικοί και πολιτικοί, 
και ωσ εκ τοφτου δεν είναι εφκολο να εκτιμθκοφν. Ιδθ αναφερκικαμε ςτο γεγονόσ ότι το 
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ίδιο το Σφμφωνο Στακερότθτασ δεν αποτελεί μθχανιςμό ολοκλιρωςθσ αυτό κακ’ αυτό, 
αλλά, μάλλον καταλφτθ προσ τθν κατεφκυνςι τθσ. Εφόςον, όμωσ, θ ολοκλιρωςθ 
περιλαμβάνεται ςτουσ ςτόχουσ του, οι δράςεισ του ςυνζτειναν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
Αντλϊντασ από τα κεωρθτικά ςκζλθ τθσ ανάλυςθσ των κακεςτϊτων, τθσ αλλθλεξάρτθςθσ 
και των κεωριϊν ολοκλιρωςθσ, μποροφμε να εντοπίςουμε κάποια ςτοιχεία πολιτικισ και 
κεςμικισ ςυμπεριφοράσ τα οποία δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν ωσ κριτιρια τθσ εξζλιξθσ 
τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ. 
 
Ο βακμόσ κεςμοποίθςθσ των πολιτικϊν ςχζςεων μεταξφ των χωρϊν τθσ περιοχισ 
βελτιϊκθκε μετά τθ λφςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ, μζςα από τθ δθμιουργία του 
Συμβουλίου Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ. Σθμειϊκθκε, ζτςι, εμβάκυνςθ τθσ περιφερειακισ 
ςυνεργαςίασ, κακϊσ ο νζοσ μθχανιςμόσ ζχει ζδρα τθν περιοχι, ςτελεχϊνεται με 
προςωπικό από τθ ΝΑ Ευρϊπθ, είναι ςυνδεδεμζνοσ λειτουργικά και πολιτικά με τθν SEECP 
ωσ περιφερειακό ςχιμα, αποτελεί κεςμικό ςυνεργάτθ τθσ Ευρωπαϊκι Επιτροπισ για 
κζματα ςχετικά με τθν περιοχι, και διακζτει δικι του νομικι προςωπικότθτα. Αν και 
κεςμικά το RCC αποτελεί ζναν αναβακμιςμζνο μθχανιςμό ςε ςχζςθ με το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ, δεν του ζχουν παραχωρθκεί περαιτζρω εξουςίεσ από τα κράτθ τθσ 
περιοχισ, παρ’ όλο που το επίπεδο ευκφνθσ τουσ ζχει αυξθκεί, κακϊσ ςυμμετζχουν και 
οικονομικά128 ςτθ χρθματοδότθςι του.  

 
Πςον αφορά το επίπεδο τθσ κεςμοποίθςθσ των ςχζςεων των κρατϊν τθσ περιοχισ με τουσ 
Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, θ λφςθ του Συμφϊνου Στακερότθτασ ςυνζπεςε με τθν 
υπογραφι και τθσ τελευταίασ Συμφωνίασ Στακεροποίθςθσ και Διαςφνδεςθσ, ανάμεςα ςτθν 
ΕΕ και τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ. Κακϊσ όλεσ οι χϊρεσ ζχουν πλζον κεςμικι ςχζςθ με τθν ΕΕ, θ 
εξζλιξθ τθσ οποίασ οδθγεί ςτθν ζνταξθ, το Σφμφωνο Στακερότθτασ κατάφερε να τισ 
«ςυνοδζψει» κατά τθ διαδικαςία αυτι, ϊςτε να επιτφχει το ςτόχο τθσ βαςικισ προςζγγιςθσ 
με τουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ. Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ δθμιουργία του 
προγράμματοσ IPA από τθν ΕΕ το 2007 ωσ το νζο χρθματοδοτικό πλαίςιο για τθν περιοχι 
αφορά κεςμικζσ μεταρρυκμίςεισ για τθν εναρμόνιςθ με το Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο, ςε 
αντίκεςθ με τα προθγοφμενα προγράμματα, των οποίων ο κορμόσ επικεντρωνόταν ςτθν 
αποκατάςταςθ των φυςικϊν υποδομϊν και τθσ οικονομικισ αναςυγκρότθςθσ. Αυτό το 
ςτοιχείο, ςε ςυνδυαςμό με τισ υπογραφζσ ςυμφωνιϊν SAA για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ 
(ςθμειϊνουμε ότι θ Κροατία και θ ΡΓΔΜ αποτελοφν υποψιφια μζλθ, ενϊ το Μαυροβοφνιο 
και θ Αλβανία ζχουν υποβάλλει αιτιςεισ ζνταξθσ), είναι ενδεικτικό τθσ πολιτικισ και 
κεςμικισ ωριμότθτασ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εμβάκυνςθ τθσ διαδικαςίασ 
Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. 
 
Το Σφμφωνο Στακερότθτασ δθμιοφργθςε νζα κακεςτϊτα περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, 
μζςα από τθν ενκάρρυνςθ, διευκόλυνςθ και προϊκθςθ περιφερειακϊν ςυμφωνιϊν και 
πρακτικϊν ςυνεργαςίασ ςε μια ςειρά κεματικϊν. Σε αυτά περιλαμβάνεται μια ςειρά 
ςυμφϊνων, όπωσ θ Ρεριφερειακι Ρρωτοβουλία για κζματα Μετανάςτευςθσ, Αςφλου και 
Ρροςφφγων (MARRI), το Χάρτθ για τθν Ελευκερία των ΜΜΕ, θ Ευρω-Ρεριοχι τθσ Οχρίδασ, 
θ Ρρωτοβουλία Εκπαιδευτικισ Μεταρρφκμιςθσ (ERI), κ.α. Ρολλζσ από αυτζσ τισ 
πρωτοβουλίεσ εξελίχκθκαν ςε κζντρα περιφερειακισ ςυνεργαςίασ, που ςυνεχίηουν το ζργο 
τουσ ςε ςυνεργαςία με το RCC ι και άλλουσ φορείσ (για παράδειγμα το ERI με το European 
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Training Foundation). Οι ςθμαντικότερεσ ςυμφωνίεσ, όπωσ ζχουμε δει ςτο δεφτερο 
κεφάλαιο,  αφοροφν το εμπόριο και τθν ενζργεια, οι οποίεσ ζχουν εξελιχκεί ςε 
οργανιςμοφσ με δικζσ τουσ δομζσ και όργανα: θ CEFTA διακζτει Γραμματεία με ζδρα τισ 
Βρυξζλλεσ, ενϊ θ Γραμματεία τθσ Κοινότθτασ Ενζργειασ εδρεφει ςτθ Βιζννθ. Το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ υπιρξε αρωγόσ όλων αυτϊν των προςπακειϊν, ενιςχφοντασ τθν προοπτικι 
περαιτζρω ςυνεργαςίασ και κεςμοποίθςισ τθσ, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ. 
 
Θ καλλιζργεια περιφερειακϊν δομϊν ςυνεργαςίασ και θ κεςμοποίθςι τουσ μζςα από 
περιςςότερο ι λιγότερο δεςμευτικζσ ςυμφωνίεσ ςυνζβαλλε ςτθν καλλιζργεια τθσ 
πολιτικισ επικοινωνίασ και τον εντοπιςμό μιασ κοινισ ατηζντασ προκλιςεων (πχ 
εκδθμοκρατιςμόσ, ενζργεια, περιβάλλον, υποδομζσ, εγκλθματικότθτα, κ.α.). Θ ςυνεργαςία 
για τθν επίλυςι τουσ ζχει δθμιουργιςει ιςχυρότερεσ ι πιο ευζλικτεσ ςχζςεισ 
αλλθλεξάρτθςθσ και αμοιβαιότθτασ ςτουσ τομείσ αυτοφσ. Ο πολιτικόσ διάλογοσ ςτθν 
περιοχι ζχει διευρυνκεί ςθμαντικά ςε τεχνικά κζματα, με επίκεντρο τθ λειτουργικι 
ςυνεργαςία και τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από το φαινόμενο τθσ διάχυςθσ. 

 
Θ οικονομικι ςυνεργαςία εξακολουκεί να αποτελεί ζναν τομζα όπου υπάρχει χϊροσ για 
τθν αφξθςθ των ςυναλλαγϊν και τθν ειςαγωγι μεταρρυκμίςεων για τθ δθμιουργία μιασ 
ενοποιθμζνθσ περιφερειακισ αγοράσ. Αρχικά μζςα από διμερείσ ςυμφωνίεσ και ςτθ 
ςυνζχεια μζςα από τθν προϊκθςθ μιασ ενιαίασ περιφερειακισ ςυμφωνίασ, το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ εργάςτθκε μεκοδικά προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Θ CEFTA αποτελεί ζνα πολφ 
ςθμαντικό βιμα, κακϊσ θ απελευκζρωςθ του εμπορίου ζχει κεμελιϊδθ ςθμαςία για τθν 
ζνταςθ τθσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ και των ςχζςεων αλλθλεξάρτθςθσ. Είναι πολφ κετικό 
το γεγονόσ ότι πρόκειται για μια ςφγχρονθ ςυμφωνία, ςυμβατι με τισ υποχρεϊςεισ των 
χωρϊν προσ τθν ΕΕ και τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου, που περιλαμβάνει ριτρεσ για 
τθν προςταςία των ξζνων επενδφςεων, των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και τθσ 
διαφάνειασ των προμθκειϊν του δθμοςίου. Θ απουςία μθχανιςμϊν ελζγχου και επιβολισ 
κυρϊςεων, όπωσ και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ διεκνϊν ςυμφωνιϊν, δεν διευκολφνει τθν 
υλοποίθςι τθσ, ενϊ το κακεςτϊσ του Κοςςόβου επιβαρφνει ςτισ διαπραγματεφςεισ που 
εξελίςςονται ςτα πλαίςιά τθσ για τθν περαιτζρω απελευκζρωςθ του εμπορίου ςτθν 
περιοχι. Αν και το διαπεριφερειακό εμπόριο είναι περιοριςμζνο, παρατθρείται αξιόλογθ 
αφξθςθ των ροϊν τα τελευταία χρόνια.  
 
Επιπλζον, μζςα από το ζργο του ΟΟΣΑ και τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ ζχει ςθμειωκεί 
πρόοδοσ ωσ προσ τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ επιχειρθματικότθτασ και επενδφςεων, 
χωρίσ, όμωσ, να υπάρχει ακόμα μια ξεκάκαρθ τάςθ για τθν εναρμόνιςθ του κεςμικοφ 
πλαιςίου που το διζπει ςε κάκε χϊρα. Θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου χϊρου οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ για τθν επιχειρθματικι κοινότθτα – είτε περιφερειακοφσ, είτε ξζνουσ 
επενδυτζσ – αποτελεί πρόκλθςθ, κακϊσ οι οικονομίεσ τθσ περιοχισ λειτουργοφν 
ανταγωνιςτικά μεταξφ τουσ ωσ προσ τθν προςζλκυςθ ξζνων κεφαλαίων. Βζβαια, οι 
οικονομίεσ τουσ ζχουν πολλά παρόμοια ςτοιχεία, αλλά θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ περιοχισ 
πλιττεται ανεπανόρκωτα. 
 
Θ μεταβολι των αντιλιψεων για τθ διάκεςθ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ των γειτόνων και 
τισ ωφζλειεσ που προκφπτουν από αυτιν, όπωσ και για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
ςυλλογικισ δράςθσ ςε ςχζςθ με τθ μεμονωμζνθ, αποτελεί ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό τθσ 
πρϊιμθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ που παρατθροφμε ςτθν περιοχι. Οι αντιλιψεισ για το 
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εκνικό ςυμφζρον ζχουν μεταβλθκεί, με επίκεντρο τθν ειρινθ, τθν αςφάλεια και τθν 
ευθμερία, ενϊ θ αίςκθςθ τθσ απειλισ τθσ εκνικισ ακεραιότθτασ δεν αποτελεί πθγι των 
ίδιων εντάςεων με το παρελκόν. Θ αντίλθψθ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ ζχει επίςθσ 
μεταβλθκεί, τόςο από τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, που δεν βλζπουν εαυτοφσ ωσ κάτι 
απομονωμζνο από τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ και τον κόςμο, αλλά και από τον υπόλοιπο 
κόςμο, που δεν αντιμετωπίηει πλζον τθν περιοχι ωσ πθγι αςτάκειασ και δεινϊν. Θ 
ςταδιακι δθμιουργία μιασ περιφερειακισ ταυτότθτασ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν 
ενίςχυςθ αυτϊν των αντιλιψεων, όμωσ, με δεδομζνο το πρόςφατο και απϊτερο παρελκόν 
μοιάηει πωσ κα κακυςτεριςει να καλλιεργθκεί. Το Σφμφωνο Στακερότθτασ, μζςα από τισ 
τακτικζσ διαδικαςίεσ του και τθ ροι γνϊςθσ προσ τθν περιοχι, ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθν 
ανατροπι αρνθτικϊν αντιλιψεων για τθν προοπτικι τθσ περιφερειακισ ςυνεργαςίασ. 
 
Οι διαδικαςίεσ που κάνουν βιϊςιμεσ τισ πολιτικζσ ταυτότθτεσ και μποροφν να 
επαναδθμιουργιςουν τα ζκνθ-κράτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςκόπιμα για να 
δθμιουργιςουν μια διεκνι πολιτικι ταυτότθτα.129 Για παράδειγμα, οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ 
κλικθκαν να οραματιςτοφν πολλζσ διαφορετικζσ μορφζσ για τθν Ευρϊπθ, να κυμθκοφν 
κάποιεσ ταυτότθτεσ και κοινοφσ δεςμοφσ, και να ξεχάςουν τισ ταυτότθτεσ εκείνεσ που 
τείνουν να δθμιουργοφν χάςμα και ςφγκρουςθ. Αυτι θ ζμφαςθ ςε μια Ευρωπαϊκι 
ταυτότθτα και τα ςτοιχεία που τθ ςυνκζτουν ςυνδυάηεται με τθν αντίλθψθ τθσ 
επικοινωνίασ, τθσ κοινισ λογικισ και επεξιγθςθσ ωσ βαςικϊν ςυνκθκϊν για τθ διεκνι 
ςυνεργαςία, τθν πολιτιςμζνθ επίλυςθ των διαφορϊν και τθν πολιτικι τάξθ. Ζτςι, ςταδιακά 
καλλιεργικθκαν ταυτότθτεσ οι οποίεσ περιορίηουν τα εκνικά πάκθ και τα ςυμφζροντα, 
ϊςτε τα κράτθ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ και οι πολίτεσ τουσ να ακολουκοφν κανόνεσ ςυμπεριφοράσ 
που κεωροφνται δεδομζνοι και προςανατολίηονται προσ τισ ςυλλογικζσ υποχρεϊςεισ. 
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλά ακόμα βιματα προσ το ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ 
ολοκλιρωςθσ των Βαλκανίων και τθν πλιρθ ζνταξι τουσ ςτουσ Ευρω-Ατλαντικοφσ κεςμοφσ, 
μζςα από τθν πλιρθ εςωτερίκευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ. Το Σφμφωνο 
Στακερότθτασ ζκεςε το κεμζλιο λίκο για τθ διαδικαςία αυτι, δθμιουργϊντασ όρουσ 
ςτακερότθτασ, εποικοδομθτικισ πολιτικισ βοφλθςθσ και δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των κρατϊν τθσ περιοχισ. Λειτοφργθςε ωσ ζνασ κεςμόσ κοινωνικοποίθςθσ των κρατϊν τθσ 
ΝΑ Ευρϊπθσ, ενιςχφοντασ τισ δυνάμεισ του εκδθμοκρατιςμοφ, του κράτουσ δικαίου και τθσ 
οικονομίασ τθσ αγοράσ, ϊςτε να τα φζρει πιο κοντά ςτισ αρχζσ και αξίεσ τθσ Ευρϊπθσ. 
Υπιρξε αρωγόσ των χωρϊν τθσ περιοχισ ςτο ςχεδιαςμό του Ευρωπαϊκοφ μζλλοντόσ τουσ 
και κατεφκυνε τα πρϊτα τουσ βιματα προσ αυτό, ςε ζνα αντικειμενικά δφςκολο 
περιβάλλον. 
 
Αν και οι ειδικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, τα πρόςωπα  που διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο, 
και θ διεκνισ ςυγκυρία δεν μποροφν να αναπαραχκοφν εκ νζου, θ εμπειρία του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ μασ αποκαλφπτει μια νζα οπτικι γωνία ςτισ δυνατότθτεσ των μθχανιςμϊν  
ςτακεροποίθςθσ ςε ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον και τθ ςθμαςία τθσ ςτακεροποίθςθσ, 
τθσ δρομολόγθςθσ πολιτικϊν, τθσ καλλιζργειασ κοινϊν κετικϊν αντιλιψεων και τθσ 
ςυμμετοχικισ ευκφνθσ ςτθν ενίςχυςθ και κινθτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ. 
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Ραράρτθμα Α – Διακιρυξθ τθσ Κολωνίασ 
 
Cologne, 10 June 1999  

 
 
I   PARTICIPANTS, DESCRIPTION OF SITUATION  
 
1. We, the Foreign Ministers of the Member States of the   European Union ,  the European 
Commission, the Foreign Ministers of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Hungary, Romania, the Russian Federation, Slovenia, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Turkey, the United States of America, the   OSCE   Chairman in Office and the 
Representative of the   Council of Europe   representing the participants in today's 
Conference on South Eastern Europe; and the Foreign Ministers of Canada and Japan, 
Representatives of the  United Nations,  UNHCR, NATO ,   OECD ,   WEU ,   International 
Monetary Fund ,  the World Bank ,  the European Investment Bank   and the European Bank 
for Reconstruction and Development , acting within their competences, representing the 
facilitating States, Organisations and Institutions of today's Conference, as well as the 
Representatives of the Royaumont process, BSEC ,  CEI,   SECI  and SEECP, have met in 
Cologne on 10 June 1999, in response to the European Union's call to adopt a Stability Pact 
for South Eastern Europe.  
 
2. The countries of South Eastern Europe recognize their responsibility to work within the 
international community to develop a shared strategy for stability and growth of the region 
and to cooperate with each other and major donors to implement that strategy. Seizing the 
opportunity to address structural shortfalls and unresolved issues will accelerate democratic 
and economic development in the region.  
 
3. We will strive to achieve the objective of lasting peace, prosperity and stability for South 
Eastern Europe. We will reach this objective through a comprehensive and coherent 
approach to the region involving the EU, the OSCE, the Council of Europe, the UN, NATO, 
the OECD, the WEU, the IFIs and the regional initiatives. We welcome the fact that the 
European Union and the United States have made support for the Stability Pact a priority in 
their New Transatlantic Agenda, as well as the fact that the European Union and the Russian 
Federation have made the Stability Pact a priority in their political dialogue.  
 
4. A settlement of the Kosovo conflict is critical to our ability to reach fully the objectives of 
the Stability Pact and to work towards permanent, long term measures for a future of peace 
and inter-ethnic harmony without fear of the resurgence of war.  
 
II   PRINCIPLES AND NORMS  
 
5. We solemnly reaffirm our commitment to all the principles and norms enshrined in the 
UN Charter, the Helsinki Final Act, the Charter of Paris, the 1990 Copenhagen Document and 
other OSCE documents, and, as applicable, to the full implementation of relevant UN 
Security Council Resolutions, the relevant conventions of the Council of Europe and the 

http://europa.eu.int/
http://www.osceprag.cz/
http://www.coe.fr/
http://www.un.org/
http://www.nato.int/
http://www.oecd.org/
http://www.weu.int/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://worldbank.org/
http://www.eib.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.photius.com/bsec/bsec.html
http://www.unece.org/seci/
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General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, with a view to 
promoting good neighbourly relations.  
 
6. In our endeavours, we will build upon bilateral and multilateral agreements on good 
neighbourly relations concluded by States in the region participating in the Pact, and will 
seek the conclusion of such agreements where they do not exist. They will form an essential 
element of the Stability Pact.  
 
7. We reaffirm that we are accountable to our citizens and responsible to one another for 
respect for OSCE norms and principles and for the implementation of our commitments. We 
also reaffirm that commitments with respect to the human dimension undertaken through 
our membership in the OSCE are matters of direct and legitimate concern to all States 
participating in the Stability Pact, and do not belong exclusively to the internal affairs of the 
State concerned. Respect for these commitments constitutes one of the foundations of 
international order, to which we intend to make a substantial contribution.  
 
8. We take note that countries in the region participating in the Stability Pact commit 
themselves to continued democratic and economic reforms, as elaborated in paragraph 10, 
as well as bilateral and regional cooperation amongst themselves to advance their 
integration, on an individual basis, into Euro-Atlantic structures. The EU Member States and 
other participating countries and international organisations and institutions commit 
themselves to making every effort to assist them to make speedy and measurable progress 
along this road. We reaffirm the inherent right of each and every participating State to be 
free to choose or change its security arrangements, including treaties of alliance as they 
evolve. Each participating State will respect the rights of all others in this regard. They will 
not strengthen their security at the expense of the security of other States.  
 
III   OBJECTIVES  
 
9. The Stability Pact aims at strengthening countries in South Eastern Europe in their efforts 
to foster peace, democracy, respect for human rights and economic prosperity, in order to 
achieve stability in the whole region. Those countries in the region who seek integration into 
Euro-Atlantic structures, alongside a number of other participants in the Pact, strongly 
believe that the implementation of this process will facilitate their objective.  
 
10. To that end we pledge to cooperate towards:  

 preventing and putting an end to tensions and crises as a prerequisite for lasting 
stability. This includes concluding and implementing among ourselves multilateral 
and bilateral agreements and taking domestic measures to overcome the existing 
potential for conflict;  

 bringing about mature democratic political processes, based on free and fair 
elections, grounded in the rule of law and full respect for human rights and 
fundamental freedoms, including the rights of persons belonging to national 
minorities, the right to free and independent media, legislative branches 
accountable to their constituents, independent judiciaries, combating corruption, 
deepening and strengthening of civil society;  
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 creating peaceful and good-neighbourly relations in the region through strict 
observance of the principles of the Helsinki Final Act, confidence building and 
reconciliation, encouraging work in the OSCE and other fora on regional confidence 
building measures and mechanisms for security cooperation;  

 preserving the multinational and multiethnic diversity of countries in the region, and 
protecting minorities;  

 creating vibrant market economies based on sound macro policies, markets open to 
greatly expanded foreign trade and private sector investment, effective and 
transparent customs and commercial/regulatory regimes, developing strong capital 
markets and diversified ownership, including privatisation, leading to a widening 
circle of prosperity for all our citizens;  

 fostering economic cooperation in the region and between the region and the rest of 
Europe and the world, including free trade areas;  

 promoting unimpeded contacts among citizens;  
 combatting organised crime, corruption and terrorism and all criminal and illegal 

activities;  
 preventing forced population displacement caused by war, persecution and civil 

strife as well as migration generated by poverty;  
 ensuring the safe and free return of all refugees and displaced persons to their 

homes, while assisting the countries in the region by sharing the burden imposed 
upon them;  

 creating the conditions, for countries of South Eastern Europe, for full integration 
into political, economic and security structures of their choice.  

 
11. Lasting peace and stability in South Eastern Europe will only become possible when 
democratic principles and values, which are already actively promoted by many countries in 
the region, have taken root throughout, including in the Federal Republic of Yugoslavia. 
International efforts must focus on consolidating and linking areas of stability in the region 
to lay a firm foundation for the transition of the region as a whole to a peaceful and 
democratic future.  
 
We declare that the Federal Republic of Yugoslavia will be welcome as a full and equal 
participant in the Stability Pact, following the political settlement of the Kosovo crisis on the 
basis of the principles agreed by G8 Foreign Ministers and taking into account the need for 
respect by all participants for the principles and objectives of this Pact.  
 
In order to draw the Federal Republic of Yugoslavia closer to this goal, respecting its 
sovereignty and territorial integrity, we will consider ways of making the Republic of 
Montenegro an early beneficiary of the Pact. In this context, we welcome involvement in 
our meetings of representatives of Montenegro, as a constituent Republic of the Federal 
Republic of Yugoslavia. We also note the intention of the European Union and other 
interested participants to continue to work closely with its democratically elected 
government.  
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IV   MECHANISMS OF THE STABILITY PACT  
 
12. To reach the objectives we have set for ourselves, we have agreed to set up a South 
Eastern Europe Regional Table. The South Eastern Europe Regional Table will review 
progress under the Stability Pact, carry it forward and provide guidance for advancing its 
objectives.  
 
13. The Stability Pact will have a Special Coordinator, who will be appointed by the 
European Union, after consultation with the OSCE Chairman in Office and other participants, 
and endorsed by the OSCE Chairman in Office. The Special Coordinator will chair the South 
Eastern Europe Regional Table and will be responsible for promoting achievement of the 
Pact's objectives within and between the individual countries, supported by appropriate 
structures tailored to need, in close cooperation with the governments and relevant 
institutions of the countries, in particular other interested associated countries of the 
European Union, as well as relevant international organisations and institutions concerned. 
The Special Coordinator will provide periodic progress reports to the OSCE, according to its 
procedures, on behalf of the South Eastern Europe Regional Table.  
 
14. The South Eastern Europe Regional Table will ensure coordination of activities of and 
among the following Working Tables, which will build upon existing expertise, institutions 
and initiatives and could be divided into sub-tables:  

 Working Table on democratisation and human rights;  
 Working Table on economic reconstruction, development and cooperation;  
 Working Table on security issues.  

 
15. Responsibilities for these Working Tables are referred to in the Annex to this document. 
The Working Tables will address and facilitate the resolution of the issues entrusted to them 
by arrangements to be agreed at each table.  
 
16. The South Eastern Europe Regional Table and the Working Tables will consist of the 
participants of the Stability Pact. The facilitator States, Organisations and Institutions as well 
as the regional initiatives referred to in paragraph 1 of this document are entitled to 
participate in the Working Tables and in the South Eastern Europe Regional Table if they so 
wish. Neighbouring and other countries, in particular other interested associated countries 
of the EU, as well as relevant international organisations and institutions may be invited as 
participants or observers, as appropriate, and without any ensuing commitment to the 
future, to the South Eastern Europe Regional Table and/or the Working Tables, in order to 
contribute to the objectives of the Stability Pact.  
 
V   ROLES OF AND COOPERATION BETWEEN PARTICIPANTS  
 
17. Work in the Stability Pact should take into account the diversity of the situation of 
participants. To achieve the objectives of this Pact, we will provide for effective coordination 
between the participating and facilitating States, international and regional Organisations 
and Institutions, which have unique knowledge and expertise to contribute to the common 
endeavour. We look to the active and creative participation by all concerned to bring about 
the conditions which will enable the countries in the region to seize the opportunity 



  

317 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 317 

represented by this Pact. Each of the participants will endeavour to ensure that the 
objectives of the Stability Pact are furthered in their own participation in all relevant 
international Organisations and Institutions.  
 
Role of the   EU  
18. We welcome the European Union's initiative in launching the Stability Pact and the 
leading role the EU is playing, in cooperation with other participating and facilitating States, 
international Organisations and Institutions. The launching of the Pact will give a firm 
European anchorage to the region. The ultimate success of the Pact will depend largely on 
the efforts of the States concerned to fulfil the objectives of the Pact and to develop 
regional cooperation through multilateral and bilateral agreements.  
 
19. We warmly welcome the European Union's readiness to actively support the countries in 
the region and to enable them to achieve the objectives of the Stability Pact. We welcome 
the EU's activity to strengthen democratic and economic institutions in the region through a 
number of relevant programmes. We note progress towards the establishment and 
development of contractual relations, on an individual basis and within the framework of its 
Regional Approach, between the EU and countries of the region. We take note that, on the 
basis of the Vienna European Council Conclusions, the EU will prepare a "Common Strategy 
towards the Western Balkans", as a fundamental initiative.  
 
20. The EU will draw the region closer to the perspective of full integration of these 
countries into its structures. In case of countries which have not yet concluded association 
agreements with the EU, this will be done through a new kind of contractual relationship 
taking fully into account the individual situations of each country with the perspective of EU 
membership, on the basis of the Amsterdam Treaty and once the Copenhagen criteria have 
been met. We note the European Union's willingness that, while deciding autonomously, it 
will consider the achievement of the objectives of the Stability Pact, in particular progress in 
developing regional cooperation, among the important elements in evaluating the merits of 
such a perspective.  
 
Role of countries in the region  
21. We highly appreciate the contribution and the solidarity of the countries in the region 
with the efforts of the international community for reaching a peaceful solution on Kosovo. 
We welcome the efforts so far deployed and results achieved by countries in South Eastern 
Europe towards democratisation, economic reform and regional cooperation and stability. 
These countries will be the main beneficiaries of the Pact and recognise that its successful 
implementation, and the advance towards Euro-Atlantic structures for those seeking it 
depend decisively on their commitment to implement the objectives of the Pact, in 
particular on their willingness to cooperate on a bilateral and multilateral level and to 
promote the objectives of the Pact within their own respective national structures.  
 
Role of the   OSCE  
22. We welcome the OSCE's intention, as the only pan-European security organisation and 
as a regional arrangement under Chapter VIII of the UN Charter and a primary instrument 
for early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation, to 
make a significant contribution to the efforts undertaken through the Stability Pact. We 

http://europa.eu.int/
http://www.osceprag.cz/
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reaffirm that the OSCE has a key role to play in fostering all dimensions of security and 
stability. Accordingly, we request that the Stability Pact be placed under the auspices of the 
OSCE, and will rely fully on the OSCE to work for compliance with the provisions of the 
Stability Pact by the participating States, in accordance with its procedures and established 
principles.  
 
23. We will rely on the OSCE institutions and instruments and their expertise to contribute 
to the proceedings of the South Eastern Europe Regional Table and of the Working Tables, 
in particular the Working Table on Democratisation and Human Rights. Their unique 
competences will be much needed in furthering the aims and objectives of the Stability 
Pact. We express our intention, in cases requiring OSCE involvement with regard to the 
observance of OSCE principles in the implementation of the Stability Pact, to resort, where 
appropriate, to the instruments and procedures of the OSCE, including those concerning 
conflict prevention, the peaceful settlement of disputes and the human dimension. States 
parties to the Convention establishing the Court of Conciliation and Arbitration may also 
refer to the Court possible disputes and ask for the non-binding opinion of the Court.  
 
Role of the   Council of Europe  
24. We welcome the Council of Europe's readiness to integrate all countries in the region 
into full membership on the basis of the principles of pluralist democracy, human rights and 
the rule of law. The Council of Europe can make an important contribution to the objectives 
of the Pact through its parliamentary and intergovernmental organs and institutions, its 
European norms embodied in relevant legally-binding Conventions, primarily the European 
Convention of Human Rights (and the Court), its instruments and assistance programmes in 
the fields of democratic institutions, human rights, law, justice and education, as well as its 
strong links with civil society. In this context, we take note with great interest of the Council 
of Europe's Stability Programme for South East Europe to be implemented, together and in 
close coordination with the countries concerned and other international and regional 
organisations active in the field.  
 
Role of the UN ,  including UNHCR  
25. We underline the UN's central role in the region for peace and security and for lasting 
political normalisation, as well as for humanitarian efforts and economic rehabilitation. We 
strongly support UNHCR's lead agency function in all refugee-related questions, in particular 
the protection and return of refugees and displaced persons and the crucial role undertaken 
by WFP, UNICEF, WHO, UNDP, UNHCHR and other members of the UN system. We look 
forward to the active involvement of relevant UN agencies in the South Eastern Europe 
Regional Table. We note that the UN Economic Commission for Europe has expertise which 
can usefully contribute to the proceedings of the Working Tables of the Stability Pact.  
 
Role of   NATO  
26. We note NATO's decision to increase cooperation with the countries of South Eastern 
Europe and its commitment to openness, as well as the intention of NATO, the Euro-Atlantic 
Partnership Council and the Partnership for Peace to work in cooperation with other Euro-
Atlantic structures, to contribute to stability and security and to maintain and increase 
consultations with the countries of the region. We call for their engagement, in conformity 
with the objectives of the Pact, in regional security cooperation and conflict prevention and 

http://www.coe.fr/
http://www.un.org/
http://www.nato.int/


  

319 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 319 

management. We welcome these stabilization activities aimed at promoting the objectives 
of this Pact. The enhanced use of NATO's consultative fora and mechanisms, the 
development of an EAPC cooperative mechanism and the increased use of Partnership for 
Peace programmes will serve the objectives of overall stability, cooperation and good-
neighbourliness envisaged in the Pact.  
 
27. The members of NATO and a substantial number of other participants underscore that 
the Alliance has an important role to play in achieving the objectives of the Pact, noting in 
particular NATO's recent decisions to reach out to countries of the region.  
 
Role of the United States of America  
28. Having worked closely with the European Union to launch this Pact, the United States of 
America will continue to play a leading role in the development and implementation of the 
Pact, in cooperation with other participants and facilitators. We believe that the active role 
of the United States underscores the vital importance attached by countries of the region to 
their integration into Euro-Atlantic structures.  
 
We note the United States' readiness to support this objective, as these countries work to 
become as strong candidates as possible for eventual membership in Euro-Atlantic 
institutions. We welcome the ongoing contribution of the United States, including through 
economic and technical assistance programmes, and through its shared leadership in 
International financial Institutions, to the States of South Eastern Europe. The United States 
will coordinate and cooperate with the other donors to ensure the maximum effectiveness 
of assistance to the region.  
 
Role of the Russian Federation  
29. Russia has played and continues to play a key role in the region. Russian efforts and 
contribution to achieving a peaceful solution of conflicts there, in particular of the Kosovo 
crisis, are appreciated. Having been involved at an early stage in the launching of this Pact, 
the Russian Federation will continue to play a leading and constructive role in development 
and implementation of the Pact, in cooperation with the EU, the UN, the OSCE, the Council 
of Europe, international economic and financial organisations and institutions, as well as 
regional initiatives and individual states. The Russian Federation can make a valuable 
contribution to activities aimed at promoting peace, security and post-conflict cooperation.  
 
Role of the IFIs  
30. The   IMF ,  the   World Bank ,  the EBRD   and the EIB ,  as the European Union financing 
institution, have a most important role to play, in accordance with their specific mandates, 
in supporting the countries in the region in achieving economic stabilisation, reform, and 
development of the region. We rely on them to develop a coherent international assistance 
strategy for the region and to promote sound macro-economic and structural policies by the 
countries concerned. We call on these International Financial Institutions to take an active 
part in the South Eastern Europe Regional Table and the relevant Working Tables.  
 
Role of the   OECD  
31. We note the OECD's unique strength as a forum for dialogue on medium-term structural 
policy and best practices. We rely on the OECD in consideration of its well-known 

http://www.imf.org/
http://worldbank.org/
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http://www.oecd.org/
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competence in dealing with economies in transition and its open dialogue with the 
countries of South Eastern Europe, to take an active part in the South Eastern Europe 
Regional Table and to assist in the process of economic reconstruction, the strengthening of 
good governance and administrative capacities and the further integration of affected 
States into the European and global economy.  
 
Role of the   WEU  
32. We welcome the role which the WEU plays in promoting stability in the region. We note 
in this respect the contribution to security the WEU makes, at the request of the European 
Union, through its missions in countries in the region.  
 
VI   REGIONAL INITIATIVES AND ORGANISATIONS  
 
33. We stress our interest in viable regional initiatives and organisations which foster 
friendly cooperation between neighbouring States. We welcome sub-regional cooperation 
schemes between participating countries. We will endeavour to ensure cooperation and 
coordination between these initiatives and the Stability Pact, which will be mutually 
reinforcing. We will build on their relevant achievements.  
34. We note that the Royaumont process has already established a dynamic framework for 
cooperation in the area of democracy and civil society. Therefore, Royaumont has a key role 
to play in this area, particularly within the framework of the first Working Table of the 
Stability Pact.  
 
35. We note the role of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation   in 
promoting mutual understanding, improving the overall political climate and fostering 
economic development in the Black Sea region. Welcoming its engagement to peace, 
security and stability through economic cooperation, we invite the BSEC to contribute to the 
implementation of the Stability Pact for South Eastern Europe.  
 
36. We note that the Central European Initiative has established, with countries in the 
region, a stable and integrated framework of dialogue, coordination and cooperation in the 
political, economic, cultural and parliamentary fields. On the basis of its experience, it has 
an important role to play in the framework of the South Eastern Europe Regional Table.  
 
37. We note that the   South East Europe Cooperation Initiative   (SECI) has developed an 
innovative approach to economic and infrastructure related cooperation in the region by 
facilitating joint decision-making by the South Eastern European countries in its areas of 
activity. As such, it has a key role to play concerning regional economic issues, in particular 
the removal of disincentives to private investment in the region, in the framework of the 
Stability Pact.  
38. We commend the South Eastern Europe Cooperation Process as a further successful 
regional cooperation scheme. We encourage its further development and 
institutionalisation, including the finalisation of its charter on good-neighbourly relations 
and cooperation.  
39. We note the contribution in the security dimension of the South Eastern European 
Defence Ministers (SEDM) group, which has variety of cooperative activities which enhance 

http://www.weu.int/
http://www.photius.com/bsec/bsec.html
http://www.unece.org/seci/
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transparency and mutual confidence, such as the new Multinational Peace-Keeping Force 
for South East Europe.  
 
40. We expect the proposed Conference on the Adriatic and Ionian Sea region to provide a 
positive contribution to the region.  
 
VII   INTERNATIONAL DONOR MOBILISATION AND COORDINATION PROCESS  
 
41. We reaffirm our strong commitment to support reconstruction, stabilisation and 
integration for the region, and call upon the international donor community to participate 
generously. We welcome the progress made by the World Bank and the European Union, 
through the European Commission, towards establishing a donor coordination process. This 
process will closely interact with the relevant Working Table, and will identify appropriate 
modalities to administer and channel international assistance. The World Bank and the 
European Commission will also be responsible for coordinating a comprehensive approach 
for regional development and the necessary donors' conferences.  
 
VIII   IMPLEMENTATION AND REVIEW MECHANISMS  
 
42. Effective implementation of this Pact will depend on the development and the 
strengthening of administrative and institutional capacity as well as civil society in the 
countries concerned - both at national and local level - in order to reinforce the 
consolidation of democratic structures and have longer-term benefits for effective 
administration and absorption of international assistance for the region.  
43. The South Eastern Europe Regional Table and the Working Tables will be convened for 
their inaugural meetings at the earliest possible opportunity at the invitation of the 
Presidency of the European Union. They will work to achieve concrete results according to 
agreed timelines, in conformity with the objectives of the Stability Pact. The South Eastern 
Europe Regional Table will meet periodically, at a level to be determined, to review progress 
made by the Working Tables. The South Eastern Europe Regional Table will provide 
guidance to the Working Tables.  

 
ANNEX  

 
Organisation of the South Eastern Europe Regional Table and the Working Tables of the 

Stability Pact for South Eastern Europe  
 
A. The South Eastern Europe Regional Table will carry forward the Stability Pact by acting as 
a clearing house for all questions of principle relating to the substance and implementation 
of the Stability Pact as well as a steering body in the Stability Pact process. The South 
Eastern Europe Regional Table will provide guidance to the Working Tables.  
 
B. The Working Tables are instruments for maintaining and improving good-neighbourly 
relations in the region by constructively addressing and facilitating the resolution of the 
issues entrusted to them. The objectives of the Working Tables will be in particular:  

 the discussion of issues in a multilateral framework conducive to the definition of 
ways to address shortfalls and to the settlement of differences by arrangements and 
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agreements, drawing on the expertise and support of participants as well as 
facilitator States, Organisations, Institutions and regional initiatives, in particular 
from the OSCE and the Council of Europe;  

 the identification of projects aimed at facilitating the achievement of arrangements, 
agreements and measures in conformity with the objectives of the Pact. Special 
attention is to be given to projects which involve two and more countries in the 
region.  

 where necessary, the injection of momentum in areas where further progress should 
be achieved.  

 
C. Each Working Table will address the following range of issues and will decide, as 
appropriate, whether the establishment of sub-tables, comprising the participants and 
facilitators, will be necessary;  

 Working Table on democratisation and human rights, which will address:  
i. democratisation and human rights, including the rights of 
persons belonging to national minorities; free and 
independent media; civil society building; rule of law and law 
enforcement; institution building; efficient administration and 
good governance; development of common rules of conduct 
on border related questions; other related questions of 
interest to the participants;  
ii. refugee issues, including protection and return of refugees 
and displaced persons;  

 Working Table on economic reconstruction, development and cooperation, including 
economic cooperation in the region and between the region and the rest of Europe 
and the world; promotion of free trade areas; border-crossing transport; energy 
supply and savings; deregulation and transparency; infrastructure; promotion of 
private sector business; environmental issues; sustainable reintegration of refugees; 
other related questions of interest to the participants, while maintaining the 
integrity of the donor coordination process;  

 Working Table on security issues, which will :  
(i) address justice and home affairs, as well as migratory issues; focus on 
measures to combat organized crime, corruption, terrorism and all criminal 
and illegal activities, transboundary environmental hazards; other related 
questions of interest to the participants;  
(ii) receive regular information from the competent bodies addressing 
transparency and confidence- building measures in the region. This Table will 
also encourage continued implementation of the Dayton/Paris Article IV 
Arms Control Agreement and progress of the negotiations of Article V, and 
should consider whether, at an appropriate time, further arms control, 
security and confidence building measures might be addressed, by the 
competent bodies, taking into account existing obligations and commitments 
under the CFE Treaty.  
(iii) receive regular information from the competent bodies addressing 
cooperation on defence/military issues aimed at enhancing stability in the 
region and among countries in the region, and facilitate the sustained 
engagement of all concerned to ensure regional security, conflict prevention 
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and management. The work of this Table will complement and be coherent 
with efforts for the security of this region undertaken by various European 
and Euro-Atlantic initiatives and structures.  

 
D. The Working Tables will establish work plans in conformity with the objectives of the 
Stability Pact. Within the range of their competence, they can establish side tables or call 
meetings and conferences on matters of a specific or sub-regional nature. In this context, 
special attention is to be given to fostering the exchange between private citizens (in 
particular youth), societal groups, entrepreneurs and companies as well as non-
governmental organisations and their respective counterparts in the various countries of 
the region. They will, in particular, pay attention to the coherence and consistency of their 
work with existing activities and seek to promote complementarity and synergy, as well as 
avoid duplication, with existing activities.  
 
E. The Chairmanship of the Working Tables will be established by the South Eastern Europe 
Regional Table. The Working Tables will report to the South Eastern Europe Regional Table. 
The respective chairs of the South Eastern Europe Regional Table and the Working Tables 
will meet periodically and as necessary to discuss and coordinate the activities of the 
Working Tables and to monitor progress.  
 
F. The location and timing of the individual Working Tables should be arranged to facilitate, 
to the extent possible, the attendance of participants who may take part in more than one 
Working Table, without excluding different Tables developing their own calendars according 
to their respective dynamics. Tables could take place either in rotation in the countries of 
the region or at the invitation of individual countries or of the European Union or in Vienna, 
at the venue of the Permanent Council of the OSCE.  
 
G. The host country, or host organisation, should provide at its expense meeting facilities, 
such as conference rooms, secretarial assistance and interpretation. The European Union 
has expressed its readiness to bear such expenses when meetings are held at the seat of its 
institutions.  
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Ραράρτθμα Β – Διακιρυξθ του Σαράγιεβο 
 
Meeting of the Heads of State and Government of the participating and facilitating countries 
of the Stability Pact and the Principals of participating and facilitating International 
Organizations and Agencies and regional initiatives  
 
Sarajevo, 30 July 1999  

 
 
1. We have gathered in Sarajevo on 30 July 1999 to endorse the purposes and principles of 
the Stability Pact for South Eastern Europe, initiated by the European Union, adopted in 
Cologne on 10 June 1999, and subsequently placed under the auspices of the OSCE. We 
affirm our collective and individual readiness to give concrete meaning to the Pact by 
promoting political and economic reforms, development and enhanced security in the 
region. We confirm our commitment to overcome the tragedies which have afflicted South 
Eastern Europe during this decade and pledge our continued support to the Dayton/Paris 
and Kosovo peace processes.  
 
2. Sarajevo is a city which has taken its place in the history of our century. It is a symbol of 
the will to emerge from the depths of conflict and destruction as well as a symbol of multi-
ethnic, multi-religious and multi-cultural respect and tolerance. From Sarajevo, we affirm 
our determination to work together towards the full achievement of the objectives of 
democracy, respect for human rights, economic and social development and enhanced 
security to which we have subscribed by adopting the Stability Pact. We reaffirm our shared 
responsibility to build a Europe that is at long last undivided, democratic and at peace. We 
will work together to promote the integration of South Eastern Europe into a continent 
where borders remain inviolable but no longer denote division and offer the opportunity of 
contact and cooperation.  
 
3. Those countries in the region who seek integration into Euro-Atlantic structures, 
alongside a number of other participants of the Sarajevo Summit, strongly believe that the 
Pact and implementation of its objectives will facilitate this process. We reaffirm that the EU 
Member States and other participating countries and international organisations and 
institutions commit themselves to making every effort to assist them to make speedy and 
measurable progress along this road. We also reaffirm the inherent right of each and every 
state participating in the Pact to be free to choose or change its security and association 
arrangements, including treaties of alliance as they evolve.  
 
4. It is our strong wish that all the countries of the region work together in a spirit of 
cohesion and solidarity through the Stability Pact to build a common, prosperous and secure 
future. We regret that we were not able to invite the Federal Republic of Yugoslavia (FRY) to 
be present today as a full and equal participant in the Stability Pact. All participants must 
respect the principles and objectives of this pact. We appeal to the people of the Federal 
Republic of Yugoslavia to embrace democratic change and to work actively for regional 
reconciliation. In order to draw this country closer to this goal, respecting its sovereignty 
and territorial integrity, we will consider ways of making the Republic of Montenegro an 
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early beneficiary of the pact and reaffirm our support to all democratic forces. In this 
connection, we support the full implementation of UNSC Resolution 1244 regarding Kosovo, 
FRY. We also support UNMIK and KFOR in their efforts to ensure peace, democracy and 
security for all inhabitants of Kosovo. We reiterate the importance of the preservation of 
the multi-ethnic character of Kosovo, where the rights of all citizens and the rule of law are 
respected. We welcome the encouraging results of the 28 July 1999 donor conference for 
immediate humanitarian and other assistance.  
 
5. The countries of the region are the owners of the stabilisation process and their full 
efforts in and commitments to this undertaking are critical to its success. We welcome the 
progress the countries of South Eastern Europe have made in building regional cooperation 
and the commitments they have undertaken on bilateral and regional levels to promote and 
implement the objectives of the Stability Pact. Regional initiatives, organisations and 
cooperative structures will be of particular benefit to this effort.  
 
6. Regional cooperation will serve as a catalyst to the aspirations of the countries in the 
region to integrate themselves into broader structures. We welcome common proposals 
and projects of cross-border or regional character by the countries of South Eastern Europe 
and other countries of the Stability Pact as an important contribution to translating the 
Pact's objectives into swift and specific actions. These proposals should be referred to the 
Regional Table and the relevant Working Tables of the Stability Pact.  
 
7. We will work together to accelerate the transition in the region to stable democracies, 
prosperous market economies and open and pluralistic societies in which human rights and 
fundamental freedoms, including the rights of persons belonging to national minorities, are 
respected, as an important step in their integration into euro-atlantic and global institutions. 
We welcome the undertakings of countries of the region to continue to promote 
democracy, reconciliation, economic reform, good governance, security cooperation and 
confidence-building, which constitute a solid basis for our efforts to stabilise and transform 
the region. Our shared objective is the development of peaceful and good neighbourly 
relations. Full implementation by all parties of the Dayton/Paris Accords, as envisaged by 
the Peace Implementation Council (PIC) in Madrid, is also an integral element of regional 
stabilisation. The partners undertake fully to support the countries of the region in their 
effort to achieve these goals.  
 
8. The Stability Pact process will concentrate on the areas of democracy and human rights, 
economic development and cooperation as well as security.  
 
9. Democracy and Human Rights: Deep-rooted democratic habits and a vibrant civil society 
constitute the foundation upon which the achievement of the objectives of the Pact can be 
built. We will work together to encourage cooperation, including among countries of Central 
and Eastern Europe and of South Eastern Europe that have valuable practical experience to 
share, on promoting human rights and attitudes and practices of democratic accountability, 
personal responsibility, freedom of expression and the rule of law. We commit ourselves to 
continue to cooperate to restructure civil administration and to bolster the freedom of 
political activity and independent media throughout the region. We affirm that we are 
accountable to our citizens and responsible to one another for respect for OSCE norms and 
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principles. We emphasise the important role of the Council of Europe in the implementation 
of the Stability Pact. We also reaffirm the right of all refugees and displaced persons to 
return freely and safely to their homes. We reconfirm our pledge to cooperate towards 
preserving the multinational and multiethnic diversity of countries in the region and 
protecting minorities. Established ethnic, cultural and linguistic identities and rights should 
be consistently protected in accordance with relevant international mechanisms and 
conventions. We welcome the initiative by countries of the region to develop a dialogue and 
consultations on human rights issues.  
 
10. Economic Development and Cooperation: We underline the importance of enhanced 
economic relations of countries in the region with the European Union and of their 
integration into the global trading system, including WTO membership. We affirm that 
economic reform and the creation of a healthy business environment are necessary 
prerequisites for economic progress, integration and job creation. We commit ourselves to 
work together to remove policy and administrative obstacles to the free flow of goods and 
capital, in order to increase economic cooperation, trade and investment in the region and 
between the region and the rest of Europe and the world, and also to improve basic 
regional infrastructure. Countries of the region pledge to take concrete action to improve 
the investment climate. In turn, we will work together with the international financial 
institutions to develop appropriate vehicles to mobilise private finance and mitigate risk. We 
recognise the great economic benefit to the region of providing unilateral trade preferences 
for South Eastern Europe, and we commit to pursue such concrete measures to catalyse 
development and growth in the region. Countries in the region will continue and where 
necessary intensify efforts to create a predictable and fair business environment, fight 
corruption and crime and press on with market-oriented reforms, including privatisation. 
Partners will work systematically and in a coordinated way to assist them in this endeavour, 
drawing on their expertise and resources. In that context, we will develop specific means to 
allow active participation of firms from South Eastern Europe in procurement for 
reconstruction and development in the region. Subject to this objective, such procurement 
should be done through fair and transparent competition according to multilaterally agreed 
principles. The international financial institutions will make best efforts to assist the 
countries of South Eastern Europe to achieve rapid and effective economic development. 
We ask that proposals, including from countries in the region, on economic development 
and cooperation of a regional character be evaluated, as appropriate, in the EC-World Bank 
donor coordination process and in the Stability Pact Economic Working Table, working in 
close consultation with one another. Where appropriate, additional financing for regional 
projects could be sought from donors. Italy has offered to host a conference for this 
purpose.  
 
11. Security: We pledge to work towards ending tensions and creating peaceful and good 
neighbourly relations in order to strengthen a climate of security throughout the region. We 
commit ourselves to full implementation of existing arms control and confidence-building 
measures and to efforts for their improvement. We will also promote civilian control of the 
armed forces and effective measures against organised crime, terrorism and problems 
caused by landmines and small arms proliferation. We will cooperate to promote 
transparency and accountability in defense and security matters and military spending. In 
this regard, we welcome the decision of Bosnia and Herzegovina to reduce its military 
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expenditures and personnel. We furthermore welcome the recommitment of signatories 
present to fulfilling their Dayton arms control obligations.  
 
12. We welcome and support the appointment of Mr. Bodo Hombach as the Special 
Coordinator of the Stability Pact by the Council of the European Union, as endorsed by the 
Chairman in Office of the OSCE. We pledge our full cooperation to the Special Coordinator in 
the achievement of our objectives.  
 
13. We expect the South Eastern Europe Regional Table to establish an effective 
coordination framework for the Pact's activities. We welcome the intention of the 
Presidency of the EU to convene the first meeting of the Regional Table in September 1999. 
We welcome the intention of the Special Coordinator to present a Work Plan in advance of 
that first meeting, together with proposals on the chairs of the Working Tables to be 
established at this meeting. We welcome the intention of participants and facilitators and 
other interested countries to contribute proposals to be included in the Work Plan covering 
the activities of the Working Tables. We support convening of the meetings of the Working 
Tables within one month after the Regional Table meeting at dates and locations to be 
decided at the Regional Table.  
 
14. We welcome the intention expressed by all present to translate the objectives of the 
Pact into concrete action, tailored to the individual needs of the countries in the region, and 
taking into account recommendations made by them. Operating on the basis of equality, 
transparency and efficiency, the Regional Table and the Working Tables will be instrumental 
in giving further substance to and monitoring the implementation of our commitments.  
 
15. We call on all participants and facilitators and other interested countries to continue to 
participate generously in this process of transformation, economic development and 
reconstruction of South Eastern Europe upon which we are embarking with today's solemn 
gathering. We call on all to align themselves with the objective of extending the area of 
stability, democracy, peace and prosperity to all the peoples of South Eastern Europe.    
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Ραράρτθμα Γ – Καταςτατικό του Συμβουλίου 
Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ 
 
 
Zagreb, 10/5/2007 
 
Statute of the Regional Co-operation Council (RCC) 

 
 
INTRODUCTION  
 

1. The positive developments in South Eastern Europe (SEE) in the past decade and the 
need to safeguard the significant achievements of the Stability Pact for South 
Eastern Europe necessitate the development of a more regionally owned and led co-
operation framework with continued support of the international community.  

 
2. Based on decisions taken by the Stability Pact Regional Table in Belgrade (May 2006) 

and Bucharest (November 2006), the Summit of the South East European Co-
operation Process (SEECP) and the Regional Table in Zagreb (May 2007) thus jointly 
decide to transform the Stability Pact for SEE into a Regional Co-operation Council 
(RCC). The final meeting of the Regional Table of the Stability Pact shall take place 
back-to-back with the first meeting of the RCC no later than February 2008.  

 
TASKS OF THE RCC  
 

3. The tasks of the RCC are defined as follows: to sustain focused regional co-operation 
in SEE through a regionally-owned and led framework; to provide political guidance 
to and receive substantive input from relevant task forces and initiatives active in 
specific thematic areas of regional co-operation; to promote European and Euro-
Atlantic integration; and to provide guidance to the Secretariat of the RCC and its 
Secretary General.  

 
4. The RCC should provide the SEECP with operational capacities through its Secretariat 

and task forces as well as act as a forum for the continued involvement of those 
members of the international donor community engaged in SEE.  

 
PRIORITY AREAS FOR CO-OPERATION IN THE FRAMEWORK OF THE RCC  
 

5. Priority areas for co-operation in the framework of the RCC are as follows:  
a. Economic and Social Development.  
b. Infrastructure  
c. Justice and Home Affairs  
d. Security Co-operation  
e. Building Human Capital  
f. as well as Parliamentary Co-operation as an overarching theme  
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6. In the context of these priority areas, gender mainstreaming, social cohesion and the 
involvement of civil society actors will be important factors.  

 
7. The RCC on recommendation of the Secretary General as well as in accordance with 

political guidelines of the SEECP Summit may decide to adapt these priority areas 
depending on developments in the region.  

 
MEETING FORMAT OF THE RCC  
 

8. The membership of the RCC consists of the participating states of the SEECP, the 
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) on behalf of 
Kosovo in accordance with United Nations Security Council Resolution 1244, the 
European Union, represented by the Troika, consisting of the EU Presidency, the 
European Commission and the Council Secretariat, as well as those donor countries, 
international organisations and international financial institutions actively and 
substantially engaged in support of regional co-operation in SEE993. Requests for 
membership of the RCC require the consent of the existing members.  

 
9. The Annual Meeting of the RCC is held back to back with the SEECP Summit. The 

Annual Meeting of the RCC is co-chaired by the Secretary General and the Foreign 
Minister of the SEECP Chairmanship in Office (CiO), hosted by the SEECP CiO and 
prepared by the Secretary General in co-ordination with the SEECP CiO. The Annual 
Meeting of the RCC meets at the level of Senior Civil Servants or above. It shall 
ensure the strategic co-ordination and development of the regional co-operation 
processes, review and endorse the Secretary General's Annual Report on regional co-
operation in SEE as well as the Strategic Work Programme for the following year. The 
RCC Annual Meeting is open to other countries, international organisations and 
partners as guests upon request to and/or the initiative of the Secretary General 
following the consent of the members of the RCC Board.  
 

10. In between Annual Meetings of the RCC operational guidance and supervision of the 
RCC is provided by the RCC Board. The Board accepts the Annual Report of the 
Secretary General and adopts the Strategic Work Programme for the following year, 
supports the Secretary General in its implementation and reviews progress in the 
course of the year. The Board consists of those RCC members contributing to the 
budget of the RCC Secretariat as well as the European Union, represented by the 
Troika, consisting of the EU Presidency, the European Commission and the Council 
Secretariat994. The RCC Board meets quarterly and is chaired by the Secretary 
General. RCC Board meetings are convened and prepared by the Secretary General 
in co-ordination with the SEECP CiO. The RCC Board meets at the level of RCC 

                                                           
993

 Based on these criteria, Stability Pact partners actively and substantially engaged in support of regional co-
operation in SEE are requested to indicate their interest to become a member of the RCC to the Special Co-
ordinator of the Stability Pact by 15 November 2007. The Special Co-ordinator, after consultation with the 
Secretary General, will then make a proposal outlining the membership of the future RCC for endorsement at 
the final meeting of the Regional Table in February 2008. 
994

 For membership of the RCC Board, a minimum contribution of 50.000 Euro to the budget of the RCC 
Secretariat is required. Contributions for SEECP participating states and UNMIK/Kosovo are regulated in a 
separate document. 
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National Co-ordinators, which are Senior Civil Servants in each RCC member 
responsible for co-ordination of RCC relevant issues within their respective national 
administration.  
 

11. The host of any particular meeting will bear all costs in connection with holding 
meetings unless otherwise decided or organised at the seat of the RCC Secretariat 
itself, while other participants will cover their expenses relating to travel and stay of 
their respective delegations.  
 

12. Decisions of the RCC will be taken by consensus, which is understood as absence of 
objection.  

 
STRUCTURES OF THE RCC  
 

13. The Secretary General shall be a strong political figure from the region, with the 
ability to interact with donor states and international organisations and to work with 
governments in the region at the highest appropriate level, and shall have a record 
of successful engagement in regional co-operation. The mandate of the Secretary 
General shall be to:  

a. Promote and facilitate the achievement of the RCC’s objectives, in particular 
to foster regional co-operation, to follow and co-ordinate regional co-
operation activities and initiatives in SEE and to support European and Euro-
Atlantic integration;  

b. Chair the RCC Board’s quarterly meetings and co-chair the RCC’s Annual 
meeting with the SEECP CiO Minister of Foreign Affairs;  

c. Head the RCC Secretariat, having executive authority with regard to staff 
operations, including personnel recruitment and management;  

d. Maintain close, co-operative contacts with all members and partners of the 
RCC, and in particular with the participating states of the SEECP, as well as 
with relevant regional initiatives and organisations;  

e. Provide support to the SEECP and its CiO through the RCC Secretariat, 
including by preparing meetings and conferences;  

f. Take part in meetings of the SEECP at all levels;  
g. Submit an Annual Report on regional co-operation in SEE and an Annual 

Strategic Work Plan to the RCC for review and endorsement;  
h. Present the strategic aspects of this Annual Report to the SEECP Summit thus 

contributing to the elaboration of the political guidelines of the SEECP;  
i. Co-operate closely with all institutions of the EU and its Member States in 

order to support the EU integration process of SEE and to contribute to the 
full complementarity of regional co-operation activities with the EU 
integration process;  

j. Work closely with other international institutions and organisations, including 
international financial institutions, and the private sector in promoting 
regional co-operation in SEE, and support the involvement of civil society 
actors in regional co-operation processes;  

k. Ensure that the RCC focuses on priority areas for regional co-operation.  
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l. Facilitate efforts to secure funding for regional co-operation activities under 
the auspices of the RCC.  

 
14. The process of nominating a Secretary General is as follows:  

a. SEECP Participating States can propose one suitable candidate each to the 
SEECP CiO, according to the terms of reference outlined in the mandate of 
the Secretary General no later than 6 weeks before the SEECP Summit and 
through the SEECP CiO immediately consult with the RCC Board members 
and the SEECP Participating States on these candidates.  

b. Consultations are concluded 3 weeks before the SEECP Summit.  
c. The SEECP Committee of Political Directors makes a nomination proposal, 

taking into account those consultations no later than 2 weeks before the 
SEECP Summit.  

d. The nomination proposal is forwarded to the RCC Board for consideration 
and endorsement at the Annual Meeting the day before the SEECP Summit.  

e. Following the endorsement of the RCC Annual Meeting, the Secretary 
General is appointed by SEECP Foreign Ministers a day before the SEECP 
Summit.  

f. The SEECP Summit approves the appointment.  
  
15. The Secretary General is appointed for 3 years with the possibility to extend his/her 

term by 2 years.  
 
16. The mandate of the Secretary General can be discontinued by decision of the RCC 

Board based on the terms of his/her contract. The procedure for the dismissal of the 
Secretary General can be launched on request of at least two members of the RCC 
Board and requires a decision by consensus minus one of the RCC Board. It becomes 
effective subject to a written procedure among SEECP Participating States.  
 

17. In case of incapacity or dismissal of the Secretary General, the RCC Board can take 
decisions necessary to ensure the functioning of the RCC Secretariat, including the 
appointment of an acting Secretary General until a formal decision on the succession 
is taken in accordance with article 14.  
 

18. The Secretary General is responsible to the RCC Board for the appropriate use of 
funds made available to the budget of the RCC Secretariat. The administration and 
financial management procedures governing the budget of the RCC Secretariat, 
including an independent audit, are outlined in a separate document, based on 
agreement of the RCC Board.  
 

19. The Secretariat of the RCC is directed by the Secretary General and supports the RCC 
as well as the SEECP in fulfilling their tasks by working towards the preparation and 
implementation of decisions of the RCC Annual Meeting and Board as well as 
decisions of SEECP Summits and/or Ministerial meetings. The Secretariat provides 
technical, organisational and analytical support to the Secretary General, the RCC 
Annual Meeting and Board as well as operational support – if required – in preparing 
SEECP Ministerial meetings and Summits. It provides a co-ordination framework for 
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regional co-operation activities within SEE and acts as an information and focal point 
for such activities.  
 

20. The Secretariat’s staff, with the exception of the Secretary General, should be 
recruited on a competitive basis in accordance with the competencies required, 
while taking into account gender and geographical balance as appropriate. In 
addition, the Secretary General may accept staff secondments for specific 
assignments.  
 

21. The Secretary General shall designate, in consultation with the members of the RCC 
Board, a deputy from among the senior staff of the Secretariat to act on his behalf as 
necessary.  
 

22. The Secretariat is located in … and the host country agrees to provide it with the 
necessary legal basis.  
 

23. The RCC Secretariat shall establish a Liaison Office in Brussels with European and 
Euro-Atlantic institutions, providing support to the SEECP consistent with article 4.  
 

24. The working language of RCC meetings as well as of the Secretariat is English. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN THE RCC AND INDIVIDUAL TASK FORCES AND INITIATIVES  
 

25. In order to pursue its goals in the specific priority areas, the RCC will monitor and 
where necessary facilitate the work of relevant regional co-operation taskforces and 
initiatives in SEE. In particular, the RCC will assist the taskforces/initiatives in gaining 
access to regional and international political, technical and financial support required 
to fulfil their objectives. Appropriate relationships will be established between the 
RCC and current and future individual taskforces/initiatives to ensure that their 
respective efforts are mutually reinforcing and avoid unnecessary overlap.  
 

 

 ANNEX I  
 

Agreed regional annual contribution to the Regional Co-operation Council Secretariat  
(2008-2010)  

 
1. The Financial Working Group (FWG) met for the second time in Vienna on 27 

October 2006, under the co-chairmanship of the SEECP CIO, Ambassador Grigic, and 
the SP Secretariat Head of Cabinet, Gregor Koessler. All SEECP countries as well as 
UNMIK/Kosovo were represented.  

 
2. The discussion focused on a proposal tabled by one of SP partner in the region, 

based on dividing the countries in four sub-groups according to their economic size, 
and assigning different shares to each sub-group.  

 
3. The FWG reached consensus on a refined cost-sharing proposal to cover one million 

Euros, the agreed annual contribution by the region to the RCC Secretariat. The 
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precise composition of the four groups, percentages and shares assigned to each 
group and country are integral part of these conclusions. The FWG agreed that 
commitment to this formula will last for the first three years of functioning of the 
Regional Co-operation Council.  

 
4. This decision of the Financial Working Group, which has been endorsed by Stability 

Pact Regional National Co-ordinators in their Vienna meeting on 27 October, is 
herewith formally endorsed by the participants of the Regional Table at its meeting 
in Bucharest on 16 November 2006. The table below provides details on the 
composition of the groups and on respective annual agreed contributions per 
country and per group.  
 

 
Group  GDP at PPP, 

Billion $  
Countries  Country % 

(Group %) of 
costs  

Share € per 
country  

Share € 
per 
group  

I  <10.0  Moldova  
Montenegro  
UNMIK/Kosovo  

4% (12%)  40.000€  120.000€  

II  <50.0  Albania  
Bosnia-Herzegovina  
The former Yugoslav 
Republic of Μacedonia  
Serbia  

6% (24%)  60.000€  240.000€  

III  >50.0  Croatia  8% (8%)  80.000€  80.000€  
IV  >70.0  Bulgaria  

Greece  
Romania  
Turkey  

14% (56%)  140.000€  560.000€  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – Χάρτθσ Καλισ Γειτονίασ, Στακερότθτασ, 
Αςφάλειασ και Συνεργαςίασ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ (Χάρτθσ 
Βουκουρεςτίου) τθσ Διαδικαςίασ για τθ Διαβαλκανικι 
Συνεργαςία 
 

Bucharest, 12/2/2000 

 
 

Charter on good neighbourly relations, stability, security and cooperation 
in Southeastern Europe 

 
PREAMBLE  
 
We, the Heads of State and Government of the countries participating in the South-East 
European Cooperation Process (SEECP), 
 
representing the freely elected Governments of our peoples, 
 
solemnly reaffirming our unreserved commitments to the principles and the norms 
enshrined in the UN Charter, as well as in the Helsinki Final Act and the subsequent OSCE 
documents and in the relevant instruments of the Council of Europe, aiming at promoting 
good neighborly relations, 
 
determined to further work together to create in our region conditions for the prosperity of 
our nations in an environment of peace, security, good neighborliness and stability, 
 
strongly determined to overcome divisions and conflicts in our area through a 
comprehensive and coherent approach of regional cooperation and in close contacts with 
the other Euro-Atlantic countries and structures, 
 
considering the differences in economic development and the diversity of the specific 
problems of each country in our region,  
 
stressing the crucial importance of turning the South-Eastern Europe into a region free from 
violence and instability and building security, prosperity and democratic civil societies, thus 
integrating our countries into the Euro-Atlantic family of free and democratic nations, 
 
expressing our political will to pursue the South-East European Cooperation Process on 
mutually beneficial and equal basis, in a spirit of solidarity and in full respect for the 
territorial integrity and sovereignty of all the states in the region, 
 
emphasizing the importance of promoting in our region universal democratic values, respect 
for and protection of human rights and fundamental freedoms, including the rights of 
persons belonging to national minorities, and the rule of law, 
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conscious of the present historic opportunity for the development of good-neighborliness, 
cooperation and stability in our region, created by the elimination of political and 
ideological divisions in Europe,  
 
emphasizing the European orientation of our countries as an integral part of their political, 
economic and social development, 
 
expressing our strong belief that European and Euro-Atlantic integration is essential in 
promoting our countries1 common objectives and cannot be complete without the 
participation of all of our countries, 
 
determined to further develop the South-East European Cooperation Process, originating 
from the countries of the region, as an expression of their solidarity and as a framework for 
their concerted efforts to strengthen the ties and cooperation among themselves and with 
other Euro-Atlantic states and structures, 
 
considering the previous Declarations adopted by the Heads of State and Government and 
by the Ministers of Foreign Affairs as milestones in the development of this framework 
coming from within the region, 
 
without prejudice to our countries1 obligations under multilateral or bilateral treaties and 
agreements, in conformity with international law,  
 
Have agreed on the following:  
 
I. SCOPE AND PRINCIPLES OF THE REGIONAL COOPERATION 
 
The primary objective of the South-East European Cooperation Process - SEECP- is to 
strengthen the good-neighborly relations among all states in this region, for transforming 
this region into an area of peace, security, stability and cooperation. We commit ourselves 
to firmly act to reach this objective in a spirit of solidarity and cooperation, to the benefit of 
our countries and peoples, of Europe as a whole. 
 
We aim to create a South-Eastern Europe whose future lies in peace, democracy, economic 
prosperity and full integration into European and Euro-Atlantic structures and, to this end, 
we commit ourselves to continued democratic and economic reform in our countries. 
 
We recognize the responsibility of our countries to closely work with the international 
community to develop and implement a shared strategy for stability and growth of our 
region. 
 
We welcome the adoption of the Stability Pact for South-Eastern Europe and we expect all 
international organizations and institutions involved to work closely with the countries of 
the region for the successful and timely implementation of its goals. 
We consider that responses to new security challenges and elimination of their root-causes 
require efforts in a wide range of areas, as well as strengthening international solidarity, 
including our participation in conflict prevention and crisis management activities, peace 
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support operations undertaken by the international community, in particular in the 
framework of the UN, NATO, the OSCE, WEU and other Euro-Atlantic institutions.  
 
We welcome the determination of NATO to actively contribute to the building of a more 
secure and cooperative relationship with and among the countries of the region. 
 
The framework of this process comprises political cooperation which includes questions of 
security and stability, developing economic and environmental cooperation, promotion of 
humanitarian, social and cultural cooperation, cooperation in the fields of justice, combat 
against organized crime, elimination of terrorism, illicit drugs, arms and human trafficking. 
 
The cooperation among our countries shall be founded on the UN Charter, on the principle 
of full observance of the territorial integrity and sovereignty of all the states in our region, 
on the principles of the OSCE and the relevant documents of the Council of Europe, in 
particular the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
 
We reaffirm that our Governments are accountable to their citizens and responsible to one 
another for the implementation of the commitments undertaken through our countries1 
membership in the OSCE and which are matters of direct and legitimate concern to all the 
states in this region. We recognize that the respect for these commitments constitutes one 
of the foundations of the international relations to which we intend to make a substantial 
contribution.  
 
II. OBJECTIVES AND MECHANISMS OF COOPERATION  
 
II.1 Enhancement of political and security cooperation 
 
We believe that the security of South-Eastern Europe is essential for achieving lasting 
stability throughout the Euro-Atlantic area and that all the states and the peoples in the 
South-Eastern Europe should enjoy peace and stability and establish normal relations with 
one another. Our political and security cooperation serving this purpose shall be focused on: 
 
Creating peaceful and good-neighborly relations in the region through reconciliation, 
recognition of the inviolability of the existing international borders and the peaceful 
resolution of disputes, on the basis of international law; we shall cooperate in the 
framework of UN, NATO, OSCE and other international fora in developing arms control and 
regional confidence building measures and mechanisms for security cooperation. 
 
Preventing and putting an end to tensions and crisis as a prerequisite for lasting stability. 
 
The major forms of cooperation in the political and security field shall be mainly the 
following: 
 
Promotion of an intensive political dialogue, through regular meetings of the Heads of State 
and Government, Ministers of Foreign Affairs and Political Directors of the participating 
countries, as well as sectorial inter-governmental meetings on subjects of common interest, 
as it may be decided. 
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Encouragement of the inter-parliamentary dialogue, of the direct contacts among the 
representatives of the civil society, non-governmental organizations and cultural and 
scientific personalities. 
 
Enhanced regional cooperation in the field of security, including the South-East European 
Defense Ministerial framework and the Multinational Peace Force - South-Eastern Europe as 
instruments for building confidence and security in the region. 
 
Conclusion between the participating countries of multilateral and bilateral cooperation 
agreements, as well as the promotion of domestic measures to overcome the existing 
potential for conflict. 
 
Exchanges of views conducting consultations and, as appropriate, taking joint initiatives on 
matters relevant to the stability, security and good-neighborly relations in the area, 
including the implementation of the 10 principles of the Helsinki Final Act. 
 
Promotion of confidence building measures in the area and, in particular, the normalization 
of the relations between all participating countries. 
 
While preserving and building upon the existing arrangements, examination within the 
SEECP mechanisms or in other relevant fora of proposals and ideas for additional measures 
in order to respond to specific regional needs for prevention of conflicts and easing of 
tensions, including observation missions, peace-keeping operations or crisis management 
activities. 
 
Active participation to the efforts developed by the international community aiming at 
consolidating stability and security in the South-Eastern Europe, both in the planning and 
implementation phases.  
 
II.2. Fostering economic cooperation  
 
We are convinced that fostering bilateral, multilateral and regional economic cooperation 
and between the region and the rest of Europe constitutes an essential dimension of the 
good-neighborly relations, security and stability in our area. To this end, our joint action 
shall be concentrated on: 
 
Creating viable and vibrant market economy based on sound macro policies, greatly 
expanded foreign trade and private sector investment, effective and transparent customs 
and commercial/regulatory regimes, developing strong capital markets and diversified 
ownership, including privatization, leading to a widening circle of prosperity for all our 
citizens. 
 
Creating the conditions for individual full integration of our countries into Euro-Atlantic 
political, economic and security structures. 
 
The major instruments, mechanisms and programs for joint cooperation in the economic 
field are as follows: 
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Trade and investment promotion, including removal of existing obstacles, encouraging free 
flows of goods, capital and commerce, facilitation of business contacts, harmonization of 
the legislation with EU standards, further liberalization and harmonization of trade and 
transport policies, conclusion of trade liberalization agreements and support for the 
establishment and efficient functioning of the free trade instruments. 
 
Improved cross-border cooperation in view of promotion of business cooperation, 
enterprise development, financial cooperation and cooperation among institutions, 
representing the business sector, technology transfer and marketing for small and medium 
size enterprises; cooperation in the fields of tourism and health, particularly the sharing of 
resources and facilities on a cross-border basis; improvement and facilitation of information 
and communication flows between border regions, including media. 
 
Promotion of comprehensive Programs for development of integrated regional transport 
infrastructure system, including projects on road, rail, air, maritime, river and lakes, as well 
as bridges and border-crossing infrastructure construction and development, connecting the 
transport system of South-Eastern Europe region to Central and Western Europe by the 
construction of the relevant Pan-European Corridors; rehabilitation and development of 
Danube as a waterway of an European importance; development of a regional network of 
oil and gas pipelines, part of the European network; interconnection of high voltage 
electrical transmission lines within the region and with the Western European system; 
further modernization of the telecommunication system; cooperation in all aspects of the 
tourism industry; development of new financial instruments, together with the international 
community in particular with the international financing institutions required to meet such 
objectives. 
 
Holding of ministerial or other high-level meetings on the development of the infrastructure 
of the region and of regular inter-governmental meetings, at least once a year, with the 
participation of the representatives of official agencies, experts and business community, to 
encourage, monitor and implement current activities and to develop new schemes for the 
economic cooperation. 
 
Establishing, streamlining and activating various joint regional programs, projects, centers 
and institutions on the basis of cost-effectiveness, mutual interest and a fair distribution 
among the regional countries. 
 
Encouraging consistently and systematically the official agencies, associations and business 
community to create and implement cooperative schemes in all areas of common interest.  
 
 
 
II.3. Enlargement of cooperation in the fields of human dimension, democracy, justice and 
combating illegal activities. 
 
We recognize the utmost importance of intensifying contacts and cooperation in human 
dimensions, social and cultural fields, developing democratic institutions and civil society, 
facilitating free circulation of information and ideas, as well as of citizens. We underline that 
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our countries are attaching the highest priority to the protection of human rights and 
fundamental freedoms as an essential basis for good governance, friendship and mutual 
understanding. In this direction, our common endeavor shall be oriented to: 
 
Bringing about mature democratic political processes, based on pluralism, free and fair 
elections, grounded in the rule of law and full respect for human rights and fundamental 
freedoms, including the rights of persons belonging to national minorities, with legislative 
branches accountable to their constituents, independent judiciaries and deepening and 
strengthening of civil society. 
 
Promoting social harmony within our countries and in the region and recognizing the 
important role which respective national minorities may play as social and cultural bridges 
between our peoples. 
 
The mechanisms and the programs of joint action in these ample areas shall cover: 
 
Further development of cooperation in such fields as human dimensions, democratization, 
justice and rule of law, inter-ethnic tolerance, free circulation of ideas and individuals, youth 
education, programs to eliminate misperceptions and prejudices, all of them playing a 
significant role in strengthening stability and security in our region. 
 
Support for enhanced cooperation in the fields of education, science and technology, 
cultural and art, increased exchanges and contacts between journalists and between youth, 
organized independently or through national associations and educational institutions, 
sports competitions, festivals and other events in order to bring our nations closer. 
 
Respect for cultural heritage and for regional cultures, protection and restoration of 
monuments, if necessary through mutual assistance, constitutes another dimension in our 
region, where different cultures have coexisted and flourished. Besides the cooperation in 
relevant institutions such as UNESCO, Council of Europe and bilaterally, participating 
countries will seek a more advanced cooperation in these fields through their competent 
authorities and by encouraging non-governmental organizations in this direction. 
 
Well aware of the threats which terrorism, organized crime, illicit drug and arms trafficking 
constitute for our peoples, as well as for our societies at large, we express our 
determination to strengthen the cooperation among the participating countries in these 
fields, by new and effective measures and joint actions and by working together with 
existing regional and international bodies competent in this direction. 
 
Strengthening border controls to combat the activities described above, as well as illegal 
migration, directing national authorities to a more developed cooperation, as well as 
coordination and timely information exchange in these fields, as necessary, by conclusion of 
agreements and other instruments for cooperation; actions in these fields should respect 
international standards for the protection of individual rights and the freedom of circulation 
of the citizens, without harassment and discrimination. 
 
Cooperation and joint actions for environmental protection, in particular through systematic 
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exchange of information, bilateral and multilateral agreements and concrete common 
projects mainly in the border areas.  
 
III. FINAL PROVISIONS 
 
The South-East European Cooperation Process is a comprehensive framework for regional 
cooperation. We reaffirm our willingness to closely participate in, and cooperate with all 
other international organizations and regional initiatives aiming at promoting security, 
stability, economic and social prosperity in our area, in particular with UN, NATO, EU, OSCE, 
the Council of Europe, BSEC, CEI, SECI, the Royaummont Process, and to coordinate our 
actions in order to avoid unnecessary duplications. 
 
Taking into account the specificity of the areas of interest of other regional initiatives and 
considering that not all participating states of the SEECP may be taking part in such 
initiatives, we stress the importance of making flexible arrangements for opening relevant 
schemes and projects to the participation or to the benefit of all regional countries, without 
prejudice to the charters and regulations of the respective initiatives. 
 
The South-East European Cooperation Process is open, by agreement among the 
participating countries, to the participation in appropriate forms to States which 
geographically belong to this area and declare their full adhesion to the present Charter. 
 
The cooperative arrangements among a limited number of regional partners conforming to 
the objectives of this Charter, as well as interaction with other regional initiatives 
considered as complementary efforts to the jointly conducted cooperation between our 
countries as full participants or observers, as it may be relevant.  
This Charter may be reviewed for the purpose of its updating, upon the proposal by any 
participating state and with the agreement of all the other participating countries. 
 
The procedural aspects and follow-up mechanisms of the SEECP are included in the Annex 
to this Charter.  
 
Signed at Bucharest, on 12 February 2000  
Mr. Emil Constantinescu 
Mr. Bulent Ecevit 
Mr. Ljubco Georgievski 
Mr. Ivan Kostov 
Mr. Ilir Meta 
Mr. Costas Simitis 

ANNEX 
 

PROCEDURAL ASPECTS AND FOLLOW-UP MECHANISMS OF THE SOUTH-EAST EUROPEAN 
COOPERATION PROCESS (SEECP) 

 
The Heads of State and Government of the countries participating to SEECP will have yearly 
meetings to review the overall process of cooperation and to offer guidance and 
recommendations for future activities. The SEECP Summit shall be chaired by the Head of 
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State or Government of the host country. 
 
Meetings of the Ministers of Foreign Affairs are the main fora for consultations, 
management of the cooperation and the advancement of the objectives of the Process. The 
Ministers will meet at least once a year to conduct political consultations and to promote 
cooperation on issues of regional stability, security and political and economic cooperation. 
 
These meetings will be chaired by the Minister of Foreign Affairs of the host country for a 
period of one year, on a rotational basis. As Chairman-in-Office, he/she may propose 
additional meetings or other consultative arrangements when circumstances justify or if so 
asked by his/her colleagues. These meetings can be arranged with restricted participation, 
for short duration, or on the margin of international events as working meetings. 
 
The Committee of Political Directors will be formed by the Political Directors in the 
Ministries of Foreign Affairs of the Participating States, or by representatives designated for 
that purpose. The Committee of Political Directors will be chaired by the representative of 
the host country and will meet every three months, for consultations, for the preparation 
and follow-up of the Summit and ministerial meetings and to carry out other activities in 
order to facilitate coordination and consultations on matters of common interest. It will 
report to the Ministers. The Committee may also be convened for restricted sessions with 
the participation of the representatives of the full participating countries only. 
 
Due to its role to facilitate coordination and consultation, the Committee will monitor the 
progress and developments on subjects mentioned in this Charter and on the 
implementation of the decisions taken by the Summits and ministerial meetings. It will also 
act as a focal point to prepare and facilitate the task of the Ministers to streamline and 
enhance cooperation and will conduct consultations on other issues brought to its attention 
by members. 
 
The Committee of Political Directors may establish expert groups and task forces on areas of 
cooperation indicated in the ministerial decisions. 
 
Sectorial ministerial or high officials meetings may be organized upon decisions or 
recommendation of the Summit or Foreign Ministers meetings. The Sectorial meetings may 
be organized by any of the participating country which launched such initiatives. 
 
In order to assure the continuity of the activities, a Troika of the SEECP will be set-up at the 
ministerial level, political directors and other high officials levels. The Troika, formed by the 
representatives of the current, past and future SEECP Chairman-in-Office, performs fact-
finding and observation missions or any other tasks entrusted to them by the ministerial 
meetings. 
 
The Chairman-in-Office will nominate a coordinator and the participating countries will 
nominate representatives, as contact points, in order to facilitate correspondence, to collect 
national contributions and relevant information.  
 
The Chairman-in-Office or his representative will represent the SEECP in the meetings of 
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other international organizations and regional initiatives, when invited. 
 
Secretarial services will be provided by the country of the Chairman in Office and, when 
necessary, with the assistance of other participating countries. 
 
Decisions of the meetings of the Heads of State and Government, Ministers of Foreign 
Affairs and Political Directors, including those regarding the participation, are taken by 
consensus, which is understood as absence of objection. 
 
The chairman of the Committee of Political Directors will prepare and distribute before the 
meeting a draft report on the activities and on the agenda items. The chairman and the 
members may also present non-binding, informative working papers to the Committee. 
 
The SEECP is open to the countries in the South-Eastern Europe. These countries could take 
part in the meetings of Heads of State and Government, Ministers of Foreign Affairs and 
Political Directors, as full participants or observers, as they may wish and following the 
decisions taken by consensus.  
 
The plenary sessions of the SEECP ministerial meetings may be attended by special invitees 
representing countries outside the region and international organizations or regional 
initiatives. The invitations will be sent by the Chairman-in-Office by agreement among the 
participating countries. 
 
The observers and the special invitees to the SEECP plenary meetings may take the floor, if 
they so wish, with prior consultation with the participating countries.  
 
The SEECP, through the Chairman-in-Office, will maintain working contacts with other 
international organizations and regional initiatives. 
 
The Chairman-in-Office may inform interested countries outside the region, as well as the 
international organizations and regional initiatives, on the deliberations in the SEECP 
meetings, the common positions and the documents adopted on matters of common 
concern.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε  - ΧΑΤΘΣ ΡΑΛΣΛΩΝ ΓΛΑ ΜΛΑ ΝΕΑ ΕΥΩΡΘ 
Διάςκεψθ για τθν Αςφάλεια και τθ Συνεργαςία ςτθν 
Ευρϊπθ (ΔΑΣΕ) 
 
Charter of Paris for a New Europe 
 
Meeting of the Heads of State or Government of the participating States of the 
Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE): Austria, Belgium, Bulgaria, 
Canada, Cyprus, Czech and Slovak Federal Republic, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy-European Community, Liechtenstein, 
Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San 
Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Union of Soviet Socialist Republics, United 
Kingdom, United States of America and Yugoslavia 
 
Paris, 19 - 21 November 1990 
 
A new era of Democracy, Peace and Unity 
 
We, the Heads of State or Government of the States participating in the Conference on 
Security and Co-operation in Europe, have assembled in Paris at a time of profound change 
and historic expectations. The era of confrontation and division of Europe has ended. We 
declare that henceforth our relations will be founded on respect and co-operation. 
 
Europe is liberating itself from the legacy of the past. The courage of men and women, the 
strength of the will of the peoples and the power of the ideas of the Helsinki Final Act have 
opened a new era of democracy, peace and unity in Europe. 
 
Ours is a time for fulfilling the hopes and expectations our peoples have cherished for 
decades : steadfast commitment to democracy based on human rights and fundamental 
freedoms; prosperity through economic liberty and social justice; and equal security for all 
our countries. 
 
The Ten Principles of the Final Act will guide us towards this ambitious future, just as they 
have lighted our way towards better relations for the past fifteen years. Full implementation 
of all CSCE commitments must form the basis for the initiatives we are now taking to enable 
our nations to live in accordance with their aspirations. 
 
Human Rights, Democracy and Rule of Law 
 
We undertake to build, consolidate and strengthen democracy as the only system of 
government of our nations. In this endeavour, we will abide by the following: 
 
Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings, are 
inalienable and are guaranteed by law. Their protection and promotion is the first 
responsibility of government. Respect for them is an essential safeguard against an over-
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mighty State. Their observance and full exercise are the foundation of freedom, justice and 
peace. 
 
Democratic government is based on the will of the people, expressed regularly through free 
and fair elections. Democracy has as its foundation respect for the human person and the 
rule of law. Democracy is the best safeguard of freedom of expression, tolerance of all 
groups of society, and equality of opportunity for each person. 
 
Democracy, with its representative and pluralist character, entails accountability to the 
electorate, the obligation of public authorities to comply with the law and justice 
administered impartially. No one will be above the law. 
 
We affirm that, without discrimination, 

 every individual has the right to freedom of thought, conscience and religion or 
belief,  

 freedom of expression,  
 freedom of association and peaceful assembly,  
 freedom of movement;  

no one will be:  
 subject to arbitrary arrest or detention,  
 subject to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;  

everyone also has the right :  
 to know and act upon his rights,  
 to participate in free and fair elections,  
 to fair and public trial if charged with an offence,  
 to own property alone or in association and to exercise individual enterprise,  
 to enjoy his economic, social and cultural rights.  

 
We affirm that the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of national minorities will 
be protected and that persons belonging to national minorities have the right freely to 
express, preserve and develop that identity without any discrimination and in full equality 
before the law. 
 
We will ensure that everyone will enjoy recourse to effective remedies, national or 
international, against any violation of his rights. 
 
Full respect for these precepts is the bedrock on which we will seek to construct the new 
Europe. 
 
Our States will co-operate and support each other with the aim of making democratic gains 
irreversible. 
 
Economic Liberty and Responsibility 
 
Economic liberty, social justice and environmental responsibility are indispensable for 
prosperity. 
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The free will of the individual, exercised in democracy and protected by the rule of law, 
forms the necessary basis for successful economic and social development. We will promote 
economic activity which respects and upholds human dignity. 
 
Freedom and political pluralism are necessary elements in our common objective of 
developing market economies towards sustainable economic growth, prosperity, social 
justice, expanding employment and efficient use of economic resources. The success of the 
transition to market economy by countries making efforts to this effect is important and in 
the interest of us all. It will enable us to share a higher level of prosperity which is our 
common objective. We will co-operate to this end. 
 
Preservation of the environment is a shared responsibility of all our nations. While 
supporting national and regional efforts in this field, we must also look to the pressing need 
for joint action on a wider scale. 
 
Friendly Relations among Participating States 
 
Now that a new era is dawning in Europe, we are determined to expand and strengthen 
friendly relations and co-operation among the States of Europe, the United States of 
America and Canada, and to promote friendship among our peoples. 
 
To uphold and promote democracy, peace and unity in Europe, we solemnly pledge our full 
commitment to the Ten Principles of the Helsinki Final Act. We affirm the continuing validity 
of the Ten Principles and our determination to put them into practice. All the Principles 
apply equally and unreservedly, each of them being interpreted taking into account the 
others. They form the basis for our relations. 
 
In accordance with our obligations under the Charter of the United Nations and 
commitments under the Helsinki Final Act, we renew our pledge to refrain from the threat 
or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or from 
acting in any other manner inconsistent with the principles or purposes of those documents. 
We recall that non-compliance with obligations under the Charter of the United Nations 
constitutes a violation of international law. 
 
We reaffirm our commitment to settle disputes by peaceful means. We decide to develop 
mechanisms for the prevention and resolution of conflicts among the participating States. 
With the ending of the division of Europe, we will strive for a new quality in our security 
relations while fully respecting each other's freedom of choice in that respect. Security is 
indivisible and the security of every participating State is inseparably linked to that of all the 
others. We therefore pledge to co-operate in strengthening confidence and security among 
us and in promoting arms control and disarmament. 
 
We welcome the Joint Declaration of Twenty-Two States on the improvement of their 
relations. 
 
Our relations will rest on our common adherence to democratic values and to human rights 
and fundamental freedoms. We are convinced that in order to strengthen peace and 
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security among our States, the advancement of democracy, and respect for and effective 
exercise of human rights, are indispensable. We reaffirm the equal rights of peoples and 
their right to self- determination in conformity with the Charter of the United Nations and 
with the relevant norms of international law, including those relating to territorial integrity 
of States. 
 
We are determined to enhance political consultation and to widen co-operation to solve 
economic, social, environmental, cultural and humanitarian problems. This common resolve 
and our growing interdependence will help to overcome the mistrust of decades, to 
increase stability and to build a united Europe. 
 
We want Europe to be a source of peace, open to dialogue and to co-operation with other 
countries, welcoming exchanges and involved in the search for common responses to the 
challenges of the future. 
 
Security 
 
Friendly relations among us will benefit from the consolidation of democracy and improved 
security. 
 
We welcome the signature of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe by 
twenty-two participating States, which will lead to lower levels of armed forces. We endorse 
the adoption of a substantial new set of Confidence- and Security-building Measures which 
will lead to increased transparency and confidence among all participating States. These are 
important steps towards enhanced stability and security in Europe. 
 
The unprecedented reduction in armed forces resulting from the Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe, together with new approaches to security and co-operation within 
the CSCE process, will lead to a new perception of security in Europe and a new dimension 
in our relations. In this context we fully recognize the freedom of States to choose their own 
security arrangements. 
 
Unity 
 
Europe whole and free is calling for a new beginning. We invite our peoples to join in this 
great endeavour. 
 
We note with great satisfaction the Treaty on the Final Settlement with respect to Germany 
signed in Moscow on 12 September 1990 and sincerely welcome the fact that the German 
people have united to become one State in accordance with the principles of the Final Act of 
the Conference on Security and Co- operation in Europe and in full accord with their 
neighbours. The establishment of the national unity of Germany is an important 
contribution to a just and lasting order of peace for a united, democratic Europe aware of its 
responsibility for stability, peace and co-operation. 
 
The participation of both North American and European States is a fundamental 
characteristic of the CSCE; it underlies its past achievements and is essential to the future of 
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the CSCE process. An abiding adherence to shared values and our common heritage are the 
ties which bind us together. With all the rich diversity of our nations, we are united in our 
commitment to expand our co-operation in all fields. The challenges confronting us can only 
be met by common action, co-operation and solidarity. 
 
The CSCE and the World 
 
The destiny of our nations is linked to that of all other nations. We support fully the United 
Nations and the enhancement of its role in promoting international peace, security and 
justice. We reaffirm our commitment to the principles and purposes of the United Nations 
as enshrined in the Charter and condemn all violations of these principles. We recognize 
with satisfaction the growing role of the United Nations in world affairs and its increasing 
effectiveness, fostered by the improvement in relations among our States. 
 
Aware of the dire needs of a great part of the world, we commit ourselves to solidarity with 
all other countries. Therefore, we issue a call from Paris today to all the nations of the 
world. We stand ready to join with any and all States in common efforts to protect and 
advance the community of fundamental human values. 
 
Guidelines for the future 
 
Proceeding from our firm commitment to the full implementation of all CSCE principles and 
provisions, we now resolve to give a new impetus to a balanced and comprehensive 
development of our co-operation in order to address the needs and aspirations of our 
peoples. 
 
Human Dimension 
 
We declare our respect for human rights and fundamental freedoms to be irrevocable. We 
will fully implement and build upon the provisions relating to the human dimension of the 
CSCE. 
 
Proceeding from the Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the 
Human Dimension, we will cooperate to strengthen democratic institutions and to promote 
the application of the rule of law. To that end, we decide to convene a seminar of experts in 
Oslo from 4 to 15 November 1991. 
 
Determined to foster the rich contribution of national minorities to the life of our societies, 
we undertake further to improve their situation. We reaffirm our deep conviction that 
friendly relations among our peoples, as well as peace, justice, stability and democracy, 
require that the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of national minorities be 
protected and conditions for the promotion of that identity be created. We declare that 
questions related to national minorities can only be satisfactorily resolved in a democratic 
political framework. We further acknowledge that the rights of persons belonging to 
national minorities must be fully respected as part of universal human rights. Being aware of 
the urgent need for increased cooperation on, as well as better protection of, national 
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minorities, we decide to convene a meeting of experts on national minorities to be held in 
Geneva from 1 to 19 July 1991. 
 
We express our determination to combat all forms of racial and ethnic hatred, antisemitism, 
xenophobia and discrimination against anyone as well as persecution on religious and 
ideological grounds. 
 
In accordance with our CSCE commitments, we stress that free movement and contacts 
among our citizens as well as the free flow of information and ideas are crucial for the 
maintenance and development of free societies and flourishing cultures. We welcome 
increased tourism and visits among our countries. 
 
The human dimension mechanism has proved its usefulness, and we are consequently 
determined to expand it to include new procedures involving, inter alia, the services of 
experts or a roster of eminent persons experienced in human rights issues which could be 
raised under the mechanism. We shall provide, in the context of the mechanism, for 
individuals to be involved in the protection of their rights. Therefore, we undertake to 
develop further our commitments in this respect, in particular at the Moscow Meeting of 
the Conference on the Human Dimension, without prejudice to obligations under existing 
international instruments to which our States may be parties. 
 
We recognize the important contribution of the Council of Europe to the promotion of 
human rights and the principles of democracy and the rule of law as well as to the 
development of cultural co-operation. We welcome moves by several participating States to 
join the Council of Europe and adhere to its European Convention on Human Rights. We 
welcome as well the readiness of the Council of Europe to make its experience available to 
the CSCE. 
 
Security 
 
The changing political and military environment in Europe opens new possibilities for 
common efforts in the field of military security. We will build on the important 
achievements attained in the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe and in the 
Negotiations on Confidence- and Security-building Measures. We undertake to continue the 
CSBM negotiations under the same mandate, and to seek to conclude them no later than 
the Follow-up Meeting of the CSCE to be held in Helsinki in 1992. We also welcome the 
decision of the participating States concerned to continue the CFE negotiation under the 
same mandate and to seek to conclude it no later than the Helsinki Follow-up Meeting. 
Following a period for national preparations, we look forward to a more structured co-
operation among all participating States on security matters, and to discussions and 
consultations among the thirty-four participating States aimed at establishing by 1992, from 
the conclusion of the Helsinki Follow-up Meeting, new negotiations on disarmament and 
confidence and security building open to all participating States. 
We call for the earliest possible conclusion of the Convention on an effectively verifiable, 
global and comprehensive ban on chemical weapons, and we intend to be original 
signatories to it. 
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We reaffirm the importance of the Open Skies initiative and call for the successful 
conclusion of the negotiations as soon as possible. 
 
Although the threat of conflict in Europe has diminished, other dangers threaten the 
stability of our societies. We are determined to co-operate in defending democratic 
institutions against activities which violate the independence, sovereign equality or 
territorial integrity of the participating States. These include illegal activities involving 
outside pressure, coercion and subversion. 
 
We unreservedly condemn, as criminal, all acts, methods and practices of terrorism and 
express our determination to work for its eradication both bilaterally and through 
multilateral co- operation. We will also join together in combating illicit trafficking in drugs. 
Being aware that an essential complement to the duty of States to refrain from the threat or 
use of force is the peaceful settlement of disputes, both being essential factors for the 
maintenance and consolidation of international peace and security, we will not only seek 
effective ways of preventing, through political means, conflicts which may yet emerge, but 
also define, in conformity with international law, appropriate mechanisms for the peaceful 
resolution of any disputes which may arise. Accordingly, we undertake to seek new forms of 
co- operation in this area, in particular a range of methods for the peaceful settlement of 
disputes, including mandatory third-party involvement. We stress that full use should be 
made in this context of the opportunity of the Meeting on the Peaceful Settlement of 
Disputes which will be convened in Valletta at the beginning of 1991. The Council of 
Ministers for Foreign Affairs will take into account the Report of the Valletta Meeting. 
 
Economic Co-operation 
 
We stress that economic co-operation based on market economy constitutes an essential 
element of our relations and will be instrumental in the construction of a prosperous and 
united Europe. Democratic institutions and economic liberty foster economic and social 
progress, as recognized in the Document of the Bonn Conference on Economic Co-
operation, the results of which we strongly support. 
 
We underline that co-operation in the economic field, science and technology is now an 
important pillar of the CSCE. The participating States should periodically review progress 
and give new impulses in these fields. 
 
We are convinced that our overall economic co-operation should be expanded, free 
enterprise encouraged and trade increased and diversified according to GATT rules. We will 
promote social justice and progress and further the welfare of our peoples. We recognize in 
this context the importance of effective policies to address the problem of unemployment. 
We reaffirm the need to continue to support democratic countries in transition towards the 
establishment of market economy and the creation of the basis for self-sustained economic 
and social growth, as already undertaken by the Group of twenty- four countries. We 
further underline the necessity of their increased integration, involving the acceptance of 
disciplines as well as benefits, into the international economic and financial system. 
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We consider that increased emphasis on economic co-operation within the CSCE process 
should take into account the interests of developing participating States. 
 
We recall the link between respect for and promotion of human rights and fundamental 
freedoms and scientific progress. Co-operation in the field of science and technology will 
play an essential role in economic and social development. Therefore, it must evolve 
towards a greater sharing of appropriate scientific and technological information and 
knowledge with a view to overcoming the technological gap which exists among the 
participating States. We further encourage the participating States to work together in order 
to develop human potential and the spirit of free enterprise. 
 
We are determined to give the necessary impetus to co- operation among our States in the 
fields of energy, transport and tourism for economic and social development. We welcome, 
in particular, practical steps to create optimal conditions for the economic and rational 
development of energy resources, with due regard for environmental considerations. 
 
We recognize the important role of the European Community in the political and economic 
development of Europe. International economic organizations such as the United Nations 
Economic Commission for Europe (ECE), the Bretton Woods Institutions, the Organisation 
for Economic Co-operation and Development (ECD), the European Free Trade Association 
(EFTA) and the International Chamber of Commerce (ICC) also have a significant task in 
promoting economic co-operation, which will be further enhanced by the establishment of 
the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). In order to pursue our 
objectives, we stress the necessity for effective co-ordination of the activities of these 
organizations and emphasize the need to find methods for all our States to take part in 
these activities. 
 
Environment 
 
We recognize the urgent need to tackle the problems of the environment and the 
importance of individual and co-operative efforts in this area. We pledge to intensify our 
endeavours to protect and improve our environment in order to restore and maintain a 
sound ecological balance in air, water and soil. Therefore, we are determined to make full 
use of the CSCE as a framework for the formulation of common environmental 
commitments and objectives, and thus to pursue the work reflected in the Report of the 
Sofia Meeting on the Protection of the Environment. 
 
We emphasize the significant role of a well-informed society in enabling the public and 
individuals to take initiatives to improve the environment. To this end, we commit ourselves 
to promoting public awareness and education on the environment as well as the public 
reporting of the environmental impact of policies, projects and programmes. 
We attach priority to the introduction of clean and low- waste technology, being aware of 
the need to support countries which do not yet have their own means for appropriate 
measures. 
 
We underline that environmental policies should be supported by appropriate legislative 
measures and administrative structures to ensure their effective implementation. 
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We stress the need for new measures providing for the systematic evaluation of compliance 
with the existing commitments and, moreover, for the development of more ambitious 
commitments with regard to notification and exchange of information about the state of 
the environment and potential environmental hazards. We also welcome the creation of the 
European Environment Agency (EEA). 
 
We welcome the operational activities, problem-oriented studies and policy reviews in 
various existing international organizations engaged in the protection of the environment, 
such as the United Nations Environment Programme (UNEP), the United Nations Economic 
Commission for Europe (ECE) and the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD). We emphasize the need for strengthening their co-operation and for 
their efficient co-ordination. 
 
Culture 
 
We recognize the essential contribution of our common European culture and our shared 
values in overcoming the division of the continent. Therefore, we underline our attachment 
to creative freedom and to the protection and promotion of our cultural and spiritual 
heritage, in all its richness and diversity. 
 
In view of the recent changes in Europe, we stress the increased importance of the Cracow 
Symposium and we look forward to its consideration of guidelines for intensified co-
operation in the field of culture. We invite the Council of Europe to contribute to this 
Symposium. 
 
In order to promote greater familiarity amongst our peoples, we favour the establishment 
of cultural centres in cities of other participating States as well as increased co-operation in 
the audio-visual field and wider exchange in music, theatre, literature and the arts. 
 
We resolve to make special efforts in our national policies to promote better understanding, 
in particular among young people, through cultural exchanges, co-operation in all fields of 
education and, more specifically, through teaching and training in the languages of other 
participating States. We intend to consider first results of this action at the Helsinki Follow-
up Meeting in 1992. 
 
Migrant Workers 
 
We recognize that the issues of migrant workers and their families legally residing in host 
countries have economic, cultural and social aspects as well as their human dimension. We 
reaffirm that the protection and promotion of their rights, as well as the implementation of 
relevant international obligations, is our common concern. 
 
Mediterranean 
 
We consider that the fundamental political changes that have occurred in Europe have a 
positive relevance to the Mediterranean region. Thus, we will continue efforts to strengthen 
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security and co-operation in the Mediterranean as an important factor for stability in 
Europe. We welcome the Report of the Palma de Mallorca Meeting on the Mediterranean, 
the results of which we all support. 
 
We are concerned with the continuing tensions in the region, and renew our determination 
to intensify efforts towards finding just, viable and lasting solutions, through peaceful 
means, to outstanding crucial problems, based on respect for the principles of the Final Act. 
We wish to promote favourable conditions for a harmonious development and 
diversification of relations with the non- participating Mediterranean States. Enhanced co-
operation with these States will be pursued with the aim of promoting economic and social 
development and thereby enhancing stability in the region. To this end, we will strive 
together with these countries towards a substantial narrowing of the prosperity gap 
between Europe and its Mediterranean neighbours. 
 
Non-governmental Organizations 
 
We recall the major role that non-governmental organizations, religious and other groups 
and individuals have played in the achievement of the objectives of the CSCE and will 
further facilitate their activities for the implementation of the CSCE commitments by the 
participating States. These organizations, groups and individuals must be involved in an 
appropriate way in the activities and new structures of the CSCE in order to fulfil their 
important tasks. 
 
New structures and institutions of the CSCE Process 
 
Our common efforts to consolidate respect for human rights, democracy and the rule of 
law, to strengthen peace and to promote unity in Europe require a new quality of political 
dialogue and co-operation and thus development of the structures of the CSCE. 
The intensification of our consultations at all levels is of prime importance in shaping our 
future relations. To this end, we decide on the following 
 

 We, the Heads of State or Government, shall meet next time in Helsinki on the 
occasion of the CSCE Follow-up Meeting 1992. Thereafter, we will meet on the 
occasion of subsequent follow-up meetings.  

 Our Ministers for Foreign Affairs will meet, as a Council, regularly and at least once a 
year. These meetings will provide the central forum for political consultations within 
the CSCE process. The Council will consider issues relevant to the Conference on 
Security and Co-operation in Europe and take appropriate decisions.  

 The first meeting of the Council will take place in Berlin.  
 A Committee of Senior Officials will prepare the meetings of the Council and carry 

out its decisions. The Committee will review current issues and may take appropriate 
decisions, including in the form of recommendations to the Council.  

 Additional meetings of the representatives of the participating States may be agreed 
upon to discuss questions of urgent concern.  

 The Council will examine the development of provisions for convening meetings of 
the Committee of Senior Officials in emergency situations.  

 Meetings of other Ministers may also be agreed by the participating States.  
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 In order to provide administrative support for these consultations we establish a 
Secretariat in Prague.  

 Follow-up meetings of the participating States will be held, as a rule, every two years 
to allow the participating States to take stock of developments, review the 
implementation of their commitments and consider further steps in the CSCE 
process.  

 We decide to create a Conflict Prevention Centre in Vienna to assist the Council in 
reducing the risk of conflict.  

 We decide to establish an Office for Free Elections in Warsaw to facilitate contacts 
and the exchange of information on elections within participating States.  

 Recognizing the important role parliamentarians can play in the CSCE process, we 
call for greater parliamentary involvement in the CSCE, in particular through the 
creation of a CSCE parliamentary assembly, involving members of parliaments from 
all participating States. To this end, we urge that contacts be pursued at 
parliamentary level to discuss the field of activities, working methods and rules of 
procedure of such a CSCE parliamentary structure, drawing on existing experience 
and work already undertaken in this field.  

 We ask our Ministers for Foreign Affairs to review this matter on the occasion of 
their first meeting as a Council.  

 
Procedural and organizational modalities relating to certain provisions contained in the 
Charter of Paris for a New Europe are set out in the Supplementary Document which is 
adopted together with the Charter of Paris. 
 
We entrust to the Council the further steps which may be required to ensure the 
implementation of decisions contained in the present document, as well as in the 
Supplementary Document, and to consider further efforts for the strengthening of security 
and co-operation in Europe. The Council may adopt any amendment to the supplementary 
document which it may deem appropriate. 
 
The original of the Charter of Paris for a New Europe, drawn up in English, French, German, 
Italian, Russian and Spanish, will be transmitted to the Government of the French Republic, 
which will retain it in its archives. Each of the participating States will receive from the 
Government of the French Republic a true copy of the Charter of Paris. 
The text of the Charter of Paris will be published in each participating State, which will 
disseminate it and make it known as widely as possible. 
 
The Government of the French Republic is requested to transmit to the Secretary-General of 
the United Nations the text of the Charter of Paris for a New Europe which is not eligible for 
registration under Article 102 of the Charter of the United Nations, with a view to its 
circulation to all the members of the Organization as an official document of the United 
Nations. 
 
The Government of the French Republic is also requested to transmit the text of the Charter 
of Paris to all the other international organizations mentioned in the text. 
Wherefore, we, the undersigned High Representatives of the participating States, mindful of 
the high political significance we attach to the results of the Summit Meeting, and declaring 
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our determination to act in accordance with the provisions we have adopted, have 
subscribed our signatures below : 
 
 
Done at Paris, on 21 November 1990, in the name of 
 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Helmut KOHL 
Federal Chancellor 
 
THE UNITED STATES OF AMERICA 
George BUSH 
President of the United States of America 
 
THE REPUBLIC OF AUSTRIA 
Franz VRANITZKY 
Federal Chancellor 
 
THE KINGDOM OF BELGIUM 
Wilfried MARTENS 
Prime Minister 
 
THE REPUBLIC OF BULGARIA 
Jelyu JELEV 
President of the Republic 
 
CANADA 
Martin Brian MULRONEY 
Prime Minister 
THE REPUBLIC OF CYPRUS 
George VASSILIOU 
President 
 
THE KINGDOM OF DENMARK 
Poul SCHLUTER 
Prime Minister 
 
THE KINGDOM OF SPAIN 
Felipe GONZALEZ MARQUEZ 
Prime Minister 
 
THE REPUBLIC OF FINLAND 
Mauno KOIVISTO 
President of the Republic 
 
THE FRENCH REPUBLIC 
Francois MITTERRAND 

President of the French Republic 
 
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND 
The Rt. Hon. Margaret THATCHER, F.R.S., 
M.P. 
Prime Minister, First Lord of the Treasury 
and Minister for the 
Civil Service 
 
THE HELLENIC REPUBLIC 
Constantin MITSOTAKIS 
Prime Minister 
 
THE REPUBLIC OF HUNGARY 
Jozsef ANTALL 
Prime Minister 
 
IRELAND 
Charles J. HAUGHEY, T.D. 
Taoiseach 
 
THE REPUBLIC OF ICELAND 
Steingrimur HERMANNSSON 
Prime Minister 
 
THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN 
Hans BRUNHART 
Head of Government 
 
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 
Jacques SANTER 
Prime Minister 
 
MALTA 
Edward FENECH ADAMI 
Prime Minister 
THE PRINCIPALITY OF MONACO 
Jean AUSSEIL 
Minister of State of the Principality 
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THE KINGDOM OF NORWAY 
Gro Harlem BRUNDTLAND 
Prime Minister 
 
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 
Ruud F. M. LUBBERS 
Prime Minister 
 
THE REPUBLIC OF POLAND 
Tadeusz MAZOWIECKI 
President of the Council of Ministers 
 
THE PORTUGUESE REPUBLIC 
Anibal CAVACO SILVA 
Prime Minister 
 
ROMANIA 
Ion ILIESCU 
President of Romania 
 
THE REPUBLIC OF SAN MARINO 
Gabriele GATTI 
Secretary of State for Foreign and Political 
Affairs 
 
THE HOLY SEE 
Son Eminence 
Le Cardinal Agostino CASAROLI 
Secretary of State of His Holiness 
 
THE KINGDOM OF SWEDEN 
Ingvar CARLSSON 
Prime Minister 
 
THE SWISS CONFEDERATION 
Arnold KOLLER 
President of the Confederation, Head of 
the Federal Department of 

Justice and Police 
 
 
 
 
 
THE CZECH AND SLOVAK FEDERAL 
REPUBLIC 
Vaclav HAVEL 
President of the Czech and Slovak Federal 
Republic 
 
THE REPUBLIC OF TURKEY 
Turgut OZAL 
President of the Republic 
 
THE UNION OF SOVIET SOCIALIST 
REPUBLICS 
M. GORBATCHEV 
President of the Union of Soviet Socialist 
Republics 
THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF 
YUGOSLAVIA 
Borisav JOVIC 
President of the Presidency of the Socialist 
Federal Republic of 
Yugoslavia 
 
THE ITALIAN REPUBLIC - EUROPEAN 
COMMUNITIES 
Giulio ANDREOTTI               
President of the Council of Ministers of 
the Italian Republic and in his capacity 
as current President of the Council 
of the European Communities 
Jacques DELORS President of the 
Commission of the European 
Communities 

 
 
 
Supplementary document to give effect to certain provisions contained in the Charter of 
Paris for a New Europe 
 
Procedures and organizational modalities relating to certain provisions contained in the 
Charter of Paris for a New Europe, signed in Paris on 21 November 1990, are set out below. 
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I. Institutional arrangements 
 
A. The Council 

1. The Council, consisting of Ministers for Foreign Affairs of the participating States, 
provides the central forum for regular political consultations within the CSCE 
process.  

2. The Council will:  
o consider issues relevant to the Conference on Security and Co-operation in 

Europe and take appropriate decisions;  
o prepare the meetings of Heads of State or Government of the participating 

States and implement tasks defined and decisions taken by these meetings.  
3. The Council will hold meetings regularly and at least once a year.  
4. The participating States may agree to hold additional meetings of the Council.  
5. The Chair throughout each meeting of the Council will be taken by the 

representative of the host country.  
6. An agenda for the meetings of the Council, including proposals for the venue on a 

basis of rotation - and date of the next meeting, will be prepared by the Committee 
of Senior Officials.  

 
 
B. The committee of senior officials 

1. A Committee of Senior Officials will prepare the work of the Council, carry out its 
decisions, review current issues and consider future work of the CSCE including its 
relations with other international fora.  

2. In order to prepare the agenda of the meetings of the Council, the Committee will 
identify the issues for discussion on the basis of suggestions submitted by the 
participating States. The Committee will finalize a draft agenda shortly before the 
meeting of the Council.  

3. Each participating State will establish a point of contact which will be used to 
transmit suggestions for the work of the Committee to the Secretariat for collection 
and circulation and to facilitate communication between the Secretariat and each 
participating State.  

4. Each meeting of the Committee will be chaired by a representative of the State 
whose Foreign Minister had been Chairman at the preceding Council meeting. 
Meetings will be convened by the Chairman of the Committee after consultation 
with the participating States  
Meetings of the Committee will be held at the seat of the Secretariat and will not 
exceed two days, unless otherwise agreed. Meetings immediately preceding a 
meeting of the Council will be held at the venue of the Council meeting. 

5. Due to Tactical considerations, the first meeting of the Committee will be held in 
Vienna from 28 to 29 January 1991. It will be chaired by the representative of 
Yugoslavia.  

 
C. Emergency mechanism 
The Council will discuss the possibility of establishing a mechanism for convening meetings 
of the Committee of Senior Officials in emergency situations. 
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D. Follow-up meetings 
Follow-up meetings of the participating States will be held as a rule every two years. Their 
duration will not exceed three months, unless otherwise agreed. 
 
E. The CSCE Secretariat 

1. The Secretariat will  
o provide administrative support to the meetings of the Council and of the 

Committee of Senior Officials;  
o maintain an archive of CSCE documentation and circulate documents as 

requested by the participating States;  
o provide information in the public domain regarding the CSCE to individuals, 

NGOs, international organizations and non- participating States;  
o provide support as appropriate to the Executive Secretaries of CSCE summit 

meetings, follow-up meetings and inter-sessional meetings.  
2. The Secretariat will carry out other tasks assigned to it by the Council or the 

Committee of Senior Officials.  
3. In order to carry out the tasks specified above, the Secretariat will consist of the 

following staff  
o a Director, responsible to the Council through the Committee of Senior 

Officials  
o three Officers who will be in charge of organization of meetings (including 

protocol and security), documentation and information, financial and 
administrative matters. In addition to these functions, the Director may 
assign other duties within the framework of the tasks of the Secretariat;  

o administrative and technical personnel, recruited by the Director.  
 
F. The Conflict Prevention Centre (CPC) 

1. The Conflict Prevention Centre (CPC) will assist the Council in reducing the risk of 
conflict. The Centre's functions and structure are described below.  

2. During its initial stage of operations the Centre's role will consist in giving support to 
the implementation of CSBMs such as:  

o mechanism for consultation and co-operation as regards unusual military 
activities  

o annual exchange of military information;  
o communications network;  
o annual implementation assessment meetings;  
o co-operation as regards hazardous incidents of a military nature.  

3. The Centre might assume other functions and the above tasks are without prejudice 
to any additional tasks concerning a procedure for the conciliation of disputes as well 
as broader tasks relating to dispute settlement, which may be assigned to it in the 
future by the Council of the Foreign Ministers.  
Consultative Committee 

4. The Consultative Committee, composed of representatives from all participating 
States, will be responsible to the Council. As a rule, these representatives will be the 
Heads of Delegation to the CSBM negotiations until the Helsinki Follow-up Meeting. 
The Consultative Committee will :  
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o hold the meetings of the participating States which may be convened under 
the mechanism on unusual military activities;  

o hold the annual implementation assessment meetings;  
o prepare seminars on military doctrine and such other seminars as may be 

agreed by the participating States;  
o supervise the Secretariat of the Centre;  
o provide the forum for discussion and clarification, as necessary, of 

information exchanged under agreed CSBMS;  
o have overall responsibility for the communications network within the 

mandate of the CPC.  
5. The Consultative Committee will work according to CSCE procedures. It will 

determine its own work programme and may decide to hold additional meetings. 
Meetings of the participating States, convened at the request of one or more 
participating States according to the procedures concerning unusual military 
activities, will be organized by the Director of the CPC Secretariat. Until the 
appointment of the Director this function will be carried out by the Executive 
Secretary of the CSBM negotiations.  
Secretariat 

6. The Secretariat will carry out the tasks assigned to it by the Consultative Committee 
to which it will be responsible. In particular, it will establish and maintain a data 
bank, for the use of all participating States, compiled on the basis of exchanged 
military information under agreed CSBMs and will publish Yearbooks on that basis.  

7. The Secretariat will consist of the following staff  
o a Director;  
o two officers in charge of organization of meetings (including protocol and 

security), communication, documentation and information, financial and 
administrative matters ;  

o administrative and technical personnel, recruited by the Director.  
8. The first meeting of the Consultative Committee of the Conflict Prevention Centre 

will be convened on 3 December 1990 and chaired by Yugoslavia.  
 
G. The office for free elections 

1. The function of the Office for Free Elections will be to facilitate contacts and the 
exchange of information on elections within participating States. The Office will thus 
foster the implementation of paragraphs 6, 7 and 8 of the Document of the 
Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (the 
relevant provisions are contained in Annex 1).  

2. To this end, the Office will  
o compile information, including information provided by the competent 

authorities of the participating States, on the dates, procedures and official 
results of scheduled national elections within participating States, as well as 
reports of election observations, and provide these on request to 
governments, parliaments and interested private organizations;  

o serve to facilitate contact among governments, parliaments or private 
organizations wishing to observe elections and competent authorities of the 
States in which elections are to take place;  
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o organize and serve as the venue for seminars or other meetings related to 
election procedures and democratic institutions at the request of the 
participating States.  

3. The Office will take into account the work of and co-operate with other institutions 
active in this field.  

4. The Office will carry out other tasks assigned to it by the Council.  
5. The Office's personnel will be composed of  

o a Director, who will be responsible to the Council through the Committee of 
Senior Officials;  

o an Officer;  
o administrative and technical personnel, recruited by the Director of the 

Office.  
 
H. Procedures and modalities concerning CSCE Institutions 

Staffing arrangements  
 The director of each institution will be of senior rank, seconded by his/her 

government, and appointed by the Council to a three-year, non-renewable term, on 
a basis of rotation.  

 In the event that the director can no longer fulfil his functions, the Chairman of the 
Council will, after consultation with the participating States, appoint a temporary 
director until the next meeting of the Council.  

 The officers will be seconded by their governments. Their terms of office will 
normally last two years. An extension of one year may be agreed upon by the 
director and the participating State seconding the officer.  

 The appointment of officers will be based on a system of rotation which will follow 
the French alphabetical order. The beginning of the rotation will be determined by 
lot for each position in the institution. Vacant positions will be offered to the 
participating States following this order until the position is filled.  

 No participating State will have its nationals occupy more than one seconded 
position in the CSCE institutions, unless no other participating State is willing to 
second its national to a vacant position.  

 Each officer will be nominated by the participating State concerned after 
consultation with the director who will then make the appointment.  

 Administrative and technical personnel will be contracted by the director of the 
institution. Arrangements will be made, as required, for interpretation and 
translation services.  

 The director of each institution will determine its working arrangements.  
 Staff will be accredited by the seconding State to the host country where they will 

enjoy full diplomatic status.  
Costs 

 The costs  
o of seconded personnel will be borne by the seconding country;  
o of installation of the CSCE institutions will be shared according to CSCE 

procedures;  
o of operation, including cost of official travel of staff once appointed, will be 

shared according to CSCE procedures;  
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o of the premises of the institution as well as the necessary security 
arrangements including those for meetings held at the seat of the institution, 
will be borne by the host country.  

 The host countries undertake to enable the institutions to function fully and enter 
into contractual and financial obligations and to accord them appropriate diplomatic 
status.  

 In order to function effectively, CSCE institutional structures created by the Summit 
will require agreed administrative, financial and personnel arrangements.  

 To this end a panel, chaired by the Executive Secretary of the Preparatory 
Committee and composed of the Executive Secretaries of the Paris Summit and of 
the New York Meeting of Foreign Ministers, as well as the representatives of the 
host countries of the new CSCE institutions, will submit a report and proposals to 
participating States by the end of December 1990. This report and these proposals 
will be considered by an ad hoc group of experts of the participating States who will 
meet in Vienna under the responsibility of the Committee of Senior Officials from 14 
to 18 January 1991 and make final recommendations on the above. This meeting will 
be convened and chaired by the representative of the State chairing the Committee 
of Senior Officials.  

 The Committee of Senior Officials will consider these recommendations and take the 
necessary decisions at its first meeting. The first director of each institution will be 
nominated by the first meeting of the Committee of Senior Officials and confirmed 
by the Council through a silence procedure within one week. The Executive 
Secretariat of the CSBM negotiations in Vienna will provide services for the first 
meeting of the Consultative Committee of the CPC and for the first meeting of the 
Committee of Senior Officials.  

 The CSCE Secretariat, the Conflict Prevention Centre and the Office for Free Elections 
are accountable to the Council which is empowered to determine their tasks and 
methods of operation. Arrangements relating to the procedures, modalities and the 
locations of these institutions may be reviewed at the Helsinki Follow-up Meeting.  

 
I. Communications 
The Council, acting upon recommendation of the Consultative Committee and of the 
Committee of Senior Officials, as appropriate, may decide that the communication network, 
established as part of the agreement on additional CSBMs, be used for other CSCE-related 
purposes. 
 
J. Application of CSCE rules of procedure 
The rules of procedure, working methods, the scale of distribution of expenses and other 
modalities of the CSCE will be applied mutatis mutandis, unless otherwise decided. 
 
 
II. Meetings of experts 
A. Seminar of experts on democratic institutions 
The Seminar of Experts on Democratic Institutions will be held in Oslo from Monday, 4 
November 1991 to Friday, 15 November 1991. Its purpose is to hold discussions of ways and 
means of consolidating and strengthening viable democratic institutions in participating 
States, including comparative studies of legislation on human rights and fundamental 
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freedoms, drawing inter alia upon the experience acquired by the Council of Europe and the 
activities of the Commission <<Democracy through Law>>. 
 
The agenda, timetable and other organizational modalities are set out in Annex II. 
 
B. Meeting of experts on national minorities 
The Meeting of Experts on National Minorities will be held in Geneva from Monday, 1 July 
1991 to Friday, 19 July 1991. Its purpose is to hold a thorough discussion on the issue of 
national minorities and of the rights of persons belonging to them, with due attention to the 
diversity of situations and to the legal, historical, political and economic backgrounds. It will 
include: 

o an exchange of views on practical experience, in particular on national 
legislation, democratic institutions, international instruments, and other 
possible forms of co-operation;  

o a review of the implementation of the relevant CSCE commitments and 
consideration of the scope for the improvement of relevant standards;  

o a consideration of new measures aimed at improving the implementation of 
the before mentioned commitments.  

The agenda, timetable and other organizational modalities are set out in Annex III. 
 
 
 
III. Financial arrangements of the CSCE and cost-effectiveness 
 
The Committee of Senior Officials will keep the cost- effectiveness of CSCE institutions, 
activities and personnel under review and report to the Council.  
 
The following scale of distribution will be effective as of 22 November 1990:  

Country                                         Per cent 
 

France                                              9.1 
Germany                                             9.1 
Italy                                               9.1 
Union of Soviet Socialist Republics                9.1 
United Kingdom                                     9.1 
United States of America                           9.1 
Canada                                              5.5 
Belgium                                             3.6 
Netherlands                                         3.6 
Poland                                              3.6 
Spain                                               3.6 
Sweden                                              3.6 
Austria                                             2.1 
Czech and Slovak Federal Republic                  2.1 
Denmark                                            2.1 
Finland                                             2.1 
Hungary                                             2.1 



  

364 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 364 

Norway                                              2.1 
Switzerland                                         2.1 
Greece                                              0.83 
Romania                                             0.83 
Turkey                                              0.83 
Yugoslavia                                          0.83 
Bulgaria                                            0.62 
Ireland                                             0.62 
Luxembourg                                          0.62 
Portugal                                            0.62 
Cyprus                                              0.20 
Holy See                                            0.20 
Iceland                                             0.20 
Liechtenstein                                       0.20 
Malta                                               0.20 
Monaco                                              0.20 
San Marino                                          0.20 
_________________________________________________________________ 
                                                  100.00 

 
 
 
Annex I 
 
The participating States declare that the will of the people, freely and fairly expressed 
through periodic and genuine elections, is the basis of the authority and legitimacy of all 
government. The participating States will accordingly respect the right of their citizens to 
take part in the governing of their country, either directly or through representatives freely 
chosen by them through fair electoral processes. They recognize their responsibility to 
defend and protect, in accordance with their laws, their international human rights 
obligations and their international commitments, the democratic order freely established 
through the will of the people against the activities of persons, groups or organizations that 
engage in or refuse to renounce terrorism or violence aimed at the overthrow of that order 
or of that of another participating State. 
 
To ensure that the will of the people serves as the basis of the authority of government, the 
participating States will 

 hold free elections at reasonable intervals, as established by law; 

 permit all seats in at least one chamber of the national legislature to be freely 
contested in a popular vote; 

 guarantee universal and equal suffrage to adult citizens; 

 ensure that votes are cast by secret ballot or by equivalent free voting procedure, 
and that they are counted and reported honestly with the official results made 
public; 

 respect the right of citizens to seek political or public office, individually or as 
representatives of political parties or organizations, without discrimination; 
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 respect the right of individuals and groups to establish, in full freedom, their own 
political parties or other political organizations and provide such political parties and 
organizations with the necessary legal guarantees to enable them to compete with 
each other on a basis of equal treatment before the law and by the authorities 

 ensure that law and public policy work to permit political campaigning to be 
conducted in a fair and free atmosphere in which neither administrative action, 
violence nor intimidation bars the parties and the candidates from freely presenting 
their views and qualifications, or prevents the voters from teaming and discussing 
them or from casting their vote free of fear of retribution; 

 provide that no legal or administrative obstacle stands in the way of unimpeded 
access to the media on a non- discriminatory basis for all political groupings and 
individuals wishing to participate in the electoral process; 

 ensure that candidates who obtain the necessary number of votes required by law 
are duly installed in office and are permitted to remain in office until their term 
expires or is otherwise brought to an end in a manner that is regulated by law in 
conformity with democratic parliamentary and constitutional procedures. 

 
The participating States consider that the presence of observers, both foreign and 
domestic, can enhance the electoral process for States in which elections are taking 
place. They therefore invite observers from any other CSCE participating States and any 
appropriate private institutions and organizations who may wish to do so to observe the 
course of their national election proceedings, to the extent permitted by law. They will 
also endeavour to facilitate similar access for election proceedings held below the 
national level. Such observers will undertake not to interfere in the electoral 
proceedings. 

 
 
Annex II Seminar of experts on democratic institutions 
 
I. Agenda 

 Formal opening of the Seminar. Address by a representative of the host country.  

 Opening statements by representatives of the participating States.  

 Contributions by the Council of Europe and the Commission << Democracy through 
Law>>.  

 Discussion of ways and means of consolidating and strengthening viable democratic 
institutions in participating States, including comparative studies of legislation on 
human rights and fundamental freedoms, drawing inter alia upon the experience 
acquired by the Council of Europe and the activities of the Commission <<Democracy 
through Law>>.  

 Closing statements by representatives of the participating States and summing up.  

 Formal closure of the Seminar.  
 
II. Timetable and other organizational modalities 

 The Seminar will open on Monday, 4 November 1991, at 3 p.m., in Oslo. It will close 
on Friday, 15 November 1991.  

 All Plenary meetings will be open. The meetings of the Study Groups will be closed.  

 Agenda items 1, 2, 3, 5 and 6 will be dealt with in the Plenary.  
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 Agenda item 4 will be dealt with in the Plenary as well as in the following three Study 
Groups  

o Study Group A  
 Constitutional reforms  
 The rule of law and independent courts  
 Division of power between legislative, executive and judicial 

authorities  
o Study Group Β  

 The organization of elections  
 The organization of political parties  
 The organization of independent non-governmental organizations 

(trade unions, employers' organizations)  
 The role of the media  

o Study Group C 
 Comparative studies of legislation in the area of human rights and 

fundamental freedoms.  

 Meetings of the Plenary and of the Study Groups will be held according to the 
attached work programme. The work programme may be modified by consensus.  

 Opening statements by representatives of the participating States should, as a rule, 
not exceed 12 minutes per delegation and will be held in the following order: 
Switzerland, Iceland, Sweden, Poland, Portugal, Holy See, Finland, Austria, Bulgaria, 
Cyprus, Turkey, Germany, United States of America, San Marino, Monaco, Czech and 
Slovak Federal Republic, Luxembourg, Romania, Ireland, Liechtenstein, United 
Kingdom, Greece, France, Denmark, Belgium, Yugoslavia, Canada, Norway, Malta, 
Spain, Union of Soviet Socialist Republics, Netherlands, Italy, Hungary. 

 Prior to the opening, of the Seminar, delegations are encouraged to circulate 
through the Executive Secretariat written contributions on the issues to be dealt 
with in the Study Groups.  

 The Council of Ministers will take into account the summing up carried out under 
item 5 of the agenda.  

 At the opening and closing Plenary meetings, the Chair will be taken by a 
representative of the host country. After the opening Plenary meeting, the Chair will 
be taken in daily rotation, in French alphabetical order, starting with a representative 
of the United States of America.  

 The Chair at the opening meetings of the Study Groups will be taken by a 
representative of the host country. Thereafter, the Chair will be taken in daily 
rotation, in French alphabetical order starting  

 in Study Group A with a representative of Monaco;  
 in Study Group B with a representative of Romania;  
 in Study Group C with a representative of Malta.  

 In conformity with paragraph 74 of the Final Recommendations of the Helsinki 
Consultations, the Government of Norway will designate an Executive Secretary. This 
designation will be subject to approval by the participating States.  

 The other rules of procedure, the working methods and the scale of distribution of 
the expenses of the CSCE will, mutatis mutandis, be applied to the Seminar.  
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Annex III Meeting of experts on national minorities 
 
I. Agenda 

 Formal opening of the Meeting. Address by a representative of the host country.  

 Opening statements by representatives of the participating States.  

 Contribution by the Council of Europe.  

 Thorough discussion on the issue of national minorities and of the rights of persons 
belonging to them, with due attention to the diversity of situations and to the legal, 
historical, political and economic backgrounds :  

 exchange of views on practical experience, in particular on national 
legislation, democratic institutions, international instruments and 
other possible forms of co- operation; 

 review of the implementation of the relevant CSCE commitments and 
consideration of the scope for the improvement of relevant 
standards; 

 consideration of new measures aimed at improving the 
implementation of the before mentioned commitments. 

 Closing statements by representatives of the participating States and summing up.  

 Formal closure of the Meeting.  
 
II. Timetable and other organizational modalities 
The Meeting will open on Monday, 1 July 1991, at 3 p.m., in Geneva. It will close on Friday, 
19 July 1991.  

 The meetings of the Plenary will be open. The meetings of the Subsidiary Working 
Bodies will be closed.  

 Agenda items 1, 2, 3, 5 and 6 will be dealt with in the Plenary.  

 Agenda item 4 will be dealt with in three Subsidiary Working Bodies (established 
according to the 3 sub-items) in a structured and balanced way. Agenda item 4 will 
also be dealt with in the Plenary meetings.  

 Meetings of the Plenary and of the Subsidiary Working Bodies will be held according 
to the attached work programme.  

 Opening statements by representatives of the participating States should, as a rule, 
not exceed 15 minutes per delegation and will be held in the following order: 
Yugoslavia, Iceland, Hungary, Bulgaria, San Marino, Cyprus, United Kingdom, United 
States of America, Malta, Belgium, Netherlands, Romania, Holy See, Ireland, Poland, 
Sweden, Italy, Portugal, Spain, Turkey, Czech and Slovak Federal Republic, Germany, 
Canada, Monaco, Luxembourg, Greece, Austria, Switzerland, Union of Soviet Socialist 
Republics, France, Finland, Liechtenstein, Norway, Denmark.  

 Participants are encouraged to circulate written contributions on the subjects for 
consideration in one or more of the working languages of the CSCE prior to the 
Meeting through the Executive Secretary to all other participating States in order to 
allow a thorough preparation of the relevant discussions.  

 The Council of Ministers will take into account the summing up carried out under 
Agenda item 5.  

 At the opening and closing Plenary meetings, the Chair will be taken by a 
representative of the host country. After the opening meeting, the Chair will be 
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taken in daily rotation, in French alphabetical order of the participating States, 
starting with a representative of Ireland.  

 The Chair at the opening meetings of the Subsidiary Working Bodies will be taken by 
a representative of the host country. Thereafter, the Chair will be taken in daily 
rotation, in French alphabetical order starting:  

 in Subsidiary Working Body A with a representative of Switzerland;  
 in Subsidiary Working Body B with a representative of France;  
 in Subsidiary Working Body C with a representative of Romania.  

 In conformity with paragraph 74 of the Final Recommendations of the Helsinki 
Consultations, the Government of Switzerland will designate an Executive Secretary. 
This designation will be subject to approval by the participating States.  

 The other rules of procedure, the working methods and the scale of distribution of 
the expenses of the CSCE will, mutatis mutandis, be applied to the Meeting of 
Experts on National Minorities.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – Διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ 
DOCUMENT OF THE COPENHAGEN MEETING OF THE 
CONFERENCE ON THE HUMAN DIMENSION OF THE CSCE 
 
The representatives of the participating States of the Conference on Security and Co-
operation in Europe (CSCE), Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Cyprus, Czechoslovakia, 
Denmark, Finland, France, the German Democratic Republic, the Federal Republic of 
Germany, Greece, the Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, 
Malta, Monaco, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Spain, 
Sweden, Switzerland, Turkey, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom, 
the United States of America and Yugoslavia, met in  Copenhagen from 5 to 29 June 1990, in 
accordance with the provisions relating to the Conference on the Human Dimension of the 
CSCE contained in the Concluding Document of the Vienna Follow-up Meeting of the CSCE. 
The representative of Albania attended the Copenhagen Meeting as observer. 
 
The first Meeting of the Conference was held in Paris from 30 May to 23 June 1989. 
 
The Copenhagen Meeting was opened and closed by the Minister for Foreign Affairs of 
Denmark. 
 
The formal opening of the Copenhagen Meeting was attended by Her Majesty the Queen of 
Denmark and His Royal Highness the Prince Consort. 
 
Opening statements were made by Ministers and Deputy Ministers of the participating 
States. 
 
At a special meeting of the Ministers for Foreign Affairs of the participating States of the 
CSCE on 5 June 1990, convened on the invitation of the Minister for Foreign Affairs of 
Denmark, it was agreed to convene a Preparatory Committee in Vienna on 10 July 1990 to 
prepare a Summit Meeting in Paris of their Heads of State or Government. 
 
The participating States welcome with great satisfaction the fundamental political changes 
that have occurred in Europe since the first Meeting of the Conference on the Human 
Dimension of the CSCE in Paris in 1989. They note that the CSCE process has contributed 
significantly to bringing about these changes and that these developments in turn have 
greatly advanced the implementation of the provisions of the Final Act and of the other 
CSCE documents. 
 
They recognize that pluralistic democracy and the rule of law are essential for ensuring 
respect for all human rights and fundamental freedoms, the development of human 
contacts and the resolution of other issues of a related humanitarian character. They 
therefore welcome the commitment expressed by all participating States to the ideals of 
democracy and political pluralism as well as their common determination to build 
democratic societies based on free elections and the rule of law. 
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At the Copenhagen Meeting the participating States held a review of the implementation of 
their commitments in the field of the human dimension. 
 
They considered that the degree of compliance with the commitments contained in the 
relevant provisions of the CSCE documents had shown a fundamental improvement since 
the Paris Meeting. They also expressed the view, however, that further steps are required 
for the full realization of their commitments relating to the human dimension. 
 
The participating States express their conviction that full respect for human rights and 
fundamental freedoms and the development of societies based on pluralistic democracy 
and the rule of law are prerequisites for progress in setting up the lasting order of peace, 
security, justice and co-operation that they seek to establish in Europe. They therefore 
reaffirm their commitment to implement fully all provisions of the Final Act and of the other 
CSCE documents relating to the human dimension and undertake to build on the progress 
they have made. 
 
They recognize that co-operation among themselves, as well as the active involvement of 
persons, groups, organizations and institutions, will be essential to ensure continuing 
progress towards their shared objectives. 
 
In order to strengthen respect for, and enjoyment of, human rights and fundamental 
freedoms, to develop human contacts and to resolve issues of a related humanitarian 
character, the participating States agree on the following: 
 
I 

(1) The participating States express their conviction that the protection and promotion 
of human rights and fundamental freedoms is one of the basic purposes of 
government, and reaffirm that the recognition of these rights and freedoms 
constitutes the foundation of freedom, justice and peace. 
 

(2) They are determined to support and advance those principles of justice which form 
the basis of the rule of law. They consider that the rule of law does not mean merely 
a formal legality which assures regularity and consistency in the achievement and 
enforcement of democratic order, but justice based on the recognition and full 
acceptance of the supreme value of the human personality and guaranteed by 
institutions providing a framework for its fullest expression. 
 

(3) They reaffirm that democracy is an inherent element of the rule of law. They 
recognize the importance of pluralism with regard to political organizations. 

 
(4) They confirm that they will respect each other’s right freely to choose and develop, 

in accordance with international human rights standards, their political, social, 
economic and cultural systems. In exercising this right, they will ensure that their 
laws, regulations, practices and policies conform with their obligations under 
international law and are brought into harmony with the provisions of the 
Declaration on Principles and other CSCE commitments. 
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(5) They solemnly declare that among those elements of justice which are essential to 
the full expression of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of 
all human beings are the following: 

(5.1) -- free elections that will be held at reasonable intervals by secret ballot 
or by equivalent free voting procedure, under conditions which ensure in 
practice the free expression of the opinion of the electors in the choice of 
their representatives; 
(5.2) — a form of government that is representative in character, in which 
the executive is accountable to the elected legislature or the electorate; 
(5.3) — the duty of the government and public authorities to comply with the 
constitution and to act in a manner consistent with law; 
(5.4) — a clear separation between the State and political parties; in 
particular, political parties will not be merged with the State;  
(5.5) — the activity of the government and the administration as well as that 
of the judiciary will be exercised in accordance with the system established 
by law. Respect for that system must be ensured;  
(5.6) — military forces and the police will be under the control of, and 
accountable to, the civil authorities;  
(5.7) — human rights and fundamental freedoms will be guaranteed by law 
and in accordance with their obligations under international law;  
(5.8) — legislation, adopted at the end of a public procedure, and regulations 
will be published, that being the condition for their applicability. Those texts 
will be accessible to everyone;  
(5.9) — all persons are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law will 
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective 
protection against discrimination on any ground;  
(5.10) — everyone will have an effective means of redress against 
administrative decisions, so as to guarantee respect for fundamental rights 
and ensure legal integrity;  
(5.11) — administrative decisions against a person must be fully justifiable 
and must as a rule indicate the usual remedies available;  
(5.12) — the independence of judges and the impartial operation of the 
public judicial service will be ensured; 
(5.13) — the independence of legal practitioners will be recognized and 
protected, in particular as regards conditions for recruitment and practice; 
(5.14) — the rules relating to criminal procedure will contain a clear 
definition of powers in relation to prosecution and the measures preceding 
and accompanying prosecution;  
(5.15) — any person arrested or detained on a criminal charge will have the 
right, so that the lawfulness of his arrest or detention can be decided, to be 
brought promptly before a judge or other officer authorized by law to 
exercise this function;  
(5.16) — in the determination of any criminal charge against him, or of his 
rights and obligations in a suit at law, everyone will be entitled to a fair and 
public hearing by a competent, independent and impartial tribunal 
established by law;  
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(5.17) — any person prosecuted will have the right to defend himself in 
person or through prompt legal assistance of his own choosing or, if he does 
not have sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when 
the interests of justice so require;  
(5.18) — no one will be charged with, tried for or convicted of any criminal 
offence unless the offence is provided for by a law which defines the 
elements of the offence with clarity and precision; 
(5.19) — everyone will be presumed innocent until proved guilty according to 
law;  
(5.20) — considering the important contribution of international instruments 
in the field of human rights to the rule of law at a national level, the 
participating States reaffirm that they will consider acceding to the 
International Covenant on Civil and Political Rights, the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and other relevant 
international instruments, if they have not yet done so;  
(5.21) — in order to supplement domestic remedies and better to ensure 
that the participating States respect the international obligations they have 
undertaken, the participating States will consider acceding to a regional or 
global international convention concerning the protection of human rights, 
such as the European Convention on Human Rights or the Optional Protocol 
to the International Covenant on Civil and Political Rights, which provide for 
procedures of individual recourse to international bodies. 

 
(6) The participating States declare that the will of the people, freely and fairly 

expressed through periodic and genuine elections, is the basis of the authority and 
legitimacy of all government. The participating States will accordingly respect the 
right of their citizens to take part in the governing of their country, either directly or 
through representatives freely chosen by them through fair electoral processes. 
They recognize their responsibility to defend and protect, in accordance with their 
laws, their international human rights obligations and their international 
commitments, the democratic order freely established through the will of the people 
against the activities of persons, groups or organizations that engage in or refuse to 
renounce terrorism or violence aimed at the overthrow of that order or of that of 
another participating State. 
 

(7) To ensure that the will of the people serves as the basis of the authority of 
government, the participating States will 

(7.1) — hold free elections at reasonable intervals, as established by law; 
(7.2) — permit all seats in at least one chamber of the national legislature to 
be freely contested in a popular vote; 
(7.3) — guarantee universal and equal suffrage to adult citizens; 
(7.4) — ensure that votes are cast by secret ballot or by equivalent free 
voting procedure, and that they are counted and reported honestly with 
the official results made public;  
(7.5) — respect the right of citizens to seek political or public office, 
individually or as representatives of political parties or organizations, without 
discrimination;  
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(7.6) — respect the right of individuals and groups to establish, in full 
freedom, their own political parties or other political organizations and 
provide such political parties and organizations with the necessary legal 
guarantees to enable them to compete with each other on a basis of equal 
treatment before the law and by the authorities;  
(7.7) — ensure that law and public policy work to permit political 
campaigning to be conducted in a fair and free atmosphere in which neither 
administrative action, violence nor intimidation bars the parties and the 
candidates from freely presenting their views and qualifications, or prevents 
the voters from learning and discussing them or from casting their vote free 
of fear of retribution;  
(7.8) — provide that no legal or administrative obstacle stands in the way of 
unimpeded access to the media on a non-discriminatory basis for all political 
groupings and individuals wishing to participate in the electoral process; 
(7.9) — ensure that candidates who obtain the necessary number of votes 
required by law are duly installed in office and are permitted to remain in 
office until their term expires or is otherwise brought to an end in a manner 
that is regulated by law in conformity with democratic parliamentary and 
constitutional procedures.  

 
(8) The participating States consider that the presence of observers, both foreign and 

domestic, can enhance the electoral process for States in which elections are taking 
place. They therefore invite observers from any other CSCE participating States and 
any appropriate private institutions and organizations who may wish to do so to 
observe the course of their national election proceedings, to the extent permitted by 
law. They will also endeavour to facilitate similar access for election proceedings 
held below the national level. Such observers will undertake not to interfere in the 
electoral proceedings. 

 
II 
 

(9) The participating States reaffirm that 
(9.1) — everyone will have the right to freedom of expression including the 
right to communication. This right will include freedom to hold opinions and 
to receive and impart information and ideas without interference by public 
authority and regardless of frontiers. The exercise of this right may be subject 
only to such restrictions as are prescribed by law and are consistent with 
international standards. In particular, no limitation will be imposed on access 
to, and use of, means of reproducing documents of any kind, while 
respecting, however, rights relating to intellectual property, including 
copyright; 
(9.2) — everyone will have the right of peaceful assembly and demonstration. 
Any restrictions which may be placed on the exercise of these rights will be 
prescribed by law and consistent with international standards; 
(9.3) — the right of association will be guaranteed. The right to form and — 
subject to the general right of a trade union to determine its own 
membership — freely to join a trade union will be guaranteed. These rights 
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will exclude any prior control. Freedom of association for workers, including 
the freedom to strike, will be guaranteed, subject to limitations prescribed by 
law and consistent with international standards; 
(9.4) — everyone will have the right to freedom of thought, conscience and 
religion. This right includes freedom to change one’s religion or belief and 
freedom to manifest one’s religion or belief, either alone or in community 
with others, in public or in private, through worship, teaching, practice and 
observance. The exercise of these rights may be subject only to such 
restrictions as are prescribed by law and are consistent with international 
standards;  
(9.5) — they will respect the right of everyone to leave any country, including 
his own, and to return to his country, consistent with a State’s international 
obligations and CSCE commitments. Restrictions on this right will have the 
character of very rare exceptions, will be considered necessary only if they 
respond to a specific public need, pursue a legitimate aim and are 
proportionate to that aim, and will not be abused or applied in an arbitrary 
manner; 
(9.6) — everyone has the right peacefully to enjoy his property either on his 
own or in common with others. No one may be deprived of his property 
except in the public interest and subject to the conditions provided for by law 
and consistent with international commitments and obligations. 

 
(10) In reaffirming their commitment to ensure effectively the rights of the 

individual to know and act upon human rights and fundamental freedoms, and to 
contribute actively, individually or in association with others, to their promotion and 
protection, the participating States express their commitment to 

(10.1) — respect the right of everyone, individually or in association with others, 
to seek, receive and impart freely views and information on human rights and 
fundamental freedoms, including the rights to disseminate and publish such 
views and information;  
(10.2)— respect the rights of everyone, individually or in association with others, 
to study and discuss the observance of human rights and fundamental freedoms 
and to develop and discuss ideas for improved protection of human rights and 
better means for ensuring compliance with international human rights 
standards;  
(10.3) — ensure that individuals are permitted to exercise the right to 
association, including the right to form, join and participate effectively in non-
governmental organizations which seek the promotion and protection of human 
rights and fundamental freedoms, including trade unions and human rights 
monitoring groups;  
(10.4) — allow members of such groups and organizations to have unhindered 
access to and communication with similar bodies within and outside their 
countries and with international organizations, to engage in exchanges, contacts 
and co-operation with such groups and organizations and to solicit, receive and 
utilize for the purpose of promoting and protecting human rights and 
fundamental freedoms voluntary financial contributions from national and 
international sources as provided for by law. 
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(11) The participating States further affirm that, where violations of human rights 
and fundamental freedoms are alleged to have occurred, the effective remedies 
available include 

(11.1) — the right of the individual to seek and receive adequate legal 
assistance; 
(11.2) — the right of the individual to seek and receive assistance from others in 
defending human rights and fundamental freedoms, and to assist others in  
defending human rights and fundamental freedoms; 
(11.3) — the right of individuals or groups acting on their behalf to communicate 
with international bodies with competence to receive and consider information 
concerning allegations of human rights abuses. 

 
(12) The participating States, wishing to ensure greater transparency in the 

implementation of the commitments undertaken in the Vienna Concluding 
Document under the heading of the human dimension of the CSCE, decide to accept 
as a confidence-building measure the presence of observers sent by participating 
States and representatives of non-governmental organizations and other interested 
persons at proceedings before courts as provided for in national legislation and 
international law; it is understood that proceedings may only be held in camera in 
the circumstances prescribed by law and consistent with obligations under 
international law and international commitments. 

 
(13) The participating States decide to accord particular attention to the 

recognition of the rights of the child, his civil rights and his individual freedoms, his 
economic, social and cultural rights, and his right to special protection against all 
forms of violence and exploitation. They will consider acceding to the Convention on 
the Rights of the Child, if they have not yet done so, which was opened for signature 
by States on 26 January 1990. They will recognize in their domestic legislation the 
rights of the child as affirmed in the international agreements to which they are 
Parties. 

 
(14) The participating States agree to encourage the creation, within their 

countries, of conditions for the training of students and trainees from other 
participating States, including persons taking vocational and technical courses. They 
also agree to promote travel by young people from their countries for the purpose of 
obtaining education in other participating States and to that end to encourage the 
conclusion, where appropriate, of bilateral and multilateral agreements between 
their relevant governmental institutions, organizations and educational 
establishments. 

 
(15) The participating States will act in such a way as to facilitate the transfer of 

sentenced persons and encourage those participating States which are not Parties to 
the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, signed at Strasbourg on 21 
November 1983, to consider acceding to the Convention. 
 

(16) The participating States 
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(16.1) — reaffirm their commitment to prohibit torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment, to take effective legislative, 
administrative, judicial and other measures to prevent and punish such 
practices, to protect individuals from any psychiatric or other medical practices 
that violate human rights and fundamental freedoms and to take effective 
measures to prevent and punish such practices; 
(16.2) — intend, as a matter of urgency, to consider acceding to the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, if they have not yet done so, and recognizing the competences of 
the Committee against Torture under articles 21 and 22 of the Convention and 
withdrawing reservations regarding the competence of the Committee under 
article 20;  
(16.3) — stress that no exceptional circumstances whatsoever, whether a state 
of war or a threat of war, internal political instability or any other public 
emergency, may be invoked as a justification of torture; 
(16.4) — will ensure that education and information regarding the prohibition 
against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, 
civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may 
be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual 
subjected to any form of arrest, detention or imprisonment;  
(16.5) — will keep under systematic review interrogation rules, instructions, 
methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of 
persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any 
territory under their jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture; 
(16.6) — will take up with priority for consideration and for appropriate action, 
in accordance with the agreed measures and procedures for the effective 
implementation of the commitments relating to the human dimension of the 
CSCE, any cases of torture and other inhuman or degrading treatment or 
punishment made known to them through official channels or coming from any 
other reliable source of information;  
(16.7) — will act upon the understanding that preserving and guaranteeing the 
life and security of any individual subjected to any form of torture and other 
inhuman or degrading treatment or punishment will be the sole criterion in 
determining the urgency and priorities to be accorded in taking appropriate 
remedial action; and, therefore, the consideration of any  cases of torture and 
other inhuman or degrading treatment or punishment within the framework of 
any other international body or mechanism may not be invoked as a reason for 
refraining from consideration and appropriate action in accordance with the 
agreed measures and procedures for the effective implementation of the 
commitments relating to the human dimension of the CSCE. 

 
(17) The participating States 

(17.1) — recall the commitment undertaken in the Vienna Concluding Document 
to keep the question of capital punishment under consideration and to co-
operate within relevant international organizations; 
(17.2) — recall, in this context, the adoption by the General Assembly of the 
United Nations, on 15 December 1989, of the Second Optional Protocol to the 
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International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the 
death penalty;  
(17.3) — note the restrictions and safeguards regarding the use of the death 
penalty which have been adopted by the international community, in particular 
article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights;  
(17.4) — note the provisions of the Sixth Protocol to the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the 
abolition of the death penalty;  
(17.5) — note recent measures taken by a number of participating States 
towards the abolition of capital punishment;  
(17.6)  — note the activities of several non-governmental organizations on the 
question of the death penalty;  
(17.7) — will exchange information within the framework of the Conference on 
the Human Dimension on the question of the abolition of the death penalty and 
keep that question under consideration;  
(17.8) — will make available to the public information regarding the use of the 
death penalty.  

 
(18) The participating States  

(18.1) — note that the United Nations Commission on Human Rights has 
recognized the right of everyone to have conscientious objections to military 
service; 
(18.2) — note recent measures taken by a number of participating States to 
permit exemption from compulsory military service on the basis of conscientious 
objections;  
(18.3) — note the activities of several non-governmental organizations on the 
question of conscientious objections to compulsory military service;  
(18.4) — agree to consider introducing, where this has not yet been done, 
various forms of alternative service, which are compatible with the reasons for 
conscientious objection, such forms of alternative service being in principle of a 
non-combatant or civilian nature, in the public interest and of a non-punitive 
nature;  
(18.5) — will make available to the public information on this issue;  
(18.6) — will keep under consideration, within the framework of the Conference 
on the Human Dimension, the relevant questions related to the exemption from 
compulsory military service, where it exists, of individuals on the basis of 
conscientious objections to armed service, and will exchange information on 
these questions. 

 
(19) The participating States affirm that freer movement and contacts among 

their citizens are important in the context of the protection and promotion of human 
rights and fundamental freedoms. They will ensure that their policies concerning 
entry into their territories are fully consistent with the aims set out in the relevant 
provisions of the Final Act, the Madrid Concluding Document and the Vienna 
Concluding Document. While reaffirming their determination not to recede from the 
commitments contained in CSCE documents, they undertake to implement fully and 
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improve present commitments in the field of human contacts, including on a 
bilateral and multilateral basis. In this context they will 

(19.1) — strive to implement the procedures for entry into their territories, 
including the issuing of visas and passport and customs control, in good faith and 
without unjustified delay. Where necessary, they will shorten the waiting time 
for visa decisions, as well as simplify practices and reduce administrative 
requirements for visa applications;  
(19.2) — ensure, in dealing with visa applications, that these are processed as 
expeditiously as possible in order, inter alia, to take due account of important 
family, personal or professional considerations, especially in cases of an urgent, 
humanitarian nature;  
(19.3) — endeavour, where necessary, to reduce fees charged in connection 
with visa applications to the lowest possible level.  

 
(20) The participating States concerned will consult and, where appropriate, 

cooperate in dealing with problems that might emerge as a result of the increased 
movement of persons.  
 

(21) The participating States recommend the consideration, at the next CSCE 
Follow-up Meeting in Helsinki, of the advisability of holding a meeting of experts on 
consular matters. 

 
(22) The participating States reaffirm that the protection and promotion of the 

rights of migrant workers have their human dimension. In this context, they 
(22.1) — agree that the protection and promotion of the rights of migrant 
workers are the concern of all participating States and that as such they should 
be addressed within the CSCE process;  
(22.2) — reaffirm their commitment to implement fully in their domestic 
legislation the rights of migrant workers provided for in international 
agreements to which they are parties;  
(22.3) — consider that, in future international instruments concerning the rights 
of migrant workers, they should take into account the fact that this issue is of 
importance for all of them;  
(22.4) — express their readiness to examine, at future CSCE meetings, the 
relevant aspects of the further promotion of the rights of migrant workers and 
their families. 

 
(23) The participating States reaffirm their conviction expressed in the Vienna 

Concluding Document that the promotion of economic, social and cultural rights as 
well as of civil and political rights is of paramount importance for human dignity and 
for the attainment of the legitimate aspirations of every individual. They also 
reaffirm their commitment taken in the Document of the Bonn Conference on 
Economic Co-operation in Europe to the promotion of social justice and the 
improvement of living and working conditions. In the context of continuing their 
efforts with a view to achieving progressively the full realization of economic, social 
and cultural rights by all appropriate means, they will pay special attention to 
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problems in the areas of employment, housing, social security, health, education and 
culture. 

 
(24) The participating States will ensure that the exercise of all the human rights 

and fundamental freedoms set out above will not be subject to any restrictions 
except those which are provided by law and are consistent with their obligations 
under international law, in particular the International Covenant on Civil and Political 
Rights, and with their international commitments, in particular the Universal 
Declaration of Human Rights. These restrictions have the character of exceptions. 
The participating States will ensure that these restrictions are not abused and are 
not applied in an arbitrary manner, but in such a way that the effective exercise of 
these rights is ensured. Any restriction on rights and freedoms must, in a democratic 
society, relate to one of the objectives of the applicable law and be strictly 
proportionate to the aim of that law. 

 
(25) The participating States confirm that any derogations from obligations 

relating to human rights and fundamental freedoms during a state of public 
emergency must remain strictly within the limits provided for by international law, in 
particular the relevant international instruments by which they are bound, especially 
with respect to rights from which there can be no derogation. They also reaffirm that 

(25.1) — measures derogating from such obligations must be taken in strict 
conformity with the procedural requirements laid down in those instruments;  
(25.2) — the imposition of a state of public emergency must be proclaimed 
officially, publicly, and in accordance with the provisions laid down by law;  
(25.3) — measures derogating from obligations will be limited to the extent 
strictly required by the exigencies of the situation;  
(25.4) — such measures will not discriminate solely on the grounds of race, 
colour, sex, language, religion, social origin or of belonging to a minority.  
 

 
III 
 

(26) The participating States recognize that vigorous democracy depends on the 
existence as an integral part of national life of democratic values and practices as 
well as an extensive range of democratic institutions. They will therefore encourage, 
facilitate and, where appropriate, support practical co-operative endeavours and the 
sharing of information, ideas and expertise among themselves and by direct contacts 
and co-operation between individuals, groups and organizations in areas including 
the following: 

— constitutional law, reform and development, 
— electoral legislation, administration and observation, 
— establishment and management of courts and legal systems, 
— the development of an impartial and effective public service where 

recruitment and advancement are based on a merit system, 
— law enforcement, 
— local government and decentralization, 
— access to information and protection of privacy, 
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— developing political parties and their role in pluralistic societies, 
— free and independent trade unions, 
— co-operative movements, 
— developing other forms of free associations and public interest groups, 
— journalism, independent media, and intellectual and cultural life, 
— the teaching of democratic values, institutions and practices in 

educational institutions and the fostering of an atmosphere of free 
enquiry. 

 
Such endeavours may cover the range of co-operation encompassed in the human 
dimension of the CSCE, including training, exchange of information, books and 
instructional materials, co-operative programmes and projects, academic and 
professional exchanges and conferences, scholarships, research grants, provision of 
expertise and advice, business and scientific contacts and programmes. 

 
(27) The participating States will also facilitate the establishment and 

strengthening of independent national institutions in the area of human rights and 
the rule of law, which may also serve as focal points for co-ordination and 
collaboration between such institutions in the participating States. They propose 
that co-operation be encouraged between parliamentarians from participating 
States, including through existing inter-parliamentary associations and, inter alia, 
through joint commissions, television debates involving parliamentarians, meetings 
and round-table discussions. They will also encourage existing institutions, such as 
organizations within the United Nations system and the Council of Europe, to 
continue and expand the work they have begun in this area. 

 
(28) The participating States recognize the important expertise of the Council of 

Europe in the field of human rights and fundamental freedoms and agree to consider 
further ways and means to enable the Council of Europe to make a contribution to 
the human dimension of the CSCE. They agree that the nature of this contribution 
could be examined further in a future CSCE forum. 

 
(29) The participating States will consider the idea of convening a meeting or 

seminar of experts to review and discuss co-operative measures designed to 
promote and sustain viable democratic institutions in participating States, including 
comparative studies of legislation in participating States in the area of human rights 
and fundamental freedoms, inter alia drawing upon the experience acquired in this 
area by the Council of Europe and the activities of the Commission "Democracy 
through Law". 

 
IV 
 

(30) The participating States recognize that the questions relating to national 
minorities can only be satisfactorily resolved in a democratic political framework 
based on the rule of law, with a functioning independent judiciary. This framework 
guarantees full respect for human rights and fundamental freedoms, equal rights 
and status for all citizens, the free expression of all their legitimate interests and 
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aspirations, political pluralism, social tolerance and the implementation of legal rules 
that place effective restraints on the abuse of governmental power. They also 
recognize the important role of non-governmental organizations, including political 
parties, trade unions, human rights organizations and religious groups, in the 
promotion of tolerance, cultural diversity and the resolution of questions relating to 
national minorities. They further reaffirm that respect for the rights of persons 
belonging to national minorities as part of universally recognized human rights is an 
essential factor for peace, justice, stability and democracy in the participating States. 

 
(31) Persons belonging to national minorities have the right to exercise fully and 

effectively their human rights and fundamental freedoms without any discrimination 
and in full equality before the law. The participating States will adopt, where 
necessary, special measures for the purpose of ensuring to persons belonging to 
national minorities full equality with the other citizens in the exercise and enjoyment 
of human rights and fundamental freedoms. 

 
(32) To belong to a national minority is a matter of a person’s individual choice 

and no disadvantage may arise from the exercise of such choice. Persons belonging 
to national minorities have the right freely to express, preserve and develop their 
ethnic, cultural, linguistic or religious identity and to maintain and develop their 
culture in all its aspects, free of any attempts at assimilation against their will. In 
particular, they have the right 

(32.1) — to use freely their mother tongue in private as well as in public;  
(32.2) — to establish and maintain their own educational, cultural and religious 
institutions, organizations or associations, which can seek voluntary financial 
and other contributions as well as public assistance, in conformity with national 
legislation;  
(32.3) — to profess and practise their religion, including the acquisition, 
possession and use of religious materials, and to conduct religious educational 
activities in their mother tongue;  
(32.4) — to establish and maintain unimpeded contacts among themselves 
within their country as well as contacts across frontiers with citizens of other 
States with whom they share a common ethnic or national origin, cultural 
heritage or religious beliefs;  
(32.5) — to disseminate, have access to and exchange information in their 
mother tongue;  
(32.6) — to establish and maintain organizations or associations within their 
country and to participate in international non-governmental organizations. 
Persons belonging to national minorities can exercise and enjoy their rights 
individually as well as in community with other members of their group. No 
disadvantage may arise for a person belonging to a national minority on account 
of the exercise or non-exercise of any such rights. 

 
(33) The participating States will protect the ethnic, cultural,  linguistic and 

religious identity of national minorities on their territory and create conditions for 
the promotion of that identity. They will take the necessary measures to that effect 
after due consultations, including contacts with organizations or associations of such 
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minorities, in accordance with the decision-making procedures of each State. Any 
such measures will be in conformity with the principles of equality and non-
discrimination with respect to the other citizens of the participating State concerned. 

 
(34) The participating States will endeavour to ensure that persons belonging to 

national minorities, notwithstanding the need to learn the official language or 
languages of the State concerned, have adequate opportunities for instruction of 
their mother tongue or in their mother tongue, as well as, wherever possible and 
necessary, for its use before public authorities, in conformity with applicable 
national legislation. In the context of the teaching of history and culture in 
educational establishments, they will also take account of the history and 
culture of national minorities. 

 
(35) The participating States will respect the right of persons belonging to national 

minorities to effective participation in public affairs, including participation in the 
affairs relating to the protection and promotion of the identity of such minorities. 
The participating States note the efforts undertaken to protect and create conditions 
for the promotion of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of certain 
national minorities by establishing, as one of the possible means to achieve these 
aims, appropriate local or autonomous administrations corresponding to the specific 
historical and territorial circumstances of such minorities and in accordance with the 
policies of the State concerned. 
 

(36) The participating States recognize the particular importance of increasing 
constructive co-operation among themselves on questions relating to national 
minorities. Such co-operation seeks to promote mutual understanding and 
confidence, friendly and good-neighbourly relations, international peace, security 
and justice. Every participating State will promote a climate of mutual respect, 
understanding, co-operation and solidarity among all persons living on its territory, 
without distinction as to ethnic or national origin or religion, and will encourage the 
solution of problems through dialogue based on the principles of the rule of law. 

 
(37) None of these commitments may be interpreted as implying any right to 

engage in any activity or perform any action in contravention of the purposes and 
principles of the Charter of the United Nations, other obligations under international 
law or the provisions of the Final Act, including the principle of territorial integrity of 
States. 

 
(38) The participating States, in their efforts to protect and promote the rights of 

persons belonging to national minorities, will fully respect their undertakings under 
existing human rights conventions and other relevant international instruments and 
consider adhering to the relevant conventions, if they have not yet done so, 
including those providing for a right of complaint by individuals. 

 
(39) The participating States will co-operate closely in the competent 

international organizations to which they belong, including the United Nations and, 
as appropriate, the Council of Europe, bearing in mind their on-going work with 
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respect to questions relating to national minorities. They will consider convening a 
meeting of experts for a thorough discussion of the issue of national minorities. 
 

(40) The participating States clearly and unequivocally condemn totalitarianism, 
racial and ethnic hatred, anti-semitism, xenophobia and discrimination against 
anyone as well as persecution on religious and ideological grounds. In this context, 
they also recognize the particular problems of Roma (gypsies). They declare their 
firm intention to intensify the efforts to combat these phenomena in all their forms 
and therefore will 

(40.1) — take effective measures, including the adoption, in conformity with 
their constitutional systems and their international obligations, of such laws as 
may be necessary, to provide protection against any acts that constitute 
incitement to violence against persons or groups based on national, racial, 
ethnic or religious discrimination, hostility or hatred, including anti-semitism;  
(40.2) — commit themselves to take appropriate and proportionate measures to 
protect persons or groups who may be subject to threats or acts of 
discrimination, hostility or violence as a result of their racial, ethnic, cultural, 
linguistic or religious identity, and to protect their property;  
(40.3) — take effective measures, in conformity with their constitutional 
systems, at the national, regional and local levels to promote understanding and 
tolerance, particularly in the fields of education, culture and information; 
(40.4) — endeavour to ensure that the objectives of education include special 
attention to the problem of racial prejudice and hatred and to the development 
of respect for different civilizations and cultures;  
(40.5) — recognize the right of the individual to effective remedies and 
endeavour to recognize, in conformity with national legislation, the right of 
interested persons and groups to initiate and support complaints against acts of 
discrimination, including racist and xenophobic acts; 
(40.6) — consider adhering, if they have not yet done so, to the international 
instruments which address the problem of discrimination and ensure full 
compliance with the obligations therein, including those relating to the 
submission of periodic reports;  
(40.7) — consider, also, accepting those international mechanisms which allow 
States and individuals to bring communications relating to discrimination before 
international bodies. 

 
V 
 

(41) The participating States reaffirm their commitment to the human dimension 
of the CSCE and emphasize its importance as an integral part of a balanced approach 
to security and co-operation in Europe. They agree that the Conference on the 
Human Dimension of the CSCE and the human dimension mechanism described in 
the section on the human dimension of the CSCE of the Vienna Concluding 
Document have demonstrated their value as methods of furthering their dialogue 
and co-operation and assisting in the resolution of relevant specific questions. They 
express their conviction that these should be continued and developed as part of an 
expanding CSCE process. 
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(42) The participating States recognize the need to enhance further the 

effectiveness of the procedures described in paragraphs 1 to 4 of the section on the 
human dimension of the CSCE of the Vienna Concluding Document and with this aim 
decide 

(42.1) — to provide in as short a time as possible, but no later than four weeks, a 
written response to requests for information and to representations made to 
them in writing by other participating States under paragraph 1;  
(42.2)  — that the bilateral meetings, as contained in paragraph 2, will take place 
as soon as possible, as a rule within three weeks of the date of the request;  
(42.3) — to refrain, in the course of a bilateral meeting held under paragraph 2, 
from raising situations and cases not connected with the subject of the meeting, 
unless both sides have agreed to do so.  

 
(43) The participating States examined practical proposals for new measures 

aimed at improving the implementation of the commitments relating to the human 
dimension of the CSCE. In this regard, they considered proposals related to the 
sending of observers to examine situations and specific cases, the appointment of 
rapporteurs to investigate and suggest appropriate solutions, the setting up of a 
Committee on the Human  Dimension of the CSCE, greater involvement of persons, 
organizations and institutions in the human dimension mechanism and further 
bilateral and multilateral efforts to promote the resolution of relevant issues. They 
decide to continue to discuss thoroughly in subsequent relevant CSCE fora these and 
other proposals designed to strengthen the human dimension mechanism, and to 
consider adopting, in the context of the further development of the CSCE process, 
appropriate new measures. They agree that these measures should contribute to 
achieving further effective progress, enhance conflict prevention and confidence in 
the field of the human dimension of the CSCE. 
 

(44) The representatives of the participating States express their profound 
gratitude to the people and Government of Denmark for the excellent organization 
of the Copenhagen Meeting and the warm hospitality extended to the delegations 
which participated in the Meeting.  
 

(45) In accordance with the provisions relating to the Conference on the Human 
Dimension of the CSCE contained in the Concluding Document of the Vienna Follow-
up Meeting of the CSCE, the third Meeting of the Conference will take place in 
Moscow from 10 September to 4 October 1991.  

 

Copenhagen, 29 June 1990 

 
ANNEX 
 
CHAIRMAN’S STATEMENT ON THE ACCESS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND 
THE MEDIA TO MEETINGS OF THE CONFERENCE ON THE HUMAN DIMENSION 
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The Chairman notes that the practices of openness and access to the Meetings of the 
Conference on the Human Dimension, as they were applied at the Vienna Meeting and as 
contained in Annex XI of the Concluding Document of that Meeting, are of importance to all 
participating States. In order to follow and build upon those practices at forthcoming CSCE 
meetings of the Conference on the Human Dimension, the participating States agree that 
the following practices of openness and access should be respected: 
 

— free movement by members of interested non-governmental 
organizations (NGOs) in the Conference premises, except for the areas 
restricted to delegations and to the services of the Executive Secretariat. 
Accordingly, badges will be issued to them, at their request, by the 
Executive Secretariat;  

— unimpeded contacts between members of interested NGOs and 
delegates, as well as with accredited representatives of the media; 

— access to official documents of the Conference in all the working 
languages and also to any document that delegates might wish to 
communicate to members of interested NGOs; 

— the opportunity for members of interested NGOs to transmit to delegates 
communications relating to the human dimension of the CSCE. Mailboxes 
for each delegation will be accessible to them for this purpose; 

— free access for delegates to all documents emanating from interested 
NGOs and addressed to the Executive Secretariat for the information of 
the Conference. Accordingly, the Executive Secretariat will make available 
to delegates a regularly updated collection of such documents. They 
further undertake to guarantee to representatives of the media  

— free movement in the Conference premises, except for the areas 
restricted to delegations and to the services of the Executive Secretariat. 
Accordingly, badges will be issued to them by the Executive Secretariat 
upon presentation of the requisite credentials; 

— unimpeded contacts with delegates and with members of interested 
NGOs; 

— access to official documents of the Conference in all the working 
languages. 

 
The Chairman notes further that this statement will be an Annex to the Document of the 
Copenhagen Meeting and will be published with it. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Z - Declaration on a transformed North 
Atlantic Alliance issued by the Heads of State and 
Government participating in the meeting of the North 
Atlantic Council (“The London Declaration”), London, 6 July 
1990 
 
 

1. Europe has entered a new, promising era. Central and Eastern Europe is liberating itself. 
The Soviet Union has embarked on the long journey towards a free society. The walls that 
once confined people and ideas are collapsing. Europeans are determining their own 
destiny. They are choosing freedom. They are choosing economic liberty. They are choosing 
peace. They are choosing a Europe whole and free. As a consequence, this Alliance must and 
will adapt. 
 
2. The North Atlantic Alliance has been the most successful defensive alliance in history. As 
our Alliance enters its fifth decade and looks ahead to a new century, it must continue to 
provide for the common defence. This Alliance has done much to bring about the new 
Europe. No one, however, can be certain of the future. We need to keep standing together, 
to extend the long peace we have enjoyed these past four decades. Yet our Alliance must be 
even more an agent of change. It can help build the structures of a more united continent, 
supporting security and stability with the strength of our shared faith in democracy, the 
rights of the individual, and the peaceful resolution of disputes. We reaffirm that security 
and stability do not lie solely in the military dimension, and we intend to enhance the 
political component of our Alliance as provided for by Article 2 of our Treaty. 
 
3. The unification of Germany means that the division of Europe is also being overcome. A 
united Germany in the Atlantic Alliance of free democracies and part of the growing political 
and economic integration of the European Community will be an indispensable factor of 
stability, which is needed in the heart of Europe. The move within the European Community 
towards political union, including the development of a European identity in the domain of 
security, will also contribute to Atlantic solidarity and to the establishment of a just and 
lasting order of peace throughout the whole of Europe. 
 
4. We recognise that, in the new Europe, the security of every state is inseparably linked to 
the security of its neighbours. NATO must become an institution where Europeans, 
Canadians and Americans work together not only for the common defence, but to build new 
partnerships with all the nations of Europe. The Atlantic Community must reach out to the 
countries of the East which were our adversaries in the Cold War, and extend to them the 
hand of friendship. 
 
5. We will remain a defensive alliance and will continue to defend all the territory of all our 
members. We have no aggressive intentions and we commit ourselves to the peaceful 
resolution of all disputes. We will never in any circumstance be the first to use force. 
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6. The member states of the North Atlantic Alliance propose to the member states of the 
Warsaw Treaty Organisation a joint declaration in which we solemnly state that we are no 
longer adversaries and reaffirm our intention to refrain from the threat or use of force 
against the territorial integrity or political independence of any state, or from acting in any 
other manner inconsistent with the purposes and principles of the United Nations Charter 
and with the CSCE Final Act. We invite all other CSCE member states to join us in this 
commitment to non-aggression. 
 
7. In that spirit, and to reflect the changing political role of the Alliance, we today invite 
President Gorbachev on behalf of the Soviet Union, and representatives of the other Central 
and Eastern European countries to come to Brussels and address the North Atlantic Council. 
We today also invite the governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the Czech 
and Slovak Federal Republic, the Hungarian Republic, the Republic of Poland, the People’s 
Republic of Bulgaria and Romania to come to NATO, not just to visit, but to establish regular 
diplomatic liaison with NATO. This will make it possible for us to share with them our 
thinking and deliberations in this historic period of change. 
 
8. Our Alliance will do its share to overcome the legacy of decades of suspicion. We are 
ready to intensify military contacts, including those of NATO Military Commanders, with 
Moscow and other Central and Eastern European capitals. 
 
9. We welcome the invitation to NATO Secretary General Manfred Wörner to visit Moscow 
and meet with Soviet leaders. 
 
10. Military leaders from throughout Europe gathered earlier this year in Vienna to talk 
about their forces and doctrine. NATO proposes another such meeting this autumn to 
promote common understanding. We intend to establish an entirely different quality of 
openness in Europe, including an agreement on “Open Skies”. 
 
11. The significant presence of North American conventional and US nuclear forces in 
Europe demonstrates the underlying political compact that binds North America’s fate to 
Europe’s democracies. But, as Europe changes, we must profoundly alter the way we think 
about defence. 
 
12. To reduce our military requirements, sound arms control agreements are essential. That 
is why we put the highest priority on completing this year the first treaty to reduce and limit 
conventional armed forces in Europe (CFE) along with the completion of a meaningful CSBM 
package. These talks should remain in continuous session until the work is done. Yet we 
hope to go further. We propose that, once a CFE Treaty is signed, follow-on talks should 
begin with the same membership and mandate, with the goal of building on the current 
agreement with additional measures, including measures to limit manpower in Europe. 
With this goal in mind, a commitment will be given at the time of signature of the CFE Treaty 
concerning the manpower levels of a unified Germany. 
 
13. Our objective will be to conclude the negotiations on the follow-on to CFE and CSBMs as 
soon as possible and looking to the follow-up meeting of the CSCE to be held in Helsinki in 
1992. We will seek through new conventional arms control negotiations, within the CSCE 
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framework, further far-reaching measures in the 1990s to limit the offensive capability of 
conventional armed forces in Europe, so as to prevent any nation from maintaining 
disproportionate military power on the continent. NATO’s High Level Task Force will 
formulate a detailed position for these follow-on conventional arms control talks. We will 
make provisions as needed for different regions to redress disparities and to ensure that no 
one’s security is harmed at any stage. Furthermore, we will continue to explore broader 
arms control and confidence-building opportunities. This is an ambitious agenda, but it 
matches our goal: enduring peace in Europe. 
 
14. As Soviet troops leave Eastern Europe and a treaty limiting conventional armed forces is 
implemented, the Alliance’s integrated force structure and its strategy will change 
fundamentally to include the following elements: 
 

• NATO will field smaller and restructured active forces. These forces will be highly 
mobile and versatile so that Allied leaders will have maximum flexibility in deciding 
how to respond to a crisis. It will rely increasingly on multinational corps made up of 
national units. 

 
• NATO will scale back the readiness of its active units, reducing training requirements 

and the number of exercises. 
 

• NATO will rely more heavily on the ability to build up larger forces if and when they 
might be needed. 

 
15. To keep the peace, the Alliance must maintain for the foreseeable future an appropriate 
mix of nuclear and conventional forces, based in Europe, and kept up to date where 
necessary. But, as a defensive Alliance, NATO has always stressed that none of its weapons 
will ever be used except in self-defence and that we seek the lowest and most stable level of 
nuclear forces needed to secure the prevention of war. 
 
16. The political and military changes in Europe, and the prospects of further changes, now 
allow the Allies concerned to go further. They will thus modify the size and adapt the tasks 
of their nuclear deterrent forces. They have concluded that, as a result of the new political 
and military conditions in Europe, there will be a significantly reduced role for sub-strategic 
nuclear systems of the shortest range. They have decided specifically that, once 
negotiations begin on short-range nuclear forces, the Alliance will propose, in return for 
reciprocal action by the Soviet Union, the elimination of all its nuclear artillery shells from 
Europe. 
 
17. New negotiations between the United States and the Soviet Union on the reduction of 
short-range forces should begin shortly after a CFE agreement is signed. The Allies 
concerned will develop an arms control framework for these negotiations which takes into 
account our requirements for far fewer nuclear weapons, and the diminished need for sub-
strategic nuclear systems of the shortest range. 
 
18. Finally, with the total withdrawal of Soviet stationed forces and the implementation of a 
CFE agreement, the Allies concerned can reduce their reliance on nuclear weapons. These 
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will continue to fulfil an essential role in the overall strategy of the Alliance to prevent war 
by ensuring that there are no circumstances in which nuclear retaliation in response to 
military action might be discounted. However, in the transformed Europe, they will be able 
to adopt a new NATO strategy making nuclear forces truly weapons of last resort. 
 
19. We approve the mandate given in Turnberry to the North Atlantic Council in Permanent 
Session to oversee the ongoing work on the adaptation of the Alliance to the new 
circumstances. It should report its conclusions as soon as possible. 
 
20. In the context of these revised plans for defence and arms control, and with the advice 
of NATO Military Authorities and all member states concerned, NATO will prepare a new 
Allied military strategy moving away from “forward defence” where appropriate, towards a 
reduced forward presence and modifying “flexible response” to reflect a reduced reliance 
on nuclear weapons. In that connection NATO will elaborate new force plans consistent with 
the revolutionary changes in Europe. NATO will also provide a forum for Allied consultation 
on the upcoming negotiations on short-range nuclear forces. 
 
21. The Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) should become more 
prominent in Europe’s future, bringing together the countries of Europe and North America. 
We support a CSCE Summit later this year in Paris which would include the signature of a 
CFE agreement and would set new standards for the establishment, and preservation, of 
free societies. It should endorse, inter alia: 
 

• CSCE principles on the right to free and fair elections; 
 

• CSCE commitments to respect and uphold the rule of law; 
 

• CSCE guidelines for enhancing economic cooperation, based on the development of 
free and competitive market economies; and 

 
• CSCE cooperation on environmental protection. 

 
22. We further propose that the CSCE Summit in Paris decide how the CSCE can be 
institutionalised to provide a forum for wider political dialogue in a more united Europe. We 
recommend that CSCE governments establish: 
 

• a programme for regular consultations among member governments at the Heads of 
State and Government or Ministerial level, at least once each year, with other 
periodic meetings of officials to prepare for and follow up on these consultations; 

 
• a schedule of CSCE review conferences once every two years to assess progress 

toward a Europe whole and free; 
 

• a small CSCE secretariat to coordinate these meetings and conferences; 
 

• a CSCE mechanism to monitor elections in all the CSCE countries, on the basis of the 
Copenhagen Document; 
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• a CSCE Centre for the Prevention of Conflict that might serve as a forum for 
exchange of military information, discussion of unusual military activities, and the 
conciliation of disputes involving CSCE member states; and 

 
• a CSCE parliamentary body, the Assembly of Europe, to be based on the existing 

parliamentary assembly of the Council of Europe in Strasbourg, and include 
representatives of all CSCE member states. 

 
The sites of these new institutions should reflect the fact that the newly democratic 
countries of Central and Eastern Europe form part of the political structures of the new 
Europe. 
 
23. Today, our Alliance begins a major transformation. Working with all the countries of 
Europe, we are determined to create enduring peace on this continent. 
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Ραράρτθμα Θ  – Δίκτυα Διμερϊν Συμφωνιϊν Ελεφκερου Εμπορίου, 31/12/2006 
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—.Thessaloniki, 8/6/2000 (Record of the Meeting, Agenda for Stability, Informal Ministerial 
Meeting) 

—. Bucharest, 5/6/2001 (Extraordinary meeting conclusions) 

—. Brussels, 27-28/6/2001 

—. Bucharest, 25-26/10/2001 (Regional Funding Conference, Report, Informal Ministerial 
Meeting, Strategic Framework and Working Table Priorities) 

—. Thessaloniki, 16/12/2002 (Chairman’s Conclusions – Setting Priorities for 2003 and 
beyond) 

—. Dubrovnik, 27/5/2003 (Chairman’s Concusions, Perspectives Beyond Thessaloniki, 
Getting to Work) 

—. Tirana, 5/12/2003 (Chairman’s Conclusions, Annual Report of the Special Coordinator)  

—. Portoroz, 8/6/2004 (Chairman’s Conclusions, Five Years – Quid factum est, Quo vadis 
Stability Pact? By Erhard Busek, Five Years of Stability Pact by Fabrizzio Saccomanni, The 
Stability Pact and Long-Term Conflict Prevention in Europe by Javier Solana, The Stability 
Pact: Lessons for the Future by Bodo Hombach) 

—. Skopje, 19/11/2004 (Chairman’s Conclusions, Annual Report 2004) 

—. Sofia, 18/5/2005 (Chairman’s Conclusions, Working Tables Reports) 

—. Prague, 16/11/2005 (Chairman’s Conclusions, Speech of the Special Coordinator at the 
Regional Table, Core Objectives 2006) 

—. Belgrade, 30/5/2006 (Chairman’s Conclusions, Southeast Europe in Transformation 
Towards the European Union by Olli Rehn, Comments by the Austrian Presidency of the 
European Council, Comments by the Croatian Chairmanship-in-Office of the SEECP, Remarks 
by the Chairman of the SP Senior Review Group, Non-paper: Proposals from the European 
Commission and the Stability Pact regarding the Regional Ownership Process) 

—. Bucharest, 16/11/2006 (Chairman’s Conclusions, Annual Report 2006, Report of the 
Special Co-ordinator on Regional Ownership and Streamlining of Stability Pact Task Forces 
and Initiatives, Agreed Regional Annual Contribution to the RCC Secretariat, Speech of the 
Special Coordinator) 

—. Zagreb, 10-12/5/2007 (Rede von Bundeskanzelarin Angela Merkel, Opening Speech of 
Jose Mauel Baroso at the 10th Meeting of the SEECP, New Steps Forwards for Regional 
Cooperation by Olli Rehn, Chairman’s Conclusions, Report of the Special Co-ordinator on 
Regional Ownership and Streamlining of Stability Pact Task Forces and Initiatives, Statute of 
the Regional Cooperation Council) 

—. Tirana, 3-4/12/2007 (The Road Ahead: Reinforcing the Regional Agenda, Concluding 
Address of the Secretary General of the RCC, EU Intervention, Talking Points of Mr. Jan 
Truszczynski Deputy Director DG Enlargement) 
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—. Sofia, 27-28/2/2008 (Chairman’s Conclusions) 

First Report of the Senior Review Group, 7/11/2005 

Final Report of the Senior Review Group, 6/3/2006 

 

 

SOUTHEAST EUROPEAN COOPERATION PROCESS 

- Summit Declaration, Zagreb, 12/5/2007 
- Summit Declaration, Thessaloniki, 9/5/2006 
- Sofia Declaration on Good Neighborly Relations, Stability, Security and Cooperation 

in the Balkans, Sofia, 7 July 1996 
- Bucharest Declaration of the 3rd Meeting of the Heads of State and Government of 

Southeast European Countries, 14/2/2000 

 

ΑΛΛΑ 

Σφμβαςθ τθσ Βιζννθσ για το Δίκαιο των Διεκνϊν Συνκθκϊν 

Conference on Security and Cooperation in Europe, Final Act, Helsinki, 1975 
 
 
 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΕΣ ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΕΣ 

http://www.stabilitypact.org  

http://www.rcc.int  

http://www.cefta.int  

http://www.nato.org  

http://www.seerecon.org  

http://www.worldbank.org  

http://www.osce.org  

http://www.ebrd.org  

http://www.oecd.org  

http://www.investmentcompact.org  

http://www.stabilitypact.org/
http://www.rcc.int/
http://www.cefta.int/
http://www.nato.org/
http://www.seerecon.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.osce.org/
http://www.ebrd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.investmentcompact.org/


  

486 
 

Σφμφωνο Στακερότθτασ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1999-2008 486 

http://www.secipro.net  

http://www.bacsee.net  

http://www.seci.info  

http://www.coe.org  

http://europa.eu  
 

http://www.secipro.net/
http://www.bacsee.net/
http://www.seci.info/
http://www.coe.org/
http://europa.eu/
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