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Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την ερ-
γασία τα απέκτησα, τα επεξεργάστηκα και τα παρουσίασα 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δε-
οντολογίας, καθώς και με τους νόμους που διέπουν την έρευ-
να και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπεύθυνα 
ότι όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι 
και παραπέμπω τις πηγές όλων των στοιχείων που χρησι-
μοποιώ και τα οποία δεν αποτελούν πρωτότυπη δημιουργία 
μου. 
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Περίληψη 

 

Η έννοια της «ισχύoς» είναι από τις πλέον αμφιλεγόμενες έννοιες στις 

διεθνείς σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί τον κύριο παράγοντα τόσο για 

την κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς γίγνεσθαι, όσο και για την δράση των 

κρατών μέσα σε αυτό. Όχι μόνο οι διαστάσεις της «ισχύος», αλλά και τα χα-

ρακτηριστικά της επιβεβαιώνουν την δυσκολία για τον ορισμό ενός ιδεατού 

τύπου «ισχύος». Αν και η Ε.Ε. δεν είναι κράτος, εξετάζουμε την «ισχύ» της, 

καθώς εμπεριέχει ορισμένα συστατικά στοιχεία της. Συνεπώς εξετάζουμε την 

Ε.Ε. ως οικονομική, πολιτική και θεσμική δύναμη.  

Όσον αφορά την οικονομία, η Ε.Ε. παρουσιάζει αναμφισβήτητα πολλές 

επιτυχίες. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη κρίση και η αδυναμία της να ανταπο-

κριθεί άμεσα μας οδηγούν σε αναθεώρηση της οικονομικής της «ισχύος». Στο 

διεθνές περιβάλλον, η Ε.Ε. παρουσιάζεται ως μη στρατιωτική δύναμη και 

προβάλλεται ως το μόνο αξιόπιστο πολιτικό όργανο. Η διπλωματία και η συ-

νεργασία είναι τα κύρια μέσα της «ισχύος» της. Ωστόσο, προσπάθεια σύγκλι-

σης σε επίπεδο συνεργασίας τόσο σε πολιτικές ασφάλειας όσο και άμυνας, 

άλλαξαν την μορφή της Ε.Ε. ως μη στρατιωτική δύναμη.  

Ωστόσο, εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η  θεσμική διάσταση της Ε.Ε., η 

οποία δέχτηκε και το μεγαλύτερο πλήγμα. Χαρακτηριστικά, η Ε.Ε. παρουσια-

ζόταν για χρόνια ως «κανονιστική δύναμη» που αποτελούσε πρότυπο για όλο 

το διεθνές σύστημα και που βασιζόταν στις αρχές και στους κανόνες της. Ό-

μως, η πρόσφατη κρίση ήρθε να διαψεύσει αυτή την «ισχύ», καθώς έχουν κα-

ταπατηθεί στοιχειώδεις αρχές της Ε.Ε.. Αυτή η κατάσταση οδήγησε τους ηγέ-

τες να λάβουν μέτρα, αν και αυτό έγινε με μεγάλη καθυστέρηση. Το αποκορύ-

φωμα αυτών των μέτρων ήταν η νέα «Διακυβερνητική Συνθήκη» που ρύθμιζε 

τα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε.. Παρά ταύτα, η «Διακυ-

βερνητική Συνθήκη» δεν προχώρησε «αναίμακτα», καθώς η Μεγάλη Βρετανία 

με το βέτο της άρχισε ήδη να ταράζει τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήμα-

τος. Συνεπώς εμμέσως, αυτή η «Διακυβερνητική Συνθήκη» οδήγησε την Ε.Ε. 

σε αυτό που πολλά χρόνια πριν είχαν ονομάσει ως «Ε.Ε. πολλών ταχυτή-

των». 



4 

 

 

Περιεχόμενα  

 

Εισαγωγή…………………………………………..………………..…………..….6 

Α. Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Ισχύoς 

1. Η Έννοια της «Ισχύoς»………………...……………...………………....…....8 

2. Οι Διαστάσεις της «Ισχύoς»…………………………………………….....….9  

2.1.Η «επικράτεια» της ισχύoς………………………………………….……...…………...….....9 

2.2. Η «εμβέλεια» της ισχύoς……………………………………………………………………..10 

2.3.Το «πεδίο» της ισχύoς……………………………………………………...…………..….…11 

3. Τα Στοιχεία της «Ισχύoς»………………………...…………….......…...…...11 

3.1. Τα «υλικά στοιχεία» της ισχύος…..………………………….............…….……11 

3.1.1.  Ο πληθυσμός…………………………………………..…………….…....….12 

3.1.2. Η έκταση………………………………………….……………………….…...13 

3.1.3. Οι πηγές πλούτου………………………………….…………………………..14 

3.1.4. Ένοπλες Δυνάμεις και δυνατότητα στρατιωτικής κινητοποίησης………...……...14 

3.2. Τα «λειτουργικά/απροσδιόριστα» στοιχεία της ισχύος…….............………......15 

3.2.1. Ηγεσία και προσωπικότητα………………………………..……………….....15 

3.2.2. Η αποδοτικότητα της διοίκησης………………………………………….…....15 

3.2.3. Το πολιτικό σύστημα…………………………………………….………….....16 

3.2.4. Το κύρος………………………………………………………….……………16 

3.2.5. Η θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα………………...…………..…..…...16 

3.2.6. Τυχαίο γεγονός……………………………………………………….…......…17 

4. Η Εξίσωση της «Ισχύος»………………………...…………………….…..…17 

5. Τελικά Μπορούμε να Ορίσουμε τι Είναι Ισχύς;…………….………...….19 

6. Μπορεί να Μετρηθεί η Ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;……...……....20 

Β. Oι Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ισχύος 

1. Η Οικονομική Ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης......………………..……23 

1.1 Η Ενιαία ευρωπαική αγορά………………………………………………..……..24 

1.2  Η οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε.………………………………………..…….…27 

1.3 Η οικονομική κρίση και τα προβλήματα που ανέδειξε………………….…….….32 

2. Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτική ή Στρατιωτική Δύναμη;………………...37 

2. 1. Τι είναι πολιτική ισχύς;…………………………………………………….……41 



5 

 

2.2.  Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας ως εκφραστές ισχύ-

ος…....………………………………………………………………………………45 

2.3.Ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας ως εκφραστές ισχύ-

ος………………………….…………………………………………………….…..48 

2. 4. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική δύναμη;……….......…….……………….50 

2. 5. Τι δύναμη είναι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση;…………….……...………...…...53 

3. Η «Κανονιστική/Θεσμικήή Ισχύς» της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης……………………………………………………………………………….....53 

3. 1. Τι είναι νόρμες;……………………………………………………......………..54 

3. 2. Η κανονιστική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης……………..…………….....…55 

3. 3. Από πού προέρχεται η «Κανονιστική Ισχύς» της Ε.Ε;……………………...….56 

3. 4. Οι αρχές της «Θεσμικής Ισχύος» της Ε.Ε μια κανονιστική προσέγγιση........……..…...58 

3. 5. Κριτική στην «Κανονιστική Ισχύ» της Ε.Ε.…………………………...…..…..…61 

3. 6. Διαδικασία Θεσμοθέτησης………………………………………………………………...62 

Γ. Η Θεσμική Μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισχύς 

1. Η οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε.…….………………………………..69 

2. Το «Σύμφωνο για το Ευρώ»………………..…………………..…....…..….71 

3. Η νέα «Δημοσιονομική Συνθήκη»………………………………..………...72 

4. «Διακυβερνητική Συνθήκη» και Ε.Ε. πολλών ταχυτήτων……………...74 

Επίλογος………………………………………...…………………………………76 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………...………….80 

 

 

Πίνακες και διαγράμματα 

 

Γράφημα 1. Συγκριτική οικονομική ανάπτυξη 1960-2010………….……..22 

Γράφημα 2. Διασπορά οικονομικής πίτας 2010……………………………26 

Γράφημα 3:Εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ΕΕ…………………….78 

Γράφημα 4: Πως βλέπουν το μέλλον της ΕΕ οι πολίτες………………….79  

Πίνακας 1:Ηγέτιδς δυνάμεις και κύριες πηγές ισχύος……………………18 

Πίνακας 2: Οικονομική βοήθεια της Ε.Ε. προς Τρίτες χώρες……………27 

Πίνακας 3: Ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε. το 2009….….………………..28 

Πίνακας 4: Ο ιδεατός τύπος της ισχύoς κατά την Smith….………………42 



6 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή  

 

Η Ε.Ε. φάνταζε μια δύναμη του 21ου αιώνα, η οποία βγαίνοντας από 

την σκιά των Η.Π.Α. θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στο διεθνές τοπίο. Αφ’ 

ενός είχε περάσει από την τραυματική εμπειρία του Παγκοσμίου Πολέμου και 

για περισσότερο από τριάντα χρόνια προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της. 

Αφ’ ετέρου, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου δημιουργούσε την ευκαιρία και τις 

προϋποθέσεις η Ε.Ε. να αναλάβει πιο ουσιαστικά τον ρόλο που της αναλογεί 

στο νέο διεθνές τοπίο.  

Η οικονομία ανέλαβε τον ρόλο του καθοδηγητή στην προσπάθεια για 

εδραίωση της κυριαρχίας της ΕΕ. Έτσι, η Ενιαία Αγορά δημιούργησε όλες τις 

προϋποθέσεις για ανάπτυξη και στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η Ε.Ε. κυρι-

αρχούσε στους περισσοτέρους οικονομικούς δείκτες. Συγκεκριμένα, η  συνε-

χής διεύρυνση σε συνδυασμό με την έλευση του Ευρώ δημιούργησαν ακόμα 

μεγαλύτερη ευφορία. Η Ε.Ε. ήταν πλέον η μεγαλύτερη εσωτερική αγορά που 

προσέγγιζε 500 εκατομμύρια πολίτες.  

Από την άλλη πλευρά, αυτή η οικονομική ανάπτυξη άφησε πολύ πίσω 

(για πολλούς ήταν ηθελημένη αυτή η πολιτική) την πολιτική ενοποίηση. Χαρα-

κτηριστικά, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έγινε μεγαλύτερη η ανάγκη για 

οικονομική ενοποίηση. Η Ε.Ε. προέβαλλε ως το μόνο εναλλακτικό μοντέλο 

στις διεθνείς σχέσεις πέρα από παραδοσιακές μορφές ισχύος. Η «Κοινή Εξω-

τερική Πολιτική» και η «Πολιτική Ασφαλείας» σε συνδυασμό με την «Κοινή 

Πολιτική Άμυνας», άρχισε να μεταλλάσει τον πολιτικό χαρακτηρισμό της Ε.Ε. 

και της προσέδιδε περισσότερο πια χαρακτηριστικά στρατιωτικής δύναμης.  

Εν τούτοις, η Ε.Ε. πέρα από την πολιτική της ισχύ, είχε να επιδείξει την 

θεσμική της ισχύ. Η προσήλωση που έχει στους θεσμούς, στις αρχές και στις 

νόρμες της, την καθιστούν πρότυπο ισχύος στο παγκόσμιο σύστημα. Όμως, 

το προφίλ της Ε.Ε. ως θεσμική δύναμη έχει «τσαλακωθεί» από την πρόσφατη 



7 

 

κρίση και τα μέσα επίλυσή της που οδήγησαν στην υπερκάλυψη πολλών εκ 

των ιδρυτικών αρχών της Ε.Ε., με πιο χαρακτηριστική αυτή της αλληλεγγύης.  

Επομένως, η πρόσφατη κρίση μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τις 

διαστάσεις της ευρωπαϊκής ισχύος. Να δούμε τις απόψεις που υπάρχουν για 

καθεμία από αυτές ξεχωριστά και αν μπορούμε να πούμε κατηγορηματικά τι 

είδους δύναμη είναι η Ε.Ε..  

Είναι γεγονός ότι η κρίση έφερε τριγμούς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα 

και σίγουρα η μορφή της Ε.Ε. δεν είναι όπως την γνωρίζαμε. Ήδη προωθείται 

η νέα «Δημοσιονομική Συνθήκη», τέθηκε σε ισχύ μέχρι το Μάρτιο του 2012. 

Στην Συνθήκη αυτή θα ορίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική διακυ-

βέρνηση, ενώ παράλληλα θα ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν την  πει-

θαρχία και τον έλεγχο των κρατών αναφορικά με τα δημοσιονομικά τους. Η 

Συνθήκη αυτή ξεφεύγει από την παραδοσιακή αναθεώρηση των Συνθηκών, 

εξαιτίας της άρνησης της Βρετανίας. Παρ’ όλα αυτά, η λύση θα δοθεί με μια 

«Διακυβερνητική Συνθήκη» που θα υπογράψουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. 

Αυτή η Συνθήκη είναι που μας οδηγεί στην Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων 

και στην οποία η Γερμανία θα επιβάλλει τις δικές της απόψεις.  

Με την παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τις διαστάσεις της Ευρωπαϊ-

κής ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε την οικονομική, πολιτική και θε-

σμική ισχύ της Ε.Ε. και εάν είναι εφικτό πλέον να την χαρακτηρίζουμε κατ’ αυ-

τό τον τρόπο. Επιπλέον, θα μελετήσουμε τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ε.Ε. 

για να ξεφύγει από την κρίση και πώς οδηγηθήκαμε στην λεγόμενη «Διακυ-

βερνητική Συνθήκη». Στην εργασία ξεφεύγουμε από την παραδοσιακή αντί-

ληψη για το αν οι δομές της Ε.Ε. θα δυναμώσουν μέσω ομοιομορφίας ή θα 

χαλαρώσουν και τίθεται ευθέως το ερώτημα εάν θα συνεχίσει να υπάρχει η 

Ε.Ε. ή όχι. 

Στο πρώτο μέρος, θα εξετάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο της ισχύος. Θα 

προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητή την έν-

νοια της ισχύος και θα μελετήσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της.  

Στο δεύτερο μέρος, θα δούμε αναλυτικά την οικονομική, πολιτική και 

θεσμική ισχύ της Ένωσης και θα απαντήσουμε αν πληρεί τα χαρακτηριστικά 

για να προσδιοριστεί ξεκάθαρα τι είδους δύναμη είναι.  

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, θα αναλύσουμε την καινούργια «Δημο-

σιονομική Συνθήκη» και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτήν μέσα από τις αποφάσεις 
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των Συνόδων Κορυφής των ηγετών και μέσα από την προβολή απόψεων για 

την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων.  

 

 

Α. Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Ισχύος 

 

 

1. Η Έννοια της «Ισχύος» 

 

 έννοια της «ισχύος» είναι από τις κεντρικές, πιο αμφιλεγόμενες και 

πολυσυζητημένες έννοιες των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής επι-

στήμης1. Μην ξεχνούμε ότι η ίδια η πολιτική είναι «ισχύς»2. Έχουν δο-

θεί πολλοί ορισμοί από τους ερευνητές των διεθνών σχέσεων για την έννοια 

της «ισχύος» και παραθέτουμε ορισμένες ενδεικτικές3. Κατά τον Nicholas 

Spykman, κάθε πολιτισμένη ζωή στηρίζεται στην ισχύ. «Ισχύς» είναι η ικανό-

τητα να στραφεί η ατομική ή η ανθρώπινη συλλογικότητα σε κάποιο επιθυμη-

τό πρότυπο, με την πειθώ, την αγορά, την ανταλλαγή ή τον καταναγκασμό. Ο 

Haus Morgenthau διατείνεται στην άποψη ότι η «ισχύς» είναι ο έλεγχος που 

ασκεί ένας άνθρωπος στις σκέψεις και στις πράξεις άλλων ανθρώπων. Επι-

πλέον, ο Arnold Wolfers υποστηρίζει ότι η «ισχύς» είναι η ικανότητα να ωθή-

σεις κάποιον να κάνει κάτι που θέλεις και να μην κάνει κάτι που δεν θέλεις. 

Κατά τον Robert Gilpin, η «ισχύς» περιλαμβάνει τις στρατιωτικές, οικονομικές 

και τεχνολογικές ικανότητες των κρατών.  

Παρ’ όλα αυτά, ο Charles Kindleberger δίνει μια διαφορετική προσέγγι-

ση, καθώς εκτιμά ότι η «ισχύς» είναι συνυφασμένη με την πολιτική και την οι-

κονομία, καθώς δεν εστιάζει σε αυτή καθ’ αυτή την ισχύ, αλλά στην ικανότητα 

                                                 
1
 Ηρακλειδής Αλέξης, Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων: Μια Κριτική 

Περιδιάβαση, γ’ έκδοση, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα, 2005. 

2
 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, Εκ-

δόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997 σελ. 122. 

3
 Για μια σύντομη παρουσίαση ορισμένων απόψεων για την έννοια της ισχύος βλ. Dougherty 

James & Pfaltzgraff Robert, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων: Μια συνολική Αποτί-

μηση τόμος Α, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1992 σελ. 118-129.  

Η 
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που έχει κάποιος για να την χρησιμοποιήσει. Ο Michael Sullivan τοποθετεί την 

«ισχύ» στο πλαίσιο του ψυχολογικού ελέγχου πάνω στον άλλον. Υποστηρίζει 

ότι η δυνατότητα να ασκείται επιρροή πάνω στους άλλους, ακόμα και χωρίς 

την ύπαρξη ικανοτήτων, αντιπροσωπεύει την πιο αποτελεσματική χρησιμο-

ποίηση ισχύος. Κατά τον Robert Dall, «ισχύς» είναι η δυνατότητα αλλαγής 

των πιθανολογούμενων αποτελεσμάτων. Ο Α χρησιμοποιεί την ισχύ του πά-

νω στον Β, σε βαθμό που μπορεί να  εξαναγκάσει τον Β να κάνει κάτι που ο Β 

δε θα έκανε σε αντίθετη περίπτωση4.  

Επομένως, παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις (εί-

δαμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα) στην έννοια της «ισχύος» και στις εκφάν-

σεις που παρουσιάζει αυτή με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν ιδιαίτερα την με-

λέτη του φαινομένου. Η «ισχύς» εμφανίζεται ως δύναμη -όρος που σηματοδο-

τεί την υλική πλευρά της «ισχύος»-, ως εξουσία -όρος που αναφέρεται στην 

δύναμη που επιτρέπει την άσκηση της «ισχύος», ή ακόμα και στο αναγνωρι-

σμένο νομιμοποιημένο δικαίωμα που έχει κάποιος να διατάζει και να επιβάλ-

λεται- και τέλος  η «ισχύς» παρουσιάζεται με την μορφή της επιρροής -που 

αφορά τον τομέα του συναισθήματος και του εσωτερικού κόσμου του ανθρώ-

που5.  

 

2. Οι Διαστάσεις της «Ισχύος»  

 

Για να έχουν τη δυνατότητα οι αναλυτές να υπολογίσουν ποσοτικά και 

να διαβαθμίσουν τις πραγματικές και τις προβαλλόμενες δυνατότητες της «ι-

σχύος» των κρατών, ο Karl Deutsch προχωράει ένα βήμα παραπέρα και προ-

τείνει τρεις συγκεκριμένες διαστάσεις της «ισχύος»: την «επικράτεια», την 

«εμβέλεια» και το «πεδίο»6. 

 

2.1. Η «επικράτεια» της ισχύος  

 

                                                 
4
 Robert Dall, The Concept of Power, Behavioral Science, 2, 1957 σελ. 201-215. 

5
 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και την Θεωρία της Πολιτικής, ibid 

σελ.22 και Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, στ’ έκδοση, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010. 

6
 Παραθέτονται στο  Κουλουμπής Θ.& Κώνστας Δ,  Διεθνείς Σχέσεις: Μια Συνολική Αποτίμη-

ση, τ. Α, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1998 σελ.157. 
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Η «επικράτεια» απαντάει στην ερώτηση σε ποιους ασκείται η ισχύς. Ο 

Deutsch7 ορίζει σαν «επικράτεια» το σύνολο των ανθρώπων που η συμπερι-

φορά τους αλλάζει σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή της ισχύος. Μπο-

ρούμε να υποδιαιρέσουμε την «επικράτεια» ακόμα περισσότερο σε «εσωτερι-

κή» και «εξωτερική». Σαν «εσωτερική επικράτεια» μπορούμε να ορίσουμε την 

εδαφική έκταση και τον πληθυσμό που περικλείεται στα σύνορα μιας χώρας, 

ενώ η «εξωτερική επικράτεια» περιλαμβάνει τα εδάφη που βρίσκονται έξω 

από τα σύνορα μιας χώρας και εμπεριέχει το στοιχείο της επιρροής.  

Η μέτρηση της «εσωτερικής επικράτειας», μπορεί να γίνει σύμφωνα με 

τον πληθυσμό και την έκταση, ή ακόμα και τον Α.Ε.Π. μιας χώρας που ασκεί 

εξουσία και η οποία μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά. 

Η «εξωτερική επικράτεια» είναι λιγότερο κατανοητή έννοια, καθώς είναι 

πολύ δύσκολο να βρούμε μια ουσιαστική και ακριβή μέθοδο μέτρησης για την 

ισχύ των κρατών και την επιρροή τους έξω από τα σύνορά τους. Η έννοια της 

«διείσδυσης» που δίνεται από τον Rosenau, προσδιορίζει καλύτερα την «εξω-

τερική επικράτεια». Κατά τον Rosenau, η «διείσδυση» είναι η ενέργεια στην 

οποία μέλη μιας πολιτείας συμμετέχουν στις πολιτικές ενέργειες μιας άλλης8. 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να συζητάμε για «εξωτερική επικράτεια» εκεί όπου 

υπάρχει και «διείσδυση»9. 

 

2.2. Η «εμβέλεια» της ισχύος 

 

Η «εμβέλεια» της ισχύος μπορεί να οριστεί ως η διαφορά ανάμεσα 

στην μεγαλύτερη ανταμοιβή και την χειρότερη τιμωρία, όπου αυτός που έχει 

την ισχύ μπορεί να την διαβιβάσει σε κάποιο πρόσωπο μέσα στην «επικρά-

τειά» του10. Παρομοίως, η «εμβέλεια» με την σειρά της διαιρείται σε «εσωτερι-

κή» και «εξωτερική». Συγκεκριμένα, οι κυβερνώντες μέσα στην «επικράτειά» 

τους μπορούν είτε να τιμωρήσουν τους υπηκόους τους, ή να τους ανταμεί-

ψουν.  

                                                 
7
 Παραθέτονται στο  Κουλουμπής Θ.& Κώνστας Δ,  Διεθνείς Σχέσεις: Μια Συνολική Αποτίμη-

ση, τ. Α, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1998 σελ.157 
8
 Ibid. σελ. 163. 

9
 Ibid  σελ.  163. 

10
 Ibid σελ. 163 
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Από την άλλη μεριά, η «εξωτερική εμβέλεια» της ισχύος θα μπορούσε 

να γίνει αντιληπτή ως τιμωρία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των  α-

ποικοκρατούμενων περιοχών από τους εποικιστές. Εν αντιθέσει, μια συμμα-

χία που οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη μπορεί να εμπεριέχει και το στοιχείο 

της ανταμοιβής. 

 

2.3.Το «πεδίο» της ισχύος 

 

Με το «πεδίο» της ισχύος υποδηλώνεται το σύνολο όλων των ιδιαίτε-

ρων τάξεων της συμπεριφοράς, των σχέσεων και των υποθέσεων, στις ο-

ποίες εφαρμόζεται αποτελεσματικά η κυβερνητική «ισχύς»11. Ως «σύνολο» 

εννοούμε όλα τα είδη των δραστηριοτήτων που μια κυβέρνηση επιδιώκει να 

ρυθμίσει, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.  

Ο ρόλος των κυβερνήσεων δεν περιορίζεται όπως στο παρελθόν στην 

εσωτερική τάξη και στην κήρυξη των πολέμων. Συγκεκριμένα, το «πεδίο» ι-

σχύος τους περιλαμβάνει πληθώρα ζητημάτων, όπως το εμπόριο, οι μεταφο-

ρές, οι επικοινωνίες κ.α.. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει εξίσου το γεγονός ότι το 

«εξωτερικό πεδίο» ισχύος έχει μετατοπιστεί από διαθέσεις καθαρού ελέγχου, 

όπως φόροι υποτέλειας, σε σχέσεις εξάρτησης και αλληλεξάρτησης. Συνε-

πώς, οι χώρες τείνουν να εξαρτώνται η μία από την άλλη για θέματα ζωτικής 

σημασίας, όπως ο φυσικός πλούτος (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), κεφάλαια για 

επενδύσεις και ανταλλαγές στελεχών12.   

  

 

3. Τα Στοιχεία της «Ισχύος» 

 

                                                 
11

 Κουλουμπής Θ.& Κώνστας Δ,  Διεθνείς Σχέσεις: Μια Συνολική Αποτίμηση, τ. Α, Εκδόσεις Παπα-

ζήση, Αθήνα, 1998 σελ 164. 

12
 Ibid. σελ. 165. 
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Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή και ξεκάθαρη η έννοια της «ισχύος» 

θα δούμε παρακάτω ορισμένα συστατικά στοιχεία της. Ο διαχωρισμός γίνεται 

σε «υλικά/απτά στοιχεία» και σε «λειτουργικά/απροσδιόριστα στοιχεία»13.   

 

3.1. Τα «υλικά στοιχεία» της ισχύος 

 

 

 

3.1.1.  Ο πληθυσμός14 

  

Ο πληθυσμός είναι από τα «απτά στοιχεία» της ισχύος. Παρ’ όλο που 

στην διάρκεια της ιστορίας έχουμε δει μικρούς πληθυσμιακά λαούς να αντα-

πεξέρχονται σε μεγάλες πληθυσμιακά χώρες, ο πληθυσμός αποτελεί το βασι-

κό συστατικό ισχύος για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα μιας χώρας. 

Δύο λόγοι φαίνεται να δικαιολογούν αυτό το επιχείρημα. Πρώτον, ένα μεγάλο 

σε πληθυσμό κράτος μπορεί να οργανώσει πολύ καλύτερα, όσον αφορά το 

μέγεθος του στρατού και να ανταπεξέλθει με ευκολία σε ενδεχόμενη απειλή, 

εξαιτίας της αριθμητικής υπεροχής της. Δεύτερον, μια μεγάλη πληθυσμιακά 

χώρα ακόμα και αν δεχτεί στρατιωτικό πλήγμα είναι δύσκολο να καταληφθεί 

εξ’ ολοκλήρου από μια άλλη. 

Όπως παρατηρεί ο Θεόδωρος Κουλουμπής15, ένας πληθυσμός υγιής, 

καλοαναθρεμμένος, ομοιόμορφα κατανεμημένος και πειθαρχημένος στις κυ-

βερνητικές αρχές είναι πιθανότερο να είναι πιο ισχυρός από έναν πληθυσμό 

υποσιτισμένο, άρρωστο, αγράμματο και απείθαρχο. Είναι γεγονός ότι υπάρχει 

μεγάλη δυσκολία να μετρηθεί η επίδραση της μόρφωσης, της αφοσίωσης και 

της ενότητας στην «ισχύ» ενός κράτους. Ο πληθυσμός από μόνος του δεν 

συνιστά αυτομάτως και ισχύ. Δεν μπορούμε να ορίσουμε μια αναλογία ανά-

μεσα σε πληθυσμό και ισχύ. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη δυσαναλογία που 

υπάρχει από την μια μεριά στην Κίνα, όπου παρ’ όλο που είναι η πρώτη σε 

πληθυσμό χώρα, βρίσκεται πίσω από αρκετές χώρες όσον αφορά την ισχύ, 

                                                 
13

 Κουσκουβέλης Ηλίας Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις ibit σελ. 148-186 & Κουλουμπής Θ.& 

Κώνστας Δ,  Διεθνείς Σχέσεις, ibit.  σελ. 97-107. 

14
  Κουλουμπής Θ.& Κώνστας Δ,  Διεθνείς Σχέσεις: Μια Συνολική Αποτίμηση, τ. Α, Εκδόσ εις Παπα-

ζήση, Αθήνα, 1998 σελ 166 
15

 Ibid σελ.166 
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και από την άλλη μεριά στο Ισραήλ, όπου παρά το μικρό μέγεθος του πληθυ-

σμού είναι ισχυρότερο από πολλά πολυπληθή κράτη.  

 

 

 

3.1.2. Η έκταση16  

 

Ένα ακόμα στοιχείο της «ισχύος» είναι η έκταση. Όπως και με τον 

πληθυσμό, έτσι και με την έκταση μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια μεγάλη 

σε έκταση χώρα μπορεί να κατακτηθεί δυσκολότερα. Αυτό σημαίνει ότι έχει 

ένα πλεονέκτημα «ισχύος». Είναι λογικό μια χώρα με μεγάλη έκταση και με-

γάλο βάθος να υπερτερεί έναντι μιας μικρότερης. Συγκεκριμένα, τα εδαφικά 

χαρακτηριστικά, όπως η μορφολογία, το κλίμα και η γειτνίαση πλαισιώνουν το 

στοιχείο της έκτασης. 

Χαρακτηριστικά, η μορφολογία της έκτασης είναι ένα στοιχείο που δεν 

μεταβάλλεται. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια χώρα που έχει ορεινούς ό-

γκους και φυσικά σύνορα (βουνά, ποτάμια) είναι πιο δύσκολο να κατακτηθεί 

στρατιωτικά, από μια χώρα με πεδιάδες χωρίς κάποιο φυσικό στοιχείο να την 

προστατεύει. Σαφώς σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

μια χώρα με πεδιάδες μπορεί να είναι πλουσιότερη παραγωγικά.  

Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος που παίζουν οι κλιματικές 

συνθήκες μια περιοχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ρωσία πολλές φορές προ-

στατεύτηκε από το βαρύ της χειμώνα.  

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η γειτνίαση. Η 

γειτνίαση μπορεί να εκλάβει όχι μόνο θετικές αλλά και αρνητικές διαστάσεις. 

Μια γειτνίαση με φιλικά προς εμάς κράτη, πιθανότατα να προσφέρει ασφάλεια 

και συνεργασία σε περίπτωση ανάγκης. Συγκριτικά, μια γειτνίαση με ένα ι-

σχυρό κράτος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. 

Η έκταση, τα σύνορα, η μορφολογία, η γειτνίαση και το πεδίο αλληλε-

πίδρασής τους παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην κατανόηση της διαδικασίας 

χάραξης και εκτέλεσης της στρατηγικής και της εξωτερικής πολιτικής μια χώ-

ρας. Όλα αυτά μαζί, εντάσσονται σε ένα άλλο πεδίο μελέτης όπως αυτό της 

                                                 
16

 Ibid 
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γεωπολιτικής που εμπεριέχει τις θεωρίες του «ζωτικού χώρου» και του «στρα-

τηγικού βάθους».  

Όπως και στον πληθυσμό, έτσι και στην έκταση δεν μπορούμε να δε-

χτούμε μια εξισορροπημένη σχέση με την ισχύ. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι 

το παράδειγμα του Ισραήλ, οπού είναι ένα κράτος μικρό σε έκταση, με μορ-

φολογία εδάφους και κλίματος που δεν του δίνουν κάποιο πλεονέκτημα και με 

γείτονες που θα επιθυμούσαν κυριολεκτικά τον αφανισμό του εν λόγω κρά-

τους. Παρ’ όλα αυτά, η στρατιωτική του ισχύς είναι πολύ μεγαλύτερη από 

κράτη τεράστια σε έκταση, όπως στην περίπτωση της Αυστραλίας και του Κα-

ναδά. 

 

3.1.3. Οι πηγές πλούτου17 

 

  Όταν μιλάμε για πλούτο εννοούμε το σύνολο των υποδομών, των πη-

γών ενέργειας, των μέσων παραγωγής και των υπηρεσιών που παράγονται 

σε μια χώρα και εστιάζουμε στην βιομηχανία μια χώρας.  Είναι αυτονόητο ότι 

η ύπαρξη πλούτου είναι κύριο συστατικό της «ισχύος», καθώς μια χώρα που 

διαθέτει πρώτες ύλες και βαριά βιομηχανία μπορεί να είναι ανεξάρτητη και αυ-

τάρκης και να χαράζει την στρατηγική που επιθυμεί στην άμυνα και στην εξω-

τερική πολιτική. Αν ανατρέξουμε στην σύγχρονη ιστορία, θα δούμε ότι δεν 

υπάρχει ισχυρός στρατός χωρίς βιομηχανία. Είναι φανερό ότι χωρίς την βιο-

μηχανία και τις υποδομές δεν μπορείς να δημιουργήσεις τον πλούτο που επι-

θυμείς. Υπάρχουν παραδείγματα κρατών με πλεόνασμα πρώτων υλών που 

δεν μπορούν να αποδώσουν πλούτο και ανάπτυξη εξαιτίας της έλλειψης της 

βιομηχανίας. Σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς 

τον πλούτο σου και να δημιουργήσεις ισχυρό κράτος, αλλά αντίθετα αναγκά-

ζεσαι να εξαρτάσαι από άλλα ισχυρά κράτη που με την βαριά βιομηχανία τους 

απορροφούν το πλεόνασμά σου.   

 

3.1.4. Ένοπλες Δυνάμεις και δυνατότητα στρατιωτικής κινητοποίησης 

 

                                                 
17

 Ibit 
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Τα στρατιωτικά στοιχεία της «ισχύος» είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

την παραδοσιακή ρεαλιστική αντίληψη που συναντάται ιδιαίτερα στις διεθνείς 

σχέσεις ότι η «ισχύς» στηρίζεται στην στρατιωτική δύναμη ενός κράτους. Τό-

σο η στρατιωτική δύναμη, όσο και η κινητοποίησή της μπορούν να θεωρη-

θούν «απτά στοιχεία» της ισχύος, καθώς είναι μετρήσιμα. Η στρατιωτική κινη-

τοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ο χρόνος και τόπος που μπορούν 

να δράσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις προσθέτει ακόμα ένα πλεονέκτημα στην 

«ισχύ» του κράτους. Ωστόσο, παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η ηγεσία, το 

ηθικό, η ποιότητα των αξιωματικών που επηρεάζουν άμεσα την απόδοση της 

στρατιωτικής μηχανής ενός κράτους είναι «απροσδιόριστα στοιχεία» που δεν 

μπορούν να μετρηθούν.    

 

3.2. Τα «λειτουργικά/απροσδιόριστα» στοιχεία της ισχύος18 

 

3.2.1. Ηγεσία και προσωπικότητα  

 

Αναμφισβήτητα, η ηγεσία ενός κράτους είναι σημαντικός παράγοντας 

ισχύος. Η σοφία, η σωφροσύνη, το μεγαλείο ή η παραφροσύνη και ο παραλο-

γισμός έχουν άμεσα αποτελέσματα στην θέση «ισχύος» μιας χώρας, είτε θετι-

κά είτε αρνητικά. Η ιστορία είναι γεμάτη από ηγέτες που είτε συνέδεσαν το ό-

νομα τους με περιόδους ακμής για τις χώρες τους, είτε άφησαν ανεξίτηλο το 

στίγμα τους με πολύ αρνητικές συνέπειες, τόσο για τις χώρες τους, όσο και 

για ολόκληρη την ανθρωπότητα.  

 

3.2.2. Η αποδοτικότητα της διοίκησης 

  

Η αποδοτικότητα της διοίκησης είναι δύσκολο να μετρηθεί ως προς το 

πόσο επηρεάζει την «ισχύ» μιας χώρας. Μπορούμε όμως ανεπιφύλακτα να 

πούμε πως μια χώρα με αποδοτικούς μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης και με 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, δημιουργεί τις συνθήκες για κα-

λύτερη απόδοση του κράτους προσθέτοντάς του ισχύ, τόσο σε περίοδο ειρή-

νης, όσο και σε περίοδο κρίσεων. Βέβαια, όπως και κάθε στοιχείο της ισχύος, 

                                                 
18

 Ibit 
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έτσι και η δημόσια διοίκηση έχει και την αρνητική της πλευρά. Δεν είναι τυχαίο 

ότι γραφειοκρατικές καταστάσεις και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εμπλεκόμε-

νων φορέων διοίκησης μπορούν να δημιουργήσουν αρνητικές καταστάσεις 

για ένα κράτος.  

 

3.2.3. Το πολιτικό σύστημα 

 

 Ένας υγιές πολιτικό σύστημα που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη στους πολίτες, δημιουργεί προϋποθέσεις «ισχύος». Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σε ό,τι αφορά αυτό. Για παράδειγμα, τα απο-

λυταρχικά καθεστώτα χωρίς να έχουν να λογοδοτήσουν κάπου, μπορούν να 

αποφασίζουν και να δρουν με ταχύτητα και να αποκτούν πλεονέκτημα «ισχύ-

ος». Αλλά ένα πλεονέκτημα «ισχύος» μπορεί να εξαλειφθεί, εξαιτίας της αντί-

δρασης στο εσωτερικό του κράτους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τρόπο απο-

φάσεων και εν τέλει μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Συνεπώς, το πολιτικό 

σύστημα μιας χώρας είναι για την ισχύ της από τα πλέον «απροσδιόριστα» 

στοιχεία.  

 

 

 

 

 

3.2.4. Το κύρος 

 

Το κύρος ενός κράτους είναι από τα πλέον «απροσδιόριστα» στοιχεία, 

όπου στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων στηρίζεται στην ικανότητά της αλλά 

και στην συμπεριφορά της. Η φήμη ενός κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντική 

τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον. Πλήθος διπλωματών και διεθνών 

αποστολών φροντίζουν ώστε να διατηρηθεί το κύρος και η φήμη ενός κράτους 

σε υψηλό επίπεδο. Το στοιχείο αυτό είναι τόσο σημαντικό που μπορούμε να 

δούμε πολλές χώρες να χρησιμοποιούν το κύρος τους  χωρίς καν να χρειαστεί  

να δράσουν.  

 

3.2.5. Η θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα 



17 

 

 

 Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία «ισχύος», που είναι εκτός συνα-

γωνισμού, είναι η θέση μια χώρας στο διεθνές σύστημα και η εξάρτηση ή η 

υποστήριξή της από εξωτερικούς παράγοντες. Η πολιτική, η στρατιωτική και η 

οικονομική τοποθέτηση ενός κράτους στο διεθνές σύστημα είναι πολύ σημα-

ντική. Οι συμμαχίες και η ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς,  δίνουν την δυνατό-

τητα σε ένα κράτος να επηρεάζει άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο τις 

αποφάσεις των εταίρων του. Όμως, η συμμετοχή σε παρόμοιους οργανι-

σμούς, όπως εξίσου και οι συμμαχίες, δημιουργούν και δεσμεύσεις από ένα 

κράτος, όπου μπορούν να αποδειχτούν στην πορεία ιδιαίτερα δυσμενείς προς 

το σύνολο.  

 

3.2.6. Τυχαίο γεγονός  

 

Τελευταίο, αλλά στην κορυφή των «απροσδιόριστων» στοιχείων, είναι 

το τυχαίο γεγονός. Ο θάνατος ενός ηγέτη, μια φυσική καταστροφή όπως ένας 

σεισμός, ή μια επιδημία στον λαό ενός κράτους, μπορούν να πλήξουν ανεπα-

νόρθωτα την «ισχύ» του. Η έννοια της τύχης από μόνη της κατατάσσει αυτά 

τα γεγονότα στην κορυφή του «απροσδιόριστου». 

 

 

4. Η Εξίσωση της «Ισχύος» 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία της «ισχύος» παραθέτονται λίγο ή πολύ με 

τον ίδιο τρόπο από το Νταβούτογλου19, ο οποίος μας δίνει και την εξίσωση 

της «ισχύος» μιας χώρας20.  

Αν ορίσουμε τα Σταθερά Δεδομένα (ΣΔ) ως Ιστορία (Ισ), Γεωγραφία 

(Γ), Πληθυσμό (Πλ), Πολιτισμό (Πο) και τα Δυναμικά Δεδομένα (ΔΔ) ως Οικο-

νομική Ικανότητα (ΟΙ), Τεχνολογική Ικανότητα (ΤΙ) και Στρατιωτική Ικανότητα 

(ΣΙ), τότε η Ισχύς (Ι) μιας χώρας προκύπτει από τον τύπο: 

                                                 
19

 Νταβούτογλου Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, 9
η
 έκδοση, Έκ-

δόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010. 

20
 Ibid σελ. 48. 
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    Ι=(ΣΔ + ΔΔ) ×(ΣΝ × ΣΣ × ΠΒ) 

Στον τύπο αυτό το ΣΝ αντιστοιχεί στην Στρατιωτική Νοοτροπία, το ΣΣ 

στον Στρατιωτικό Σχεδιασμό και το ΠΒ στην Πολιτική Βούληση.  

Επειδή ΣΔ = Ις + Γ + Πλ + Πο και ΔΔ = ΟΙ + ΤΙ + ΣΙ, τότε η συνάρτηση παίρνει 

την τελική της μορφή που είναι: 

  Ι = {(Ις + Γ+ Πλ + Πο) + (ΟΙ + ΤΙ + ΣΙ)} × (ΣΝ × ΣΣ × ΠΒ)} 

Δεν θα κάνουμε πλήρη ανάλυση των στοιχείων της «ισχύος», καθώς 

δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά που αναφερθήκαμε παραπάνω. Απλώς, θα 

παραθέσουμε συνοπτικά τα στοιχεία αυτά, για να μπορέσουμε να αντιληφ-

θούμε καλύτερα το σκεπτικό της εξίσωσης και για ποιόν λόγο περιέχει άλλοτε 

πρόσθεση και άλλοτε πολλαπλασιασμό. 

Τα σταθερά στοιχεία κατά τον Νταβούτογλου είναι στοιχεία που οι χώ-

ρες μέσα στο ισχύον πλαίσιο δεν μπορούν να τα αλλάξουν στο άμεσο ή στο 

έμμεσο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν βαρύ-

τητα στο πλαίσιο της ισορροπίας δυνάμεων των χωρών.  

Τα δυναμικά στοιχεία μιας χώρας, η οικονομία, η τεχνολογία και η 

στρατιωτική ικανότητα μπορούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να με-

ταβληθούν και δημιουργούν προϋποθέσεις για μεταβολή της ισχύος μιας χώ-

ρας. Για τον λόγο αυτό, στην εξίσωση χρησιμοποιούν μεταβλητά στοιχεία. Η 

ενεργοποίηση των στοιχείων αυτών μπορούν να μεταβάλλουν τόσο την ισχύ 

του κράτους, αλλά και την θέση του στο διεθνές σύστημα.  

 Η στρατηγική νοοτροπία μιας κοινωνίας είναι αποτέλεσμα της γνώσης, 

η οποία νοείται ως κοινό προϊόν της ιστορικής συνείδησης. 

«Οι κοινωνίες που έχουν αποκρυσταλλώσει μια καθιερωμένη στρατηγι-

κή νοοτροπία και μπορούν να την αναπαράγουν ανάλογα με τις μεταβαλλόμε-

νες συνθήκες προσδίδοντας νέες έννοιες, νέα μέσα και νέες μορφές, αποκτούν 

την ικανότητα να ρίχνουν το βάρος τους και στις διεθνείς παραμέτρους ισχύος. 

Αντιθέτως, οι κοινωνίες που έχουν υποστεί μια ριζική υποχώρηση στην στρα-

τηγική νοοτροπία τους, φθείρουν την εθνική συνείδησή τους και θέτουν σε κίν-

δυνο την ιστορική τους ύπαρξη, ενώ οι κοινωνίες που αντιλαμβάνονται αυτή 

την νοοτροπία ως μέσον περιθωριοποίησης άλλων κοινωνιών και την διατη-



19 

 

ρούν ως έχει, αποκόπτονται από την κοινή ανθρώπινη συνείδηση και περιθω-

ριοποιούνται»21. 

Στην συνάρτηση της ισχύος, τα σταθερά και μεταβλητά δεδομένα αλ-

ληλοεπηρεάζονται συνολικά. Για τον λόγο αυτό στην συνάρτηση της ισχύος 

έχουν προσθετικό χαρακτήρα, ενώ η στρατηγική νοοτροπία, ο στρατιωτικός 

σχεδιασμός και η πολιτική βούληση έχουν πολλαπλάσια επιρροή. 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε πως εναλλάσσονται 

οι παγκόσμιες δυνάμεις τους τελευταίους αιώνες και ποια είναι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ισχύος τους.  

 

Πίνακας1. Ηγέτιδες δυνάμεις και κύριες πηγές ισχύος22 

 

Περίοδος Ηγέτιδα δύναμη Κύριες πήγες ισχύος 

16ος αιώνας Ισπανία Χρυσός, εμπόριο με αποικίες, μισθοφο-
ρικοί στρατοί, δυναστική δεσμοί 

17ος αιώνας Ολλανδία Εμπόριο, κεφάλαια, ναυτική ισχύς 

18ος αιώνας Γαλλία Μέγεθος πληθυσμού, αγροτική ανάπτυ-
ξη, διοίκηση, στρατιωτική ισχύς 

19ος αιώνας Βρετανία Βιομηχανία, πολιτική συνοχή, ναυτική 
ισχύς, γεωγραφική παράμετροι νησιωτι-
κή δύναμη μπορούσε να υπερασπιστεί 

την επικράτεια της ευκολότερα) 

20ος αιώνας ΗΠΑ Οικονομική ανάπτυξη, προβάδισμα στο 
τεχνολογικό πεδίο, παγκόσμια κουλτού-
ρα, στρατιωτική ισχύς, συμμαχίες, διε-

θνικά δίκτυα, συνεργασία με φιλελεύθερα 
καθεστώτα 

21ος αιώνας ΗΠΑ Στρατιωτική ισχύς, δομική ισχύς, κυριαρ-
χία σε διεθνής οργανισμούς 

 

 

 

5. Τελικά Μπορούμε να Ορίσουμε τι Είναι Ισχύς; 

 

                                                 
21

Ibid  σελ. 68. 

22
 Παρατίθεται στο Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-

ρικής, Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα, 2012, σελ. 269 
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Είδαμε πιο πάνω πολλά χαρακτηριστικά της «ισχύος», από τα οποία 

τα περισσότερα είναι μή μετρήσιμα. Αναλύσαμε και την εξίσωση της «ισχύος», 

όμως είναι δύσκολο να αντικαταστήσουμε τα μέρη της εξίσωσης με αριθμούς. 

Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μια χώρα έχει πέντε στην στρα-

τιωτική ικανότητα, δύο στην οικονομία, οκτώ στην στρατηγική νοοτροπία κ.ο.κ. 

και πολλαπλασιάζοντας και προσθέτοντας κατά την εξίσωση να βγάλουμε την 

Ισχύ (Ι) του κράτους. 

Οδηγούμαστε επομένως στο συμπέρασμα, ότι η «ισχύς» απεικονίζεται 

καλύτερα από απατηλές ποιότητες, όπως το γόητρο το κύρος και την υπόλη-

ψη23. Όσο ακαθόριστη και αν είναι η «ισχύς» παραμένει στο κέντρο των διε-

θνών σχέσεων. Οι πόλεμοι γίνονται για την διατήρηση της «ισχύος», για την 

υπεράσπιση της «ισχύος», για την αύξηση της «ισχύος» και για την εξισορ-

ρόπηση της «ισχύος»24. 

 

 6. Μπορεί να Μετρηθεί η Ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

Είδαμε την δυσκολία του προσδιορισμού της έννοιας της «ισχύος» και 

πόσο πολύπλοκα είναι τα χαρακτηριστικά της. Σε όλη μας την ανάλυση, πρω-

ταρχικό ρόλο είχαν τα κράτη με εμφανή ισχύ. Το ερώτημα που προκύπτει εί-

ναι αν μπορούμε να μιλήσουμε για την ύπαρξη «ισχύος» σε έναν θεσμό όπως 

είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).  

Κατά τον Βοσκόπουλο υποστηρίζεται ότι η Ε.Ε. ως μη ενιαίος δρών, μη 

κράτος, θεσμικό οικοδόμημα με στοιχεία διακυβερνητικού και υπερεθνικού 

χαρακτήρα, διακριτό σύστημα λήψης αποφάσεων και σύστημα διακυβέρνηση 

δεν αποτελεί πρόκληση μόνο σε επίπεδο διατύπωσης θεωρητικών διαβημά-

των έναντι του φαινομένου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και σε επίπεδο 

άσκησης πολιτικής, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, νομιμοποίησης, μεταβί-

βασης νομιμοφροσύνης και παραγωγής επιθυμητών αποτελεσμάτων σε επί-

πεδο διεθνούς πολιτικής25.  

                                                 
23

 Κουλουμπής Θεόδωρος, Διεθνείς Σχέσεις, Εξουσία και Δικαιοσύνη, ibid. σελ. 176. 

24
 Ibid. σελ. 177. 

25
 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,ibid.  σελ. 

11 
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Η Ε.Ε. είναι κάτι λιγότερο από κράτος, αλλά κάτι περισσότερο από έ-

ναν διεθνή οργανισμό και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με αδέξιο τρόπο ό-

ρους όπως «δρών», «οντότητα» και «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση». Τα 

πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα αν αναλογιστούμε την χαμαιλεοντική 

μορφή που παίρνει, καθώς είτε 27 κυρίαρχα κράτη αποφασίζουν για το πώς 

θα δράσουν, είτε δύο ή τρία επιβάλλουν κοινές πολιτικές και ακόμη πολλές 

φορές (ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα)στην περίπτωση που ένα κράτος 

σπεύδει να επιβάλλει την γραμμή του26. 

Όμως, παρ’ όλο που η παραδοσιακή ρεαλιστική έννοια της «ισχύος» 

εμπεριέχει τα στοιχεία του πληθυσμού, της εδαφικής έκτασης, των φυσικών 

πόρων, της ανεξαρτησίας και της στρατιωτικής δύναμης, στο παρελθόν έχου-

με γίνει θεατές από μή κρατικούς παράγοντες «ισχύος», όπως οι θρησκείες. Ο 

χριστιανισμός για περισσότερο από 1500 χρόνια όριζε την εξωτερική απειλή 

της Ευρώπης μέσω της αποικιοκρατίας.  

Κατά τον McCormick, ακόμα και οι ιδέες, εμπεριέχουν το στοιχείο της 

δύναμης. Ειρηνικές μορφές της όπως ο Διαφωτισμός, η Βιομηχανική Επανά-

σταση και η Παγκοσμιοποίηση μεταβάλλανε τις οικονομικές και πολιτικές σχέ-

σεις, χωρίς ίχνος βίας.   

Στο νέο διεθνές σύστημα, η δύναμη σαν αποκλειστικό προνόμιο των 

κρατών έχει μεταβληθεί. Τα κράτη έχουν επισκιαστεί από πολυεθνικές συνερ-

γασίες και διεθνείς οργανισμούς. Έχουν δημιουργήσει μια νέα αλληλεξάρτηση, 

που σε αντίθεση με τον ρεαλισμό που δίνει έμφαση στα κράτη, οι κοινωνίες 

δημιουργούν νέα κανάλια διασύνδεσης.  

Τρομοκρατία, ναρκωτικά, οικονομία, βιομηχανία και μόλυνση είναι φαι-

νόμενα που δεν μπορούν να λύσουν μεμονωμένα κράτη. Η δύναμη πλέον δεν 

είναι συνυφασμένη με τον πληθυσμό και την έκταση μιας χώρας, αλλά με τον 

έλεγχο της οικονομίας, του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομίας της γνώ-

σης. Με άλλα λόγια, τομείς που η Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει.   

Η οικονομική, πολιτική και κανονιστική μορφή δύναμης έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την Ε.Ε.. Για πολλά χρόνια η Ε.Ε. παρέμενε στην σκιά των 

Η.Π.Α. αφήνοντας την να κάνει την «βρώμικη δουλεία» όπου χρειαζόταν27. 

                                                 
26

 McCormick John, The European Superpower, Palgrave Macmillan, New York, 2007, σελ. 
15. 
27

 Galtung Johan, The European Community: A superpower in the Making?, Berlin, July 1984. 
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Σε ένα κρατοκεντρικό περιβάλλον στα πλαίσιο του οποίου τα κράτη ως 

βασικοί δρώντες αξιολογούνται από την ισχύ που διαθέτουν, το ζητούμενο για 

την Ένωση είναι αν ο τρόπος δράσης της και τα μέσα που διαθέτει της επι-

τρέπουν να λειτουργεί ως ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή28.  Τα 

τελευταία χρόνια, με την βαρύτητα στις «θεσμικές» και «κανονιστικές» μορφές 

ισχύος προσπαθεί να εμφανιστεί στο προσκήνιο ως παγκόσμια δύναμη. Από 

την άποψη των οικονομικών δεδομένων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ε.Ε. εί-

ναι μια παγκόσμια δύναμη (παρά τα αδύναμά της αντανακλαστικά που επέ-

δειξε στην παγκόσμια οικονομική κρίση).  

Το ερώτημα είναι αν αυτή η οικονομική δύναμη μπορεί σε συνδυασμό 

με μια νέα πολιτική ισχύ να μετατρέψουν τη Ε.Ε. σε παγκόσμια υπερδύναμη. 

Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην συνέ-

χεια της μελέτης μας. Θα παρουσιάσουμε την Ε.Ε. ως οικονομική δύναμη, ως 

πολιτική δύναμη και ως θεσμική/κανονιστική δύναμη, ενώ παράλληλα θα ανα-

λύσουμε αν υπάρχουν σημάδια ώστε να μετατραπεί και σε στρατιωτική δύνα-

μη, αν και από την ίδρυσή της έχει αρνητική προδιάθεση σε αυτό θέμα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Βοσκόπουλος Γεώργιος, ibid. σελ. 13 
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Β. Oι Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ισχύος 

 

 

1. Η Οικονομική Ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Όλοι οι αναλυτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συμφωνούν και είναι 

δεδομένο ότι η οικονομική ολοκλήρωση προηγήθηκε της πολιτικής. Στο μετα-

ξύ, το οικονομικό στοιχείο ήταν αυτό που κυριάρχησε του πολιτικού.  

Αυτή η προσήλωση στην οικονομική συνεργασία, έδωσε ώθηση στην 

ανάπτυξη της Ε.Ε. αντικαθιστώντας την κύρια δράση του παγκόσμιου οικονο-

μικού συστήματος.  

Ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Μετά το τέλος του Β’  

Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη έζησε (οικονομικά και πολιτικά) στην σκιά 

της Αμερικής. Ήταν τόσο μεγάλες οι πληγές που άφησε ο πόλεμος που και τα 

επόμενα χρόνια, στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Ευρώπη εμφανιζόταν 

αδύναμη να παρατηρεί την επίδειξη δύναμης ανάμεσα στις Η.Π.Α. και στην 

Σοβιετική Ένωση. 

Τα χρόνια πέρασαν και δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία για την οικονομι-

κή δύναμη της Ε.Ε.. Είναι η μεγαλύτερη αγορά, η μεγαλύτερη εμπορική δύνα-

μη και η πρώτη σε ξένες άμεσες επενδύσεις29. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οι-

κονομική και εμπορική της ισχύ, η Ε.Ε. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενί-

σχυση του ρόλου της στο διεθνές τοπίο. Συγκεκριμένα, οι οικονομικές και ε-

                                                 
29

 Βλ.  McCormick John, ibid.σελ. 84. 
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μπορικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των εξωτερικών σχέσεων της 

Ε.Ε.30.  

Αυτή η αξιοσημείωτη ανάπτυξη (βλ. Διάγραμμα 1), έχει σαν σημείο α-

ναφοράς την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά (ΕΕΑ), η οποία έθεσε τα θεμέλια για 

την οικονομική ανεξαρτησία και κυριαρχία της Ε.Ε. στα μέσα της δεκαετίας 

του ’80. Από την στιγμή που η επίδραση της Ε.Ε.Α. ήταν τόσο καταλυτική, θα 

ήταν χρήσιμο να δούμε τα βασικά της σημεία.  

 

Γράφημα 1:Συγκριτική Οικονομική Ανάπτυξη 1960-201031 

 

 

1.1 Η ενιαία ευρωπαική αγορά 

 

                                                 
30

 Βλ. Ξενάκης Δ & Μιχάλης Τσινισιζέλης  Μ., Η Προβληματική για την Παγκόσμια Ευρώπη, 

στο «Οι Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επιμέλεια Ξενάκης Δ & Τσινισιζέλης Μ, Εκδό-

σεις Σιδέρη, Αθήνα, 2006, σελ. 22-23.   

31
 Επεξεργασμένα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα, www.worldbank.org. 
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Η εγκαθίδρυση της Ε.Ε.Α., ήταν από τους κύριους τομείς 

ενδιαφέροντος της Ευρωπαικής Κοινότητας. Η ενίσχυση της οικονομίας και 

του προφίλ της Ένωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έναρξη υλοποίησης 

του προγράμματος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς εώς το 1992. 

Τα δεδομένα της εποχής επέβαλλαν ενιαία δράση στην οικονομία, καθώς η 

συνεχιζόμενη υστέρηση της Ευρώπης έναντι των ανταγωνιστών της σε 

κρίσιμους τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, καταστούσε την Ευρώπη αδύναμο 

παίκτη στο διεθνές σύστημα.  

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 1985, η Επιτροπή εκπόνησε την ‘Λευκή 

Βίβλο’ με τίτλο «Η Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς»32. Στην ‘Λευκή 

Βίβλο’ περιλαμβάνονται 300 περίπου μέτρα που έπρεπε να ληφθούν μέχρι 

την 31η  Δεκεμβρίου του 1992, ώστε να ολοκληρωθεί η οικονομική ενοποίηση. 

Η ενσωμάτωση της Ε.Ε.Α. στην Ενιαία Ευρωπαική Πράξη το 1987, 

ισχυροποίησε τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων της εσωτερικής αγοράς. 

Ουσιαστικά, η Ε.Ε.Α. στηρίζεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες33.  

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει την διασφάλιση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών.  

Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων είχε ήδη διασφαλιστεί από την 

δεκαετία του ’60. Εν τούτοις, δεν είχαν ρυθμιστεί τεχνικά θέματα στις 

συναλλαγές εμπορευμάτων, όπως προδιαγραφές και οδικές μεταφορές, 

γεγονός που δυσκόλευε το εμπόριο. Όλο αυτά τα θέματα εξαλείφθηκαν από 

την Ε.Ε.Π., η οποία συμπεριέλαβε την νομοθεσία που απαιτείται για τις 

αλλαγές αυτές.  

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για δημιουργία ελεύθερης 

αγοράς περιλαμβάνονται διατάξεις για τους μισθωτούς και τους 

αυτοαπασχολούμενους. Η ελεύθερη κυκλοφορία των μισθωτών θα επιτευχθεί 

κυρίως με την κατάργηση κάθε διάκρισης, λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργα-

ζομένων των κρατών-μελών, αναφορικά με την απασχόληση, την αμοιβή και 

τους όρους εργασίας. Η ελεύθερη κυκλοφορία αυτοαπασχολούμενων, αφορά 

                                                 
32

 COM (85) 310, Ιούνιος 1985. 

33
 Για μια πλήρη παρουσίαση των πυλώνων της Ε.Ε.Α. βλ. Nugent Neil, Πολιτική και Διακυ-

βέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2003, σελ. 408-417. 
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κυρίως την δυνατότητα ατόμων και επιχειρήσεων να εγκαθιστούν επιχειρήσεις 

και να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην επικράτεια άλλων 

κρατών-μελών. Είναι γεγονός, ότι η ελευθερία στις υπηρεσίες ήταν θέμα χρό-

νου να ελευθερωθούν και αυτές, δημιουργώντας τις βάσεις για μια ενιαία χρη-

ματοπιστωτική αγορά. Τέλος, με την Ε.Ε.Α. κάμφθηκε και ο περιορισμός που 

υπήρχε στην κίνηση κεφαλαίων. Η προσπάθεια είχε γίνει πολύ παλαιότερα, 

αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης δεν είχε καταστεί δυνατόν.   

Ο δεύτερος πυλώνας της Ε.Ε.Α. αφορά την προσέγγιση των νομοθετι-

κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών, οι οποίες 

έχουν άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές 

αυτού του πυλώνα αφορούν συνοπτικά: πρώτον, την θέσπιση βασικών προ-

ϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν τα εθνικά πρότυπα και οι προδιαγρα-

φές, δεύτερον, εφ’ όσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις κάθε κράτος-

μέλος πρέπει να αναγνωρίζει τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του άλλου και 

τρίτον, οι εθνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα θα αντικατασταθούν από ευ-

ρωπαϊκούς οργανισμούς προτύπων. Στην ουσία, αυτός ο πυλώνας αποτελεί 

προϋπόθεση για τον πρώτο πυλώνα και για την μεταφορά προσώπων, εμπο-

ρευμάτων και υπηρεσιών.  

Ο τρίτος πυλώνας της Ε.Ε.Α. είναι η πολιτική ανταγωνισμού. Σύμφωνα 

με την Συνθήκη, τρεις είναι οι βασικές πτυχές του ανταγωνισμού. Πρώτον, 

απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις 

ενώσεων και επιχειρήσεων, καθώς και κάθε πρακτική που μπορεί να επηρεά-

σει το εμπόριο μεταξύ κρατών-μελών και που έχουν ως αποτέλεσμα την πα-

ρεμπόδιση ή την νόθευση του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς. Δεύτε-

ρον, η συνθήκη είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και απαγορεύεται η κα-

ταχρηστική εκμετάλλευση επιχειρήσεων και της δεσπόζουσας θέσης τους ε-

ντός της κοινής αγοράς (καρτέλ). Τρίτον, η συνθήκη είναι ασυμβίβαστη με την 

κοινή αγορά και υπαρκτές κρατικές ενισχύσεις απειλούν να νοθεύσουν την 

αγορά μέσω ευνοϊκής μεταχείρισης των επιχειρήσεων ή των κλάδων της αγο-

ράς34.  

                                                 
34

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων ενισχύσεων είναι οι ενισχύσεις της ελληνικής πολιτείας 

προς την Ολυμπιακή Αεροπορία (παράδειγμα επιχειρήσεων), αλλά και οι ενισχύσεις για τους 
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Ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας, αφορά το Κοινό Εξωτερικό Δα-

σμολόγιο (ΚΕΔ). Στόχος του ΚΕΔ είναι να προωθήσει τις ίσες και δίκαιες ε-

μπορικές συναλλαγές θέτοντας σε όλα τα κράτη-μέλη κοινά εμπορικά εμπόδι-

α, ώστε η είσοδος εμπορευμάτων στην Ε.Ε. να πραγματοποιείται με τους ίδι-

ους όρους, είτε γινόταν στο  λιμάνι του Πειραιά, είτε στο Λίβερπουλ, είτε ο-

πουδήποτε αλλού. Με το ΚΕΔ, η Ε.Ε. μετατρέπεται σε τελωνιακή ένωση, ό-

που κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

καθώς το καθένα από αυτά έχει πρόσβαση σε φθηνότερες πρώτες ύλες.  

Μέχρι την προθεσμία που είχε θέσει η Επιτροπή, πάνω από το 90% 

των μέτρων είχε εγκριθεί για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Έτσι, ο 

δρόμος για ακόμα μεγαλύτερη ένωση ήταν ανοιχτός και έγινε με την Οικονομι-

κή και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Η ΟΝΕ και αυτή με την σειρά της είναι 

προϊόν σταδιακής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, η εγκαθίδρυση της ελεύθερης 

διακίνησης κεφαλαίων, της μακροοικονομικής και νομισματικής διευρωπαϊκής 

συνεργασίας, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών τραπεζών και ο καθορισμός 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών έγιναν σε τρία στάδια35. Τον Νοέμβριο του 

1993, με την Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπεται η θέσπιση ενιαίου νομί-

σματος, το οποίο το 1995 ονομάζεται Ευρώ (€). Το 1998, η νέα τότε ‘Ευρω-

παϊκή Κεντρική Τράπεζα’ γίνεται υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική στην 

ζώνη του Ευρώ και το 1999 ρυθμίζει τις ισοτιμίες μεταξύ των χωρών που 

συμμετέχουν. Τον Ιανουάριο του 2002, δώδεκα χώρες που συμμετέχουν στο 

Ευρώ αντικαθιστούν τα εθνικά τους νομίσματα με κοινό νόμισμα. Πλέον, η 

Ευρωζώνη αποτελείται από δεκαεπτά μέλη36 (μέχρι την παρούσα στιγμή που 

γράφεται η εργασία, καθώς είναι πολλές οι σκέψεις για το μέλλον της Ευρω-

ζώνης και της Ε.Ε. γενικότερα, όπως θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο).  

 

1.2  Η οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε. 

 

                                                                                                                                            
αγρότες (παράδειγμα κλάδου αγοράς), οι οποίες τιμωρήθηκαν με βαριά πρόστιμα από τα όρ-

γανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

35
 Βλ.  McCormick John,ibid σελ. 87. 

36
 Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία.  
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Η Ε.Ε. ήταν πλέον έτοιμη να μετατρέψει την οικονομική  της υπεροχή 

σε οικονομική δύναμη. Και το έκανε αν αναλογιστεί κανείς και την ανάπτυξη 

του ΑΕΠ της τα τελευταία χρόνια. Οι συνεχόμενες διευρύνσεις δημιούργησαν 

μια τεράστια αγορά που αγγίζει τα 500.000.000 σε μορφωμένους και σχετικά 

πλούσιους καταναλωτές37. Αν παρατηρήσουμε το γράφημα 2, μπορούμε να 

εξάγουμε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Η Ε.Ε. καταλαμβάνει μόλις το 7% 

του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα παράγει το 1/3 σχεδόν του πα-

γκόσμιου ΑΕΠ, ξεπερνώντας τις Η.Π.Α. και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές 

της. Από αυτή την αναλογία, μπορούμε να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα 

πόσο δύσκολα προσδιορίζεται η έννοια της «ισχύος», βάσει μιας μαθηματικής 

εξίσωσης και ότι απέχει πολύ από τα σταθερά στοιχεία, όπως ο πληθυσμός, 

που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

 
Γράφημα 2. Διασπορά οικονομικής πίτας 201038. 
 

 

%διασπορά ΑΕΠ

ΕΕ

26%

ΙΑΠΩΝΙΑ

9%

ΡΩΣΙΑ

2%

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

31%

ΗΠΑ

23%

ΚΙΝΑ

9%

 

                                                 
37

 McCormick John, Europe: The Invisible Superpower, 25/3/2011, Deutsche Welle, www.dw-

world.de. 

38
 Επεξεργασμένα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα, www.worldbank.org. 

%διασπορά παγκόσμιου πληθυσμού

ΚΙΝΑ

20%

ΡΩΣΙΑ

2%

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

64%

ΙΑΠΩΝΙΑ

2%

ΗΠΑ

5%

ΕΕ-27

7%
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%διασπορά εισαγωγές 

εμπορευμάτων

ΕΕ-27

37%

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ

36%

ΗΠΑ

13%
ΡΩΣΙΑ

2%

ΙΑΠΩΝΙΑ 

4%

ΚΙΝΑ

8%

    

%διασπορά εξαγωγών 

εμπορευμάτων

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

38%

ΕΕ 27

37%

ΡΩΣΙΑ

2%

ΗΠΑ

8% ΙΑΠΩΝΙΑ

5%

ΚΙΝΑ

10%

 
  

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών. 

Σχεδόν το 40% των παγκόσμιων εισαγωγών και εξαγωγών πραγματοποιείται 

από την Ε.Ε.. Τα μικρά ποσοστά των ανταγωνιστών της, επιβεβαιώνουν το 

χαρακτηρισμό της Ε.Ε. ως παγκόσμια οικονομική και εμπορική δύναμη. Ένα 

άλλο στοιχείο που επιδεικνύει την οικονομική ανωτερότητα της Ε.Ε. είναι ότι 

το ενιαίο νόμισμα (αν και το χρησιμοποιούν 17 μόνο χώρες) έχει γίνει το ισχυ-

ρότερο νόμισμα και σημείο συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το Ευρώ από την η-

μέρα κυκλοφορίας του είχε να επιδείξει μια ιδιαίτερη δυναμική, ενώ την τελευ-

ταία πενταετία βρίσκεται σταθερά αρκετά πάνω από το δολάριο. 

Η άνθιση της ευρωπαϊκής οικονομίας αντικατοπτρίζεται και σε πολλούς 

ακόμα δείκτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην λίστα του περιοδικού ‘Fortune’ 

με τις 400 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι 238 (κοντά στο 60%) ήταν αμερικάνι-

κες, ενώ οι 108 (27% περίπου) ευρωπαϊκές. Αντίθετα, η λίστα του 2005 μας 

δείχνει ότι το 35% είναι αμερικάνικες, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατα-

λαμβάνουν το εντυπωσιακό ποσοστό του 32%. 

Μια άλλη παράμετρος της οικονομικής ισχύος της Ε.Ε. είναι και η συ-

νεχής παγκόσμια παρουσία  της, μέσω της υποστήριξης που παρέχει σε όλο 

τον κόσμο. Η Ε.Ε. είναι από τους μεγαλύτερους ανθρωπιστικούς οργανι-

σμούς, καθώς παρέχει πόρους για την ανάπτυξη των υποδομών στις ανα-

πτυσσόμενες χώρες, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει τεράστια ποσά για ανθρωπι-

στικούς σκοπούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2001 έως το 2009, η Ε.Ε. 

διέθεσε από τον προϋπολογισμό της, 6 δις Ευρώ για βοήθεια προς τις Τρίτες 

χώρες (βλ. πίνακα 1). Μέσω τις οικονομικής διπλωματίας, η Ε.Ε. εδραιώνει 
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και επιβεβαιώνει την θέση της στο παγκόσμιο σύστημα πέρα από τα παραδο-

σιακά μοντέλα ισχύος (επεμβάσεις).       

 

Πίνακας 2: Οικονομική βοήθεια της Ε.Ε. προς Τρίτες χώρες. 

Έτος Ποσό σε εκατ. € 

2001 543 

2002 537 

2003 526 

2004 570 

2005 652 

2006 671 

2007 722 

2008 937 

2009 930 

Σύνολο 6088 

      

Από τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε για το 200939, βλέπουμε 

πως η Ε.Ε. παρέχει βοήθεια σε πάνω από 70 χώρες, επηρεάζοντας την ζωή 

πάνω από 115 εκατομμύρια κόσμου. Συγκεκριμένα, στις φυσικές καταστρο-

φές σε Πακιστάν και από την Σομαλία μέχρι τις Φιλιππίνες και την Κούβα, κα-

θώς και στις ανθρωπογενείς κρίσεις από το Αφγανιστάν μέχρι την Σρι Λάνκα, 

διαθέτει τεράστια ποσά επιδεικνύοντας την αλληλεγγύη της προς τους Τρίτους 

λαούς (βλ. πίνακα 2).  

 

 

Πίνακας 3: Ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε. το 200940. 

Περιοχή Ποσό σε 
εκ. € 

% 

Αφρική 489,56 53% 

    Σουδάν και Τσαντ 149,6 

    Κεντρική Αφρική 79,5 

    Κέρας της Αφρικής 173,47 

    Νότια Αφρική, Ινδικός Ωκεανός 35,53 

                                                 
39

 Βλ. European Commission, Annual Report on Humanitarian Aid Policy and its Implementation in 

2009, {Com(2010)} 138 final, Brussels, 2010. 
40

 Πηγή, European Commission, Annual Report on Humanitarian Aid Policy and its Implementation in 

2009, ibid.  
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    Δυτική Αφρική  51,45 

Μέση Ανατολή, Μεσόγειος, Καύκασος και Κεντρική 
Ασία 

121,77 13% 

    Μεσόγειος και Μέση Ανατολή 109,47 

    Καύκασος και Κεντρική Ασία 12,3 

Ασία και Λατινική Αμερική, Καραϊβική και Ειρηνικός 248,17 27% 

    Νότια Ασία 157,5 

    Νοτιοανατολική και Ανατολική Ασία 45,5 

    Λατινική Αμερική 28,32 

    Καραϊβική 14 

    Ειρηνικός 2,85 

Υποδομές, τεχνική βοήθεια και υποστήρι-
ξη(παγκοσμίως) 

70,94 8% 

Σύνολο 930,45 100% 

 

Η εν λόγω αλληλεγγύη και η ανθρωπιστική βοήθεια, ωστόσο, έγκεινται 

σε μια βαθύτερη αιτία, η οποία ενθαρρύνει τους δρώντες του διεθνούς συστή-

ματος στο να επιδεικνύουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Η αντίληψη αυτή 

ονομάζεται ήπια δύναμη ή ισχύς («soft power»). Η ήπια ισχύς αποτελεί κε-

ντρικό ζήτημα της στρατηγικής ανάλυσης και της επιστήμης των διεθνών σχέ-

σεων, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται από τα περισσότερα κράτη κατά την ά-

σκηση της εξωτερικής πολιτικής τους. Μάλιστα με την Συνθήκη της Λισαβόνας 

η Ευρώπη αυτοπροσδιορίζεται ως ήπια δύναμη, με βάση κανονιστικές και 

ρυθμιστικές αρχές που πηγάζουν από το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και το 

διεθνές δίκαιο41.   

Ως ήπια ισχύ μπορούμε να ορίσουμε τη χρήση των διπλωματικών πα-

ρά στρατιωτικών μέσων ενός κράτους για την επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων του. Κατά συνέπεια, ήπια ισχύς σημαίνει τη δημιουργία συμμαχιών με 

άλλα κράτη μέσω της οικονομικής, για παράδειγμα, συνεργασίας ή βοήθειας, 

χωρίς την χρήση απειλής ή εξαναγκασμού εις βάρος τους. Σε αντίθεση με την 

σκληρή ισχύ («hard power») η οποία στηρίζεται στην στρατιωτική ή οικονομι-

κή δύναμη ενός κράτους, η ήπια ισχύς πηγάζει από την κουλτούρα, τον πολι-

τισμό και τα πολιτικά ιδανικά ενός κράτους, τα οποία προσδίδουν σε αυτό κύ-

ρος. Το κύρος αυτό με τη σειρά του εμπνέει σε τρίτες χώρες μια αίσθηση 

πραγματικής αμοιβαιότητας προς το κράτος που το κατέχει. Η ήπια ισχύς έχει 

χαρακτηριστεί ως δύναμη «έλξης». 

                                                 
41

 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ibid. σελ. 95 
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Αντίστοιχα στην περίπτωση της ΕΕ, με το να παρέχει βοήθεια και αλ-

ληλεγγύη σε τρίτες χώρες αφενός μεν εξασφαλίζει την υποστήριξη και την εύ-

νοιά τους, και αφετέρου δημιουργεί περισσότερους συμμάχους. Με τον τρόπο 

αυτό, μπορεί πιο εύκολα να επιτύχει τους στόχους της χωρίς να προβεί σε 

οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμό ή χρήση στρατιωτικής δύναμης.  

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Joseph Nye42,ο οποίος επινόησε και 

τον όρο, η ήπια ισχύς μπορεί να εξασφαλίσει σε ένα κράτος τα αποτελέσματα 

και τους σκοπούς που επιδιώκει  χωρίς εξαναγκασμό, αξιοποιώντας το κύρος 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Η οικονομική κρίση και τα προβλήματα που ανέδειξε 

 

Με τον όρο θεσμική οργάνωση της ΕΕ ουσιαστικά αναφερόμαστε στο 

θεσμικό σύστημα/ πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και έχουν αρμοδιότη-

τες τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος εί-

ναι, πρωτίστως, το γεγονός ότι το σύστημα αυτό είναι διαφορετικό από άλ-

λους διεθνείς οργανισμούς, καθώς δεν παρουσιάζει υπερεθνικά ή υπερκρατι-

κά στοιχεία. Επιπρόσθετα, το θεσμικό σύστημα της ΕΕ έχει τη μορφή του έ-

θνους-κράτους, δηλαδή είναι διαμορφωμένο με βάση το πρότυπο κρατικής 

οργάνωσης που έχει το ομοσπονδιακό κράτος. Παρόλα αυτά, αποκλίνει από 

το συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης καθώς πρώτον, τα κράτη-μέλη της Έ-

νωσης είναι η κύρια πηγή πολιτικής νομιμοποίησης και δεύτερον, στην περί-

πτωση της ΕΕ δεν μιλάμε για ένωση πολιτών αλλά για ένωση κρατών. Μετά 

                                                 
42 Βλ. Joseph S. Nye, «Soft Power: The Means to Success in World Politics» σελ. 

14,43 
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τον Συμβιβασμό του Λουξεμβούργου του 196643 η θεμελίωση της ΕΕ σε εθνο-

κρατοκεντρικό πλαίσιο προκάλεσε τα εξής:  

1. Η λαϊκή κυριαρχία δύναται να ασκηθεί μόνο σε εθνοκρατικό επίπεδο. 

2. Τα έθνη-κράτη είναι εντολείς, ενώ οι υπερεθνικοί θεσμοί απλοί εντολο-

δόχοι. 

3. Τα θέματα ασφαλείας, διπλωματίας και άμυνα που είναι το επίκεντρο 

της κρατικής κυριαρχίας δεν παρουσίασαν ποτέ υπερεθνικά χαρακτη-

ριστικά.  

Επιπλέον, όσον αφορά την οικονομική κρίση που διαβαίνει η ΕΕ, όπως 

αρκετοί44 έχουν επισημάνει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) μάλ-

λον ήταν το κύκνειο άσμα μιας ελλιπούς και οικονομικιστικής αντίληψης για 

τον άνθρωπο, το διεθνές σύστημα αι τα κράτη, εφόσον παραβλέπει το ότι το 

σύγχρονο διεθνές σύστημα είναι εθνοκρατικά διαφοροποιημένο. Ήταν ήδη 

φανερό από το 1966 πως η εν λόγω οργάνωση μπορεί να συγκρότησε  ένα 

σύστημα θεσμών και κοινών πολιτικών ένα σύστημα συναλλαγών, θεσμών 

και κοινών πολιτικών που διαχειρίζονταν υπερεθνικοί θεσμοί με βάση τις ε-

ντολές των κρατών μελών, ωστόσο δεν αναίρεσε την θεμελιώδη εθνοκρατική 

διαφοροποίηση της Ευρώπης, μοναχά την ενίσχυσε. 

Η οικονομική κρίση ξεκίνησε καθώς η ΕΕ έμπαινε στην τελική φάση μιας 

μακράς  διαδικασίας επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας και η διαδικα-

σία ολοκλήρωσης βρίσκεται ξεκάθαρα σε σταυροδρόμι. Επιπρόσθετα, η δια-

δικασία ολοκλήρωσης είναι αποδυναμωμένη με αποτέλεσμα να περιορίζει τη 

λήψη σημαντικών και δυναμικών αποφάσεων από τα ευρωπαϊκά όργανα.  

Συνεπώς, η ΕΕ45 πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της σε ένα ρα-

γδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Η οικονομική κρίση αποτελεί πρόκληση για κά-

ποιες θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν θα πρέπει 

                                                 
43 Βλ. Κανελλόπουλος Π., (2010), Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη 

της Λισσαβόνας, Αθήνα, Σάκκουλας 

44 Βλ. Μαραβέγιας Ν., Τσιτσινέλης Μ., (επιμ.), (2007), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορ-

γάνωση και Πολιτικές, Αθήνα, Θεμέλιο 

 
45 www.europa.eu 
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,ωστόσο, να καταστεί τροχοπέδη για την πορεία της ΕΕ και της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης46. 

Πιο πάνω, αναλύσαμε την οικονομική ισχύ της Ε.Ε. και πώς αυτή επέδρα-

σε στα κράτη-μέλη της Ένωσης, με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την 

επίδραση που έχει αυτή η ισχύς σε Τρίτες χώρες. Πόση βάση όμως έχουν αυ-

τά τα συμπεράσματα, αν αναλογιστούμε την οικονομική κρίση που έχει επι-

δράσεις τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Ήταν η Ε.Ε. όντως 

έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση; 

Στις αρχές του 2000, στην Σύνοδο της Λισσαβόνας, οι ηγέτες συμφωνού-

σαν ώστε η Ε.Ε. να γίνει μέχρι το 2010 η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου 

που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στο νέο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό το-

πίο47. Είναι αλήθεια πως η οικονομική ευημερία που επικρατούσε στην Ε.Ε. 

αποπροσανατόλιζε του Ευρωπαίους ηγέτες και πολίτες από την κρίση. Πί-

στευαν πως έχουν δημιουργήσει τόσο ισχυρή οικονομία που θα άντεχε στις 

οικονομικές πιέσεις που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται στις Η.Π.Α..  

Το 2009 ήταν η χειρότερη χρονιά στην ιστορία της Ε.Ε. με το ΑΕΠ της να 

συρρικνώνεται στο 4%48. Η κρίση που υπήρχε στις Η.Π.Α. φαινόταν πολύ μα-

κρινή για την ΕΕ.. Όλοι στην Ε.Ε. πίστευαν πως παρά την έλλειψη ρευστότη-

τας, οι δυνατοί δείκτες της οικονομίας, οι εξαγωγές και η σωστή δημοσιονομι-

κή διαχείριση θα έδιναν στην Ένωση το υπόβαθρο για να αντιμετωπίσει την 

κρίση49. Παρ’ όλα αυτά, η μείωση στις εμπορικές συναλλαγές κατά 19%50 ή-

ταν προπομπός για το τι θα ακολουθούσε.  

Συγκεκριμένα, η κατάρρευση της Lehman Brothers, και ο φόβος κατάρ-

ρευσης του κολοσσού AIG, δημιούργησαν τεράστιες ζημιές στα ευρωπαϊκά 

και αμερικάνικα ιδρύματα. Υπήρξε πρωτοφανής πανικός στις αγορές και η 

πλήρη κατάρρευση έγινε πλέον απειλή. Η κρίση άρχισε να ανατροφοδοτείται. 

Οι τράπεζες περιόριζαν τις πιστώσεις τους και αυτό είχε σαν συνέπεια την 

                                                 
46 www.ifestosedu.gr 

47
 Συμπεράσματα  Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισσαβόνας, 23/24 Μαρτίου 2000. 

48
 European Commission, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Respons-

es, European Economy 7, European Communities, Luxembourg, 2009. 

49
 ibit   

50
 Πηγή: Eurostat. 
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μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που με την σειρά της οδηγούσε σε 

αδυναμία αποπληρωμής δανείων, οι τράπεζες περιόριζαν και άλλο τις πιστώ-

σεις και ο φαύλος κύκλος συνεχιζόταν καθώς δημιουργούσε πτώση των πω-

λήσεων και αύξηση αποθεμάτων (stock).  Ήταν φανερό πως έπρεπε να υ-

πάρξει ρύθμιση και εποπτεία των επενδυτικών εταιριών, όσο και των ‘hedge 

funds’. Ωστόσο λίγες ήταν οι χώρες που θεώρησαν ότι είναι αναγκαίο κάτι τέ-

τοιο. Μια πρώτη αντίδραση της Ε.Ε. ήταν η τόνωση της οικονομίας μέσω της 

ΕΚΤ για την εγγύηση των καταθέσεων. Η κίνηση όμως της BNP Paribas να 

παγώσει την εξόφληση για τρία επενδυτικά προγράμματα, φανέρωσαν το μέ-

γεθος αλλά και την διάρκεια της κρίσης. Η επίδρασή της κρίσης δεν άργησε να 

φανεί στην πραγματική οικονομία. Η κατάρρευση του εμπορίου, η ανεργία, τα 

ελλείμματα και τα χρέη δημιούργησαν ένα εκρηκτικό σκηνικό για την οικονομία 

της Ε.Ε.. Καθυστερημένα και πάλι και χωρίς σχεδιασμό, η Ε.Ε. προχώρησε 

στην θέσπιση μηχανισμών, όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας 

που αργότερα έγινε μόνιμος μηχανισμός, ως ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα-

θερότητας, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίστηκε μερικώς ο ρόλος της ΕΚΤ.  

Πίσω από τα χρηματοπιστωτικά γεγονότα μπορούμε να δούμε βαθύτε-

ρες αιτίες για την οικονομική κρίση. Καταρχήν, φάνηκε ότι η νομισματική ολο-

κλήρωση και σύγκλιση ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Πρωταρχικό μέλημα 

-και εκεί ήταν που απέτυχε μερικώς η Ε.Ε.,- έπρεπε να είναι η χρηματοπιστω-

τική σύγκλιση, ώστε να μπορέσει η Ε.Ε. να παραμείνει ανταγωνιστική στο διε-

θνές τοπίο51. Η οικονομική διακυβέρνηση δεν είχε καμία δυναμική, ενώ είχαμε 

οικονομίες πολλών ταχυτήτων. Από την πλευρά της ηγεσίας της Ε.Ε., υπήρχε 

μεροληψία υπέρ των ισχυρών κρατών, όσον αφορά τις ευθύνες για την κρίση. 

Βέβαια, τα ασθενέστερα οικονομικά κράτη φέρουν και αυτά μερίδιο ευθύνης, 

καθώς δεν τόλμησαν να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να γί-

νουν πιο ανταγωνιστικά. Αν προσθέσουμε και τις δομικές αποτυχίες και τα 

θεσμικά κενά, αντιλαμβανόμαστε γιατί η Ε.Ε. φάνηκε απροστάτευτη στην κρί-

ση52.  

                                                 
51

 Βλ. Grossman E. & Leblond P., European Financial Integration: Finally the Great Leap 

Forward, Journal of Common Market Studies, v. 49 n. 2, σελ. 415. 

52
 Τριαντόπουλος, Χ, Η Οικονομική Αλληλεγγύη στην ΟΝΕ (αλλά) σε Όρους Ασκούμενης Πο-

λιτικής…13/11/2011, www.blogs.eliamep.gr. 
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Μέσα σε όλα αυτά, έγινε φανερό πως η χρηματοπιστωτική ενοποίηση 

απείχε πολύ από την πραγματικότητα. Η ενιαία αγορά και η οικονομική ένωση 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και ευημερία. Όμως, στον χρη-

ματοπιστωτικό τομέα δεν είχε να επιδείξει και πολλές επιτυχίες. Οι εμπορικές 

τράπεζες όπως είναι δομημένες, απευθύνονται κυρίως σε εσωτερικούς πελά-

τες και ενώ στην κοινή αγορά οι εταιρίες είχαν καταρρίψει τα σύνορα, η τρα-

πεζική σύγκλιση απείχε πολύ από την πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά, οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις 17 κρατών της Ευρωζώνης και 27 συνολικά της 

Ε.Ε. έβαλαν εμπόδιο στην χρηματοπιστωτική ενοποίηση, προτάσσοντας το 

εθνικό συμφέρον πάνω από το κοινοτικό. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των 

κρατών οδήγησαν σε έναν ανταγωνισμό των χωρών, με ρεαλιστικούς όρους, 

όπου η κάθε χώρα προσπαθούσε να εκπληρώσει μεμονωμένους στόχους. Η 

Αγγλία θέλει να προσδώσει στο Λονδίνο τον όρο του «οικονομικού κέντρου», 

ενώ η Γαλλία και η Γερμανία τον προσδίδουν αντίστοιχα στο Παρίσι και στην 

Φρανκφούρτη, ώστε να περιοριστεί η δύναμη της Αγγλίας53. Εν τούτοις, οι 

τρεις μεγάλες χώρες επιθυμούν να γίνουν ρυθμίσεις στο σύστημα, όμως δεν 

επιθυμούν αυτές οι ρυθμίσεις να επηρεάσουν και την εγχώρια εποπτεία στις 

χώρες τους και στο  εσωτερικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτό, 

παρατηρούμε μικρή ιδεολογική μετατόπιση από τις χώρες αυτές.54 

Παρ’ όλα αυτά όμως, δε θα πρέπει να ξεχνάμε την ρήση του Jean 

Monnet πως η Ευρώπη θα συντίθεται μέσω κρίσεων και δεν θα είναι παρά το 

άθροισμα των λύσεων που η ίδια θα φέρει στις λύσεις αυτές. Πράγματι, παρά 

τα αρνητικά στοιχεία που βγήκαν στην επιφάνεια από αυτή την κρίση, η Ε.Ε. 

παραμένει φορέας ειρήνης για την Ευρώπη και την περιοχή της. Αν ρίξουμε 

μια ματιά στους ανταγωνιστές της και στην κατάστασή τους ως οικονομία, αλ-

λά και γενικά ως διεθνείς οργανισμούς, θα διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση 

στην Ευρώπη είναι πολύ καλύτερη.  

                                                 
53

 Βλ. Buckley J. & Howarth D, Internal Market: Gesture Politics? Explaining the EU’s Re-

sponse to the Financial Crisis, Journal of Common Market Studies, v. 48 annual review σελ. 

121. 

54
 ibid σελ 137. 
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Ποιες χώρες όμως θεωρούνται αυτή την περίοδο ανταγωνιστικές προς 

την Ε.Ε.; Είναι οι Η.Π.Α. και οι «μεγάλες τέσσερις» ή  αλλιώς «BRICs»55 (Bra-

zil, Russia, India, China). Με τον όρο «BRICs» στην διεθνή οικονομία αναφε-

ρόμαστε στις χώρες που βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο οικονομικής ανά-

πτυξης και προβάλλονται ως οι εναλλακτικές δυνάμεις που θα φέρουν  την 

αλλαγή πιο πέρα από τον ανεπτυγμένο κόσμο. 

Τα τελευταία χρόνια, οι Η.Π.Α. έχουν να επιδείξουν την αποτυχία του 

μιλιταρισμού τους, τις ανεξέλεγκτες δημόσιες δαπάνες, καθώς και την εταιρική 

απληστία. Η Κίνα είναι τεράστια οικονομική δύναμη αλλά έχει έλλειψη δημο-

κρατίας. Σε παραλληλισμό, η Ινδία έχει μεγάλο μέγεθος δύναμης, είναι σαφώς 

δημοκρατικότερη, αλλά χωλαίνει από την φτώχεια. Παρομοίως, η Ρωσία και η 

Βραζιλία έχουν την δυναμική, χωρίς ωστόσο να μπορούν να επιβεβαιώσουν 

τις προσδοκίες56.  

Όπως σημειώνει και ο McCormick, η Ε.Ε. δέχεται απειλές, αλλά θεωρεί 

πως ιστορικά όλες οι υπερδυνάμεις δέχτηκαν απειλές και προβάλλει το ερώ-

τημα, αφού η Ε.Ε. θεωρείται αποτυχία γιατί υπάρχουν τόσες χώρες που θέ-

λουν να γίνουν μέλη της; Η Ε.Ε. αυτή την στιγμή προβάλλεται ως ο μοναδικός 

δρών που μπορεί να αλλάξει το διεθνές σύστημα, αρκεί να μπορέσει να πα-

ραμερίσει τις κρατοκεντρικές αντιλήψεις και μέσω μιας οικονομικής διακυβέρ-

νησης να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές απειλές. Προς αυτή την 

κατεύθυνση κινούνται και οι δράσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επι-

τροπής Barozo, τον Νοέμβριο του 2011, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα για 

την μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την εξασφάλιση διατηρήσι-

μων δημόσιων εσόδων και την τόνωση της απασχόλησης.  

 

 

 

2. Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτική ή Στρατιωτική Δύναμη; 

 

                                                 
55

 O όρος «BRICs» αφορά οικονομικό όρο και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο 

«BRICS» που περιλαμβάνει και την Νότια Αφρική (South Africa) και είναι πολιτικός οργανι-

σμός. 
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Η Ε.Ε. είναι πολιτική ή στρατιωτική δύναμη; Αυτό το ερώτημα έχει α-

πασχολήσει αρκετούς ερευνητές στην διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Τι 

είδους δύναμη είναι η Ε.Ε. και πώς συμπεριφέρεται στο διεθνές σύστημα; Ο 

συντηρητικός Αμερικανός Robert Kagan57 παρουσιάζει την Ευρώπη ως «Α-

φροδίτη», θέλοντας να τονίσει την τάση της να επιλύει τις διαφορές της ειρηνι-

κά και μετά από συνεργασία, ενώ αντίθετα παρουσιάζει τις Η.Π.Α. σαν «Άρη», 

τον θεό του πολέμου, όπου λύνει τις διαφορές της προτάσσοντας την στρατι-

ωτική της ισχύ. Είναι αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει σαν τη «Χομπσιανή» Α-

μερική, όπου η ασφάλεια και η άμυνα εξαρτώνται από την κατοχή και την 

χρήση στρατιωτικής ισχύος, εν αντιθέσει με την «Καντιανή» Ευρώπη που επι-

διώκει μια διαρκή ειρήνη. 

Πράγματι για πολλές δεκαετίες, η Ε.Ε. προβάλλεται ως η δύναμη του 

καλού, όπου πέρα από παραδοσιακές διαστάσεις «ισχύος» προωθεί ήπια μέ-

σα για τις εξωτερικές της σχέσεις. Η Ε.Ε. είναι το αποτέλεσμα πολιτικής ενο-

ποίησης μεταξύ κρατών, και ως τέτοια θα πρέπει να χρησιμοποιεί πολιτικά 

μέσα στις εξωτερικές της σχέσεις58.  

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η αλλαγή που επήλθε στις ισορ-

ροπίες, ανάγκασαν την Ε.Ε. να αλλάξει την άποψη και την θέση της στις διε-

θνείς σχέσεις. Οι συνεχείς εμφύλιοι στην γειτονία της Ε.Ε. και πιο συγκεκριμέ-

να στα Βαλκάνια, δημιούργησαν νέους μηχανισμούς, ώστε να μπορεί η Ε.Ε. 

να ανταπεξέλθει στο ολοένα και πιο μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα εξετάσουμε πρώτα τι είναι πολιτική δύναμη. Έπειτα, θα αναλύ-

σουμε τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της Ε.Ε., την Κοινή Εξω-

τερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Ευρωπαϊκή Πο-

λιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Τέλος θα απαντήσουμε τι είδους δύνα-

μη είναι η Ε.Ε. 

Σήμερα, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, ιδίως 

όσον αφορά την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, την εσωτερική 

της συνοχή αλλά και τον εξωτερικό της ρόλο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι 

γεγονός πως η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και η διεθνής αγορά βρίσκο-
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νται σε αναταραχή λόγω της κρίσης. Αντίστοιχα, οι ρυθμοί ανάπτυξης στην 

Ευρώπη έχουν επιβραδυνθεί εάν όχι ανακοπεί. Παράλληλα, η ανεργία εξακο-

λουθεί να κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. 

Κατά συνέπεια, θα ήταν ουτοπικό στην παρούσα φάση να μιλάμε και 

να οραματιζόμαστε την ΕΕ ως κάτι παραπάνω από εμπορική δύναμη, με δε-

δομένο ότι ακόμα και ως εμπορική δύναμη έχει εξασθενίσει σημαντικά και δι-

ανύει την χειρότερη οικονομικά περίοδο. Πόσο μάλλον με βάση τη δεδομένη 

θεσμική της μορφή και οργάνωση. Η στρατηγική που εγκρίθηκε στη Λισσαβό-

να, προέβαλλε ξεκάθαρα τον στόχο να γίνει η ΕΕ μια οικονομία στο διεθνές 

σύστημα περισσότερο ανταγωνιστική και δυναμική από τις υπόλοιπες και η 

οποία θα στηρίζεται στη γνώση.      

Οι στόχοι αυτοί, ωστόσο, δεν συνδυάστηκαν με τις απαραίτητες διαρ-

θρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για μια μακροπρόθεσμα σταθερή ανά-

πτυξη που θα ανταποκρίνεται επιτυχώς στα ερεθίσματα και τις προκλήσεις 

μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

Όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ, εξαιτίας της απουσίας 

πολιτικής βούλησης και της έλλειψης ευελιξίας στη διαδικασία λήψης των α-

ποφάσεων, η ΕΕ μοιάζει ανίκανη να ανταποκριθεί στις ανησυχίες και τις 

προσδοκίες των πολιτών της σε κάποιους τομείς. Λόγω της κρίσης που δια-

νύει, το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε κομβικό και κρίσιμο σημείο και ο 

ρόλος της στο διεθνές σύστημα είναι σήμερα θολός -προκειμένου να μιλάμε 

για κάτι παραπάνω από εμπορική δύναμη- και πρέπει να επαναπροσδιοριστεί 

άμεσα. 

Η ΕΕ χρειάζεται ένα σύστημα διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει με-

γαλύτερη ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας των θεσμών και της 

δημοκρατικής νομιμότητας. Όμως, η σημερινή πραγματικότητα σίγουρα δεν 

ευνοεί τη δημιουργία καινούριων και μεγάλων φιλοδοξιών. Οι πολίτες της ΕΕ 

αισθάνονται ολοένα και μεγαλύτερη ανασφάλεια καθώς και φόβο για το τι θα 

επακολουθήσει στο άμεσο μέλλον.  

Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αρκεί να επισημάνουμε για παρά-

δειγμα πως η ΕΕ δεν συμμετείχε στην αντιμετώπιση του προβλήματος του 

Ιράκ, το οποίο ήταν από τα σημαντικότερα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής τα 

τελευταία χρόνια. Αντίθετα, τα κράτη μέλη διχάστηκαν. Επιπλέον, η ΕΕ και τα 

αρμόδια όργανα για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν καθόλου πα-
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ρουσία και δεν διαδραμάτισαν κανένα ρόλο σε ένα τόσο κρίσιμο και καίριο ζή-

τημα εξωτερικής πολιτικής . Μπορεί  κάποια κράτη μέλη να είχαν ως μονάδες 

σημαντική παρουσία στα δρώμενα του ζητήματος αυτού, αλλά η Ευρώπη ως 

ενιαίο σύνολο και δύναμη ήταν απούσα. Επομένως, με βάση τέτοια παρα-

δείγματα είναι εύλογο να αμφισβητείται πολλές φορές η ικανότητα της ΕΕ να 

είναι μια σημαντική πολιτική δύναμη στο διεθνές σύστημα. Μια  οικονομική 

δύναμη πρέπει να συνοδεύεται και από πολιτική φωνή και δύναμη στην πα-

γκόσμια σκηνή. 

Συνεπώς, θα λέγαμε ότι στην προκειμένη φάση που διανύει η ΕΕ και το 

πλήγμα που έχει δεχθεί η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεν αφήνουν και πολλά 

περιθώρια για να μιλάμε για μια Ευρώπη που μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω 

από οικονομική δύναμη. Πόσο μάλλον όταν ακόμα και η δύναμη αυτή αμφι-

σβητείται καθώς έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα. Αν προσθέσουμε επιπλέον τις 

δεδομένες θεσμικές δομές που στερούνται ευελιξίας και την θεσμική οργάνω-

ση της ΕΕ στο σύνολό της, κατανοούμε πως το να μιλάμε για κάτι  παραπάνω 

από οικονομική δύναμη είναι προσωρινά αδύνατο.  

Τρεις, επομένως, είναι οι κύριες προκλήσεις που ακολουθούν τη διεύ-

ρυνση της ΕΕ, η οικονομική, η εσωτερική και η εξωτερική. Η ΕΕ πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να ανακτήσει τον οικονομικό δυναμισμό της, να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της και να επανακαθορίσει τον πολιτικό ρόλο που θα δια-

δραματίζει ως δύναμη και ένωση κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να μιλάμε για μια ΕΕ που είναι κάτι παρα-

πάνω από εμπορική δύναμη, η ΕΕ θα πρέπει ακόμη να λάβει υπόψη της τα 

μη ευρωπαϊκά κράτη που βρίσκονται στην περιφέρειά της (τα μεσογειακά 

κράτη της Αφρικής και της Ασίας) τα οποία έχουν εντελώς διαφορετικά καθε-

στώτα από το ευρωπαϊκό αλλά και διαφορετική κουλτούρα, αντιλήψεις και 

παραδόσεις. Σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της πολιτικής σφαίρας επιρροής 

της, η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει δυνατούς πολιτικούς και οικονομικούς 

δεσμούς με τα εν λόγω κράτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διαμέσου εμπορι-

κών συμφωνιών και καινούριων συμφωνιών γειτονίας. 

Από τη συνθήκη της Λισσαβόνας κιόλας ένας από τους καίριους στό-

χους της ΚΕΠΠΑ θα έπρεπε να είναι η δημιουργία ενός φιλικά προσκείμενου 

και ασφαλούς γειτονικού χώρου γύρω από την Ευρώπη- στην Μεσόγειο και τη 

Μέση Ανατολή- ο οποίος δύναται να επιτευχθεί μέσω του συντονισμού των 
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αναπτυξιακής, εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών. Για την 

ΕΕ είναι μεγάλης σημασίας να ηγείται, χωρίς όμως ηγεμονικές αξιώσεις, σε 

έναν κόσμο πολλών κρατών που επιζητεί να έχει ασφάλεια, ειρήνη ,πρόοδο 

της οικονομίας και των κοινωνικών θεσμών, καθώς και υπεροχή του δικαίου. 

Μια ειρηνική ενοποίηση των γειτονικών λαών της Ευρώπης, τα οποία 

σήμερα μαστίζονται από τις εθνικές, θρησκευτικές και άλλες διαφορές τους, 

ίσως θα βοηθούσε την ΕΕ να φθάσει πιο γρήγορα στο τελικό στάδιο της ολο-

κλήρωσης, το οποίο είναι η πολιτική ένωση. Η πολιτική ένωση θα περιλαμβά-

νει κοινές πολιτικές εσωτερικών και δικαιοσύνης και κοινή εξωτερική πολιτική 

και πολιτική ασφάλειας. 

Εάν ανατρέξουμε σύντομα και στην ιστορική πραγματικότητα της Ευ-

ρωπαϊκής Κοινότητας και ύστερα Ένωσης, το όραμα των ευρω-φιλικών κρα-

τών προς μια πολιτική ένωση παρακωλύθηκε εν τέλει κυρίως λόγω της θεσμι-

κής οργάνωσης της ΕΕ. Καθώς προετοιμαζόταν η οικονομική και νομισματική 

ένωση το 1991, ορισμένα κράτη επιθυμούσαν ήδη και την πολιτική ένωση αλ-

λά συνάντησαν αντιδράσεις από τους πιο σκεπτικούς εταίρους. Κατά συνέ-

πεια, η ενδιάμεση λύση που δόθηκε τότε ήταν ο «διαμελισμός» της Ευρώπης 

σε δύο Συνθήκες -της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 

και σε τρεις πυλώνες. Δηλαδή, τον πρώτο και κύριο πυλώνα της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, το δεύτερο που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και τον τρίτο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υπο-

θέσεων (ΔΕΥ). 

Η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ο πρώτος πυλώ-

νας θα διαμόρφωναν τα τρία πρώτα στάδια της διαδικασίας ολοκλήρωσης, 

δηλαδή την τελωνειακή ένωση, την κοινή αγορά, την οικονομική και νομισμα-

τική ένωση μέσω της κοινοτικής μεθόδου λήψεως αποφάσεων των κοινοτικών 

οργάνων. Από την άλλη, η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δεύτερος 

και ο τρίτος πυλώνας θα κατεύθυναν τη διαδικασία της πολιτικής ένωσης δια-

μέσου της διακυβερνητικής διαδικασίας. Ωστόσο, δεν άργησε να διαπιστωθεί 

πως η μέθοδος της διακυβερνητικής συνεργασίας ήταν ανέφικτο να επιτύχει 

την κατασκευή και το συντονισμό του δεύτερου και τρίτου πυλώνα και κατ’ ε-

πέκταση την πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η ΕΕ με την παρούσα θεσμική της δο-

μή δεν μπορεί εύκολα να νοηθεί ως κάτι άλλο πέραν από εμπορική δύναμη. 
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Εκτός όμως της θεσμικής της οργάνωσης που προς το παρόν παρακωλύει 

μια τέτοια διεύρυνση, υπάρχει και η οικονομική ύφεση που ταλαιπωρεί την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη και θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί. Η ΕΕ πρέπει αρχι-

κά να ανακάμψει οικονομικά, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούμε να μι-

λάμε για περεταίρω θεσμικές αλλαγές αλλά και επαναπροσδιορισμό του ρό-

λου της στο διεθνές σύστημα.    

 

 

 

 

2. 1. Τι είναι πολιτική ισχύς; 

 

Υπάρχει μια αρχική διάκριση για το πώς ασκείς την πολιτική ισχύ και 

για το τι είναι πολιτική ισχύς. Υπάρχει διαφορά στα πολιτικά μέσα και στα 

στρατιωτικά μέσα59. Τα πολιτικά μέσα είναι μη-στρατιωτικά και περιλαμβάνουν 

οικονομικά, διπλωματικά και πολιτιστικά εργαλεία. Τα στρατιωτικά από την 

άλλη περιλαμβάνουν την χρήση Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχει ωστόσο μια 

προβληματική για το που βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πολιτικής 

και στρατιωτικής ισχύος. Για παράδειγμα, οι ειρηνευτικές αποστολές θεωρού-

νται πολιτικά μέσα ισχύος. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και οι ειρηνευτικές αποστο-

λές γίνονται από οπλισμένους και εκπαιδευμένους στρατιώτες που ανά πάσα 

στιγμή είναι έτοιμες να σκοτώσουν.  

Το να είσαι πολιτική δύναμη ορίζεται όχι μόνο από τα μέσα που χρησι-

μοποιείς, αλλά και από τον σκοπό για τον οποίο το κάνεις, πώς χρησιμοποιείς 

αυτά τα μέσα, καθώς και την διαδικασία της εξωτερικής πολιτικής που α-

κο9λουθείς. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία για να είσαι πολιτική δύναμη: τα μέ-

σα, οι σκοποί, η χρήση της πειθούς και ο δημοκρατικός έλεγχος τόσο στην 

εξωτερική, όσο και στην αμυντική πολιτική60.  
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Ο πιο κλασικός ορισμός για την πολιτική ισχύ αναφέρεται σε δύο από 

αυτά τα στοιχεία. Για τον Hanns Maull,61 το να είσαι μια πολιτική δύναμη συ-

νεπάγεται: 

α) την αποδοχή της αναγκαιότητας της συνεργασίας με τους άλλους κατά την 

επιδίωξη των διεθνών στόχων, 

β) την συγκέντρωση μη-στρατιωτικών, οικονομικών κυρίως μέσων για την δι-

ασφάλιση εθνικών στόχων, με την στρατιωτική ισχύ να παραμένει ένας περιο-

ρισμένος μηχανισμός για την διαφύλαξη άλλων μέσων διεθνούς αλληλεξάρ-

τησης, και 

γ) την προθυμία να αναπτύξουν υπερεθνικές δομές για την αντιμετώπιση κρί-

σιμων ζητημάτων στην διεθνή διαχείριση.  

Ο ορισμός του Maull δίνει έμφαση στα πολιτικά μέσα και στην ροπή για συ-

νεργασία. Εμμέσως δηλαδή δίνεται η κατευθυντήρια γραμμή για το πώς χρη-

σιμοποιούνται αυτά τα μέσα, παρά για τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιού-

νται.  

Εν τούτοις, ο πιο γνωστός ορισμός που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για 

την Ε.Ε. είναι αυτός του Duchene62, παρόλο που δεν προσφέρει ρητά έναν 

ορισμό τόσο για την άσκηση, όσο και για την ουσία της πολιτικής ισχύος. Ο 

Duchene παρουσιάζει την Ε.Ε. σαν ένα υπόδειγμα πολιτικού πολιτισμού. Ει-

δικότερα, η Ε.Ε. έχει την ευκαιρία να αποδείξει την επιρροή που μπορεί να 

έχει για πολιτικές μορφές ισχύος μια κατ’ εξοχήν πολιτική ένωση που έχει συ-

σταθεί. 

Επομένως, τα πολιτικά μέσα που παρουσιάζονται τόσο από τον Maull, 

όσο και από τον Duchene είναι η διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ενί-

σχυση των διεθνών κανόνων και η υπευθυνότητα για το παγκόσμιο τοπίο. 

Σαφώς, όλα αυτά συνεπάγονται και προέρχονται από την διάχυση των εν-

νοιών της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεκτικότητας63.  
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Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι πώς ένας δρών οργανισμός χρη-

σιμοποιεί τα μέσα για να επιτύχει τους σκοπούς του. Συγκεκριμένα, ο Holsti64 

προβάλλει έξι τρόπους με τους οποίους ένας δρών οργανισμός επηρεάζει άλ-

λους διεθνείς δρώντες οργανισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται: α) χρησιμοποιώντας 

την πειθώ, β) προσφέροντας ανταμοιβές, γ) χορηγώντας ανταμοιβές, δ) απει-

λώντας με τιμωρία, ε) επιβάλλοντας μη βίαιες τιμωρίες και στ) χρησιμοποιώ-

ντας δύναμη.  

Παρ’ όλα αυτά, τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν και με διαφορετικούς τρόπους. Το μαστίγιο δεν μπορεί να είναι 

πάντα στρατιωτικό μέσο. Ένας δρών οργανισμός, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει 

πολιτικά εργαλεία θα χρησιμοποιεί μόνο αυτά για να επηρεάσει άλλους δρώ-

ντες οργανισμούς. Πολλές φορές, τα πολιτικά εργαλεία εμπεριέχουν την έν-

νοια του εξαναγκασμού. 

Ένα  άλλο στοιχείο της πολιτικής ισχύoς είναι ο δημοκρατικός έλεγχος. 

Κατά τον Hill65, τα πολιτικά συστήματα επιδιώκουν ανοιχτές διπλωματικές δι-

αδικασίες και δημόσια συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η συζήτη-

ση για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι κατ’ εξοχήν ανοιχτή, παρ’ όλο 

που στην Ε.Ε. βλέπουμε ότι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παραμένει αδύναμο.   

Συνδυάζοντας τα τέσσερα στοιχεία:  τα μέσα, τους σκοπούς, την χρήση 

της πειθούς και τον δημοκρατικό έλεγχο στην εξωτερική και αμυντική πολιτική, 

μπορούμε να δώσουμε έναν ιδεατό ορισμό της πολιτικής ισχύος, ως έναν 

δρώντα οργανισμό που χρησιμοποιεί πολιτικά μέσα για να πείσει, επιδιώκο-

ντας πολιτικούς σκοπούς και η εξωτερική του πολιτική να υπόκειται σε δημο-

κρατικό έλεγχο και δημόσια εξέταση66. Τα παραπάνω τέσσερα στοιχεία είναι 

εξίσου σημαντικά.  

Αντίθετα, μπορούμε να παρουσιάσουμε ως στρατιωτική δύναμη έναν 

δρώντα οργανισμό που χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα για να εξαναγκάσει 

άλλους δρώντες οργανισμούς, επιδιώκοντας στρατιωτικούς ή στρατιωτικοποι-

ημένους σκοπούς, και του οποίου η εξωτερική πολιτική τείνει να είναι αντιδη-

μοκρατική (βλ. πίνακα 3).  
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Πίνακας 4. Ο ιδεατός τύπος της ισχύος κατά την Smith. 

     Πολιτική ισχύ                            Στρατιωτική ισχύς 

        

  
 

Πολιτικά μέσα                             Στρατιωτικά μέσα 

Πολιτικούς σκοπούς                    Στρατιωτικούς σκοπούς 

Πειθώ/ήπια ισχύ                          Εξαναγκασμός/σκληρή δύναμη 

Δημοκρατικός έλεγχος                Απουσία δημοκρατικού ελέγχου       

 

Κατά την Smith67 υποστηρίζεται ότι η πλειονότητα των διεθνών οργανι-

σμών μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο φάσμα, αλλά σε καμία περί-

πτωση στα δύο άκρα. Όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνάμεις, κλασικά παρα-

δείγματα αποτελούν η Νότια Κορέα, η Χιτλερική Γερμανία και το Ιράκ επί κα-

θεστώτος Σαντάμ. Αντίθετα, κλασικές πολιτικές δυνάμεις είναι δύσκολο να 

βρεθούν. Πιο κοντά στον ορισμό μπορούμε να τοποθετήσουμε τα ουδέτερα 

ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ελβετία, η Φιλανδία, η Σουηδία και η Ιρλανδία παρ’ 

όλο που όλες πλην της Ελβετίας, έχουν στρατό και συμμετέχουν σε αποστο-

λές των Ηνωμένων Εθνών.  

Μπορούμε όμως να τοποθετήσουμε την Ε.Ε. ως πολιτική δύναμη, αν 

αναλογιστούμε ότι έχει αναπτύξει πλέον στρατιωτικές διαστάσεις μέσα από 

την ΚΕΠΠΑ και κατόπιν από την ΕΠΑΑ; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώ-

τημα, πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τις ανάγκες για την ύπαρξη αυτών των 

θεσμών και πώς αυτοί μεταλλάχτηκαν στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και 

πώς επηρεάζουν την διεθνή θέση της Ε.Ε..  

 

 

2. 2. Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας ως εκφραστές 

ισχύος 
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Η ΚΕΠΠΑ αποτέλεσε μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργα-

σίας (ΕΠΣ), ένα πρώιμο στάδιο πολιτικής διαβούλευσης και ανταλλαγής από-

ψεων επί ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής68. Τα θεμέλια αυτής της νέας συλ-

λογικής δράσης τέθηκαν με την υπογραφή της «Συνθήκης του Μάαστριχτ», 

όπου η ΚΕΠΠΑ αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της Ε.Ε.. Με την υπογραφή της 

Συνθήκης, η Ε.Ε. απέκτησε την ΚΕΠΠΑ, εν μέσω της ενεργοποίησης των 

βαλκανικών εθνικισμών69.  

Ωστόσο, μια κοινή εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. αντιμετωπίζει πολλά 

εμπόδια. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα εξής70: 

1.  Η Ε.Ε. δεν είναι κράτος και δεν μπορεί να διαθέτει τις μακροπρόθεσμες 

σταθερές που βοηθούν ένα κράτος να προσδιορίσει μια εθνική εξωτερική πο-

λιτική. Δεν υπάρχει εθνική επικράτεια για να προστατευτεί, αλλά ούτε και οικο-

νομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφέροντα για να προωθηθούν. Η επικρά-

τεια της Ε.Ε. δεν της «ανήκει» με τον τρόπο που η εθνική επικράτεια «ανήκει» 

στα κράτη-μέλη. 

2. Πολλά κράτη-μέλη, ειδικά τα μεγαλύτερα με μακροχρόνια ιστορία στην ά-

σκηση επιρροής της εξωτερικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επιθυ-

μούν να χάσουν τον έλεγχο σε κάποιον τομέα πολιτικής που συνδέεται με την 

εθνική κυριαρχία και την ταυτότητα.  

3. Ορισμένα κράτη-μέλη, έχουν παραδοσιακά ιδιαίτερες σχέσεις με συγκεκρι-

μένα κράτη ανά τον κόσμο. 

4. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών της Ε.Ε., σχετικά με ζητήματα εξωτερι-

κής πολιτικής που προκύπτουν από ιδεολογικούς προσανατολισμούς. 

5.  Η πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι ιδιαίτερα προβληματική.  

Παρά τις δυσκολίες, σημαντικές εξελίξεις έλαβαν χώρα στον τομέα της εξωτε-

ρικής πολιτικής, που για πρώτη φορά ξεκίνησε το 1970 με την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ). Αρχικά, αυτή η συνεργασία ήταν σε δοκιμαστική 

βάση εκτός των συνθηκών.  

Η αυξανόμενη σημασία της συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική ανα-

γνωρίστηκε ιδιαίτερα, όταν η ΕΠΣ αποτέλεσε ξεχωριστή ενότητα στην «Ενιαία 

                                                 
68

Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματι-

σμοί, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009. Σελ. 245 

69
 Ibid σελ. 245 

70
 βλ. Nugent Neil, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ibid  σελ. 554. 



47 

 

Ευρωπαϊκή Πράξη» το 1987. Ωστόσο, πάλι δεν ενσωματώθηκε στην Συνθή-

κη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η επιρροή σε θέματα πολιτικά να είναι πολύ 

περιορισμένη σε αντίθεση με τα οικονομικά.  

Εν τούτοις, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η κατάσταση έχει αρχίσει 

να αλλάζει. Τα κράτη-μέλη κατανοούν ότι η Ε.Ε. πρέπει να κάνει περισσότερα 

από απλές δηλώσεις και συστάσεις. Σε αυτή την αλλαγή, βασικό ρόλο δια-

δραμάτισαν πέντε παράγοντες:  

1. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η κατάρρευση του Κομμουνισμού άλλα-

ξαν το χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων ισχύος. Στον  νέο αυτό κόσμο όπου 

οι διεθνείς σχέσεις είναι πολύ ρευστές, είναι φυσικό οι ευρωπαϊκές χώρες να 

θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.  

2. Η επανένωση της Γερμανίας ενέτεινε τις πιέσεις στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο στην Ε.Ε., στο οποίο η Γερμανία θα είχε σαφή θέση.  

3. Στις αρχές τις δεκαετίας του ’90, ο πόλεμος του Κόλπου και τα γεγονότα 

που ακολούθησαν, φανέρωσαν την αδυναμία της ΕΠΣ.  

4. Η απόκριση της Ε.Ε. στην Διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας το 1991 και οι 

εμφύλιες εχθροπραξίες που ακολούθησαν στα Βαλκάνια, φανέρωσαν την α-

νεπάρκεια σε ότι αφορά την προετοιμασία, την ανάπτυξη και την κινητοποίη-

ση της Ε.Ε..  

5. Η ενεργοποίηση της ΚΕΠΠΑ στην «Συνθήκη του Μάαστριχτ» ως πυλώνας 

της Ε.Ε.. Τα βασικά χαρακτηριστικά του πυλώνα ήταν: ο προσδιορισμός των 

γενικών στόχων της ΚΕΠΠΑ και η θέσπιση συστηματικής συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών της Ε.Ε. για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και γενικού εν-

διαφέροντος. Το Συμβούλιο Υπουργών θα ήταν αυτό που θα προσδιόριζε 

κοινές θέσεις με τις οποίες θα έπρεπε να συμμορφώνονται τα μέλη και η 

ΚΕΠΠΑ έπρεπε να περιλαμβάνει ζητήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης 

της διαμόρφωσης μιας αμυντικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε κοινή άμυνα. 

Εν τούτοις, η «Συνθήκη του Άμστερνταμ», ενίσχυσε τις διατάξεις της 

ΚΕΠΠΑ, αν και δεν προσφέρει κάποια καινοτομία στην λειτουργία της71. Ω-

στόσο, στον τομέα της ασφάλειας επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος ενσωματώνο-
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ντας στην Συνθήκη τα καθήκοντα του Πέτερσμπεργκ (Petersberg Tasks),72 με 

ιδιαίτερη αναφορά στην προοδευτική διαμόρφωση μιας αμυντικής πολιτικής.  

Επιπλέον, «η Συνθήκη της Νίκαιας», ενίσχυσε περαιτέρω τις δυνατότη-

τες της ΚΕΠΠΑ,  προσφέροντας την προώθηση μιας ενισχυμένης συνεργασί-

ας.  

Από την άλλη μεριά, η «Συνθήκη της Λισσαβόνας», καταργεί τους πυ-

λώνες της Ε.Ε. και εντάσσει την ΚΕΠΠΑ στο γενικό πλαίσιο της εξωτερικής 

πολιτικής της Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, δημιουργεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο της 

Ένωσης σε θέματα εξωτερικών και άμυνας.  

 

 

 

 

2. 3. Η Ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας ως εκφραστής της 

Ευρωπαϊκής Ισχύος 

 

Είναι εμφανές ότι οι πολιτικές ασφάλειας και άμυνας συνθέτουν ένα ι-

διαίτερα δύσκολο πεδίο για την ανάπτυξη μιας κοινοτικής διακρατικής διαδι-

κασίας, πόσο μάλλον ολοκλήρωσης73. Είναι γεγονός ότι ο αποκλεισμός των 

στρατιωτικών και αμυντικών δράσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, δημιουργούσε 

μεγάλη αδυναμία στην εξέλιξη της Ε.Ε. ως παγκόσμιο δρώντα οργανισμό. 

Ωστόσο αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια. 

Το κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη της ΕΠΑΑ ήταν η διάσκεψη κορυφής 

στο Σεν Μαλό. Σε αυτήν την διάσκεψη, ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας 

Μπλέρ, εγκατέλειψε την μέχρι τότε αρνητική στάση του και σε συνεργασία με 

τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Σιράκ, προχώρησε στην επιθυμία του η Ε.Ε. να 

ενεργεί αυτόνομα στις διεθνείς κρίσεις74. Κατά τους Κιντή και Ντόκο75, οι λόγοι 
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Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης το 1992 και επικεντρώνονταν σε καθήκοντα που αφορούσαν την 
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που οδήγησαν την κυβέρνηση Μπλέρ σε αυτή την αλλαγή είναι επιγραμματι-

κά: α) ο Μπλέρ ήθελε να κάνει κάτι «ευρωπαϊκό» μετά την απροθυμία της 

Βρετανίας να συμμετάσχει στην ΟΝΕ, β) η βρετανική κυβέρνηση ήταν απογο-

ητευμένη από την έλλειψη επιρροής της Ε.Ε., ως αποτέλεσμα εσωτερικών δι-

αφωνιών, και γ) για πολλά χρόνια και η Βρετανία και η Γαλλία συνεργάζονταν 

σε αποστολές που είχαν ως βάση τα καθήκοντα του Πέτερσμπεργκ. Αυτές ή-

ταν και οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν σε τέτοιου είδους επιχει-

ρήσεις.  

Το ανακοινωθέν του Σεν Μαλό αποτελεί την αρχή μιας νέας προσπά-

θειας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στο κείμενο τονίζεται η ανάγκη της 

Ε.Ε. να αποκτήσει σε διακυβερνητική βάση, την ικανότητα αυτόνομης δράσης 

που θα υποστηρίζεται από αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και από 

τα μέσα και την ετοιμότητα να αποφασίζει για την χρήση τους, προκειμένου η 

Ε.Ε. να αντιμετωπίζει διεθνείς κρίσεις. Για τον λόγο αυτό, οι δύο χώρες πρό-

τειναν η Ε.Ε. να αποκτήσει μηχανισμούς πληροφόρησης και στρατηγικού 

σχεδιασμού.  

Παρά ταύτα, ο πόλεμος στο Κόσσοβο και η επέμβαση του ΝΑΤΟ υπό 

την καθοδήγηση των Η.Π.Α., προβλημάτισαν εκ νέου την Ε.Ε. και έδωσαν με-

γαλύτερη ώθηση στην ιδέα της ΕΠΑΑ.  

Τον Ιούνιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολονίας αποφάσι-

σε ότι η Ένωση πρέπει να έχει τα απαραίτητα μέσα και τις δυνατότητες να α-

ναλάβει τις ευθύνες της για μια κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Ά-

μυνας. Για τον λόγο αυτό, οι ηγέτες αποφάσισαν να συμπεριλάβουν στην Ε.Ε. 

αρμοδιότητες της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, (ΔΕΕ) απορρίπτοντας την δη-

μιουργία ενός τέταρτου πυλώνα. Με την προαγωγή του Χαβιέ Σολάνα ως 

Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και ως Γενικού Γραμματέα της ΔΕΕ, η 

πολιτική αυτή απέκτησε πρόσωπο.  

Λίγο αργότερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο 

του 1999, τα μέλη της Ένωσης δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να στε-

λεχώσουν την Ένωση με το κατάλληλο δυναμικό, ώστε να μπορεί να αναλάβει 
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ολόκληρο το φάσμα των αποστολών τύπου Πετερσμπεργκ προς υποστήριξη 

της ΚΕΠΠΑ. Τα κράτη-μέλη καθόρισαν τον στρατιωτικό στόχο. Συγκεκριμένα, 

θα πρέπει μέχρι το 2003 να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τον στόχο εντός 60 

ημερών και να υποστηρίζονται τουλάχιστον επί ένα χρόνο από 60.000 στρα-

τιώτες -κυρίως για ειρηνευτικές αποστολές. 

Ιδιαίτερα η διετία 2003-2004 σημαδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις στο 

πεδίο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Αφ’ ενός, ολοκληρώθηκε ο μη-

χανισμός της ΕΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, ε-

πιτεύχθηκε η δυνατότητα επιχειρησιακής δράσης για την διαχείριση κρίσεων 

και προωθήθηκε η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ε.Ε., μέσω 

της προόδου που σημειώθηκε στον τομέα της συγκρότησης ενός  «Ευρωπαϊ-

κού Αμυντικού Οργανισμού». Αφ’ ετέρου, ήταν εμφανής η υιοθέτηση ενός νέ-

ου στρατιωτικού στόχου για το 2010, όπου η Ε.Ε. έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν 

της, τον μετασχηματισμό του στρατηγικού περιβάλλοντος και την τεχνολογική 

εξέλιξη. 

Όμως, η απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης από την Γαλλία και 

την Ολλανδία δημιούργησε εκ νέου προβληματισμούς για το κατά πόσο οι 

Ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται την Ε.Ε. σαν κοινό τόπο, με κοινή ασφά-

λεια και κοινή άμυνα. Στο  «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών» τον Ιού-

νιο του 2008, επικυρώθηκαν οι στόχοι της ΕΠΑΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής 

πρόληψης των συγκρούσεων, με στόχο σε αυτόν τον τομέα να καταστεί η 

Ένωση πιο συνεπής, ικανή και δραστήρια. Οι προκλήσεις στην μετα-

ψυχροπολεμική εποχή που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια περιλαμβά-

νουν ένα φάσμα απειλών (από την τρομοκρατία ως τα όπλα μαζικής κατα-

στροφής και από την μετανάστευση ως τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα76).  

Με την «Συνθήκη της Λισσαβόνας», η «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλει-

ας και Άμυνας» μετονομάστηκε σε «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας» 

και δημιουργήθηκε ο θεσμός του ‘Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης’ σε θέ-

ματα εξωτερικών και άμυνας. Πρώτη εκπρόσωπος αναλαμβάνει η Catherine 

Ashton, ενώ αποφασίστηκε και η κατάργηση της Δυτικο-ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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2. 4. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση  πολιτική δύναμη; 

 

 Παραπάνω εξετάσαμε τον ιδεατό ορισμό για την πολιτική ισχύ και τα 

στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει (τα μέσα, τους σκοπούς, την πειθώ και 

τον δημοκρατικό έλεγχο). Κάναμε επίσης μια αναδρομή στην θεσμική αποτύ-

πωση της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας μέσω της ΚΕΠΠΑ και της 

ΕΠΑΑ. Με βάση τα πιο πάνω πού μπορούμε να τοποθετήσουμε την ΕΕ; Είναι 

πολιτική δύναμη, και αν όχι τότε τι είναι; 

Από την μία πλευρά, υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν θα 

μπορούσε να υπάρξει ενοποίηση χωρίς την αμυντική διάσταση της Ε.Ε., οπό-

τε δεν την θεωρούν πολιτική δύναμη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αυτοί 

που θεωρούν είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε τονίζοντας ότι η Ε.Ε. βρίσκεται 

κάτω από την αμυντική ομπρέλα του ΝΑΤΟ, ότι η Ε.Ε. παραμένει πολιτική 

δύναμη. Πράγματι, η Ε.Ε. δημιουργήθηκε για να αποτρέψει την απειλή πολέ-

μου στην Δυτική Ευρώπη και κατάφερε να μεταμορφώσει το άναρχο διεθνές 

σύστημα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Αυτή η εμπειρία μπορεί να της προσδώσει 

από μόνη της την έννοια της πολιτικής δύναμης.  

Όμως τώρα τι γίνεται; Κατά την Smith77, η Ε.Ε. δεν είναι πλέον πολιτική 

δύναμη. Τον ισχυρισμό της τον στηρίζει στο ότι και στα τέσσερα στοιχεία του 

ορισμού, η Ε.Ε. δεν έχει ούτε μία σταθερή τοποθέτηση. Παρ’ όλο που κάποιες 

δράσεις της προσεγγίζουν τον ιδεατό τύπο, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό 

επιβεβαιώνεται. 

Όσον αφορά τα στρατιωτικά μέσα, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι από την 

στιγμή που τα χρησιμοποιεί για την επίτευξη πολιτικών σκοπών, παραμένει 

πολιτική δύναμη. Κατά το Maull,78 αυτό μπορεί να γίνει και θεωρεί ότι η Γερ-

μανία παρά την συμμετοχή της στους βομβαρδισμούς της Σερβίας το 1999 

παραμένει πολιτική δύναμη. Επίσης, υπάρχει η άποψη ότι οι στρατιωτικές 

δράσεις της Ε.Ε. δεν επηρεάζουν την έννοια  της πολιτικής της ισχύος και αυ-

τό αποδεικνύεται από τα καθήκοντα του Πέτερσμπεργκ, εφ’ όσον αυτές οι 

δράσεις περιλαμβάνουν ειρηνευτικές αποστολές. Ειδικότερα, οι υπέρμαχοι της 
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πολιτικής δύναμης, θεωρούν πως η Ε.Ε. πρέπει να έχει στρατιωτικά μέσα, 

αλλά θα πρέπει εν τέλει να τα χρησιμοποιεί για πολιτικούς σκοπούς.  

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που προκύπτουν 

από τα στοιχεία των πολιτικών μέσων. Πρώτον, δεν μας δίνει μια καθαρή ει-

κόνα για το αν κινούνται στην μία ή στην άλλη μεριά του φάσματος (βλ. πίνα-

κα 3). Για παράδειγμα, οι ειρηνευτικές αποστολές τοποθετούνται στην πολιτι-

κή δύναμη. Αν όμως προκύψει πρόβλημα σε αυτές τις αποστολές, όπως έγινε 

στην περίπτωση της Σομαλίας, τότε σε ποια μεριά του φάσματος θα τις τοπο-

θετήσουμε; Επομένως, καταλήγουμε ότι οι ειρηνευτικές αποστολές είναι στρα-

τιωτικά μέσα και όποιος τις χρησιμοποιεί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πο-

λιτική δύναμη. Δεύτερον, από την στιγμή που η Ε.Ε. εξαπλώνει τα καθήκοντα 

του Πέτερσμπεργκ, θα μπορούσε να θεωρηθεί πάλι πολιτική δύναμη, διότι 

υπάρχουν πολλά στρατιωτικά μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αλ-

λά παρ’ όλα αυτά δεν το κάνει. Σύμφωνα με αυτή την παραδοχή, η Ε.Ε. πά-

ντα θα είναι πολιτική δύναμη, καθώς πάντα θα χρησιμοποιεί πολιτικά μέσα. 

Όμως με αυτό το σκεπτικό, όλα τα κράτη είναι πολιτικές δυνάμεις, καθ’ ότι ό-

λες χρησιμοποιούν και πολιτικά μέσα (άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο). 

Τρίτον και τελευταίο, η Ε.Ε. σαν πολιτική δύναμη χρησιμοποιεί πολιτικά μέσα, 

όπως η διπλωματία και το παγκόσμιο εμπόριο. Άραγε η  δυνατότητα που έχει 

η Ε.Ε. να επηρεάζει την ροή του πετρελαίου μπορεί να την κατατάξει ως πολι-

τική δύναμη; 

Από τα πιο πάνω, προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει μετα-

ξύ μιας στρατιωτικής δύναμης και μιας πολιτικής και πού μπαίνει τελικά η δια-

χωριστική γραμμή.  

Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο της έννοιας της «ισχύος»,  μπορούμε 

να πούμε ότι αφού πετυχαίνονται πολιτικοί σκοποί, άρα και η δύναμη κατα-

τάσσεται ως πολιτική.  Κατά τον Maull, μια πολιτική δύναμη έχει ως στόχο να 

εκπολιτίσει τις διεθνείς σχέσεις. Όμως, όταν αυτός ο «εκπολιτισμός» παίρνει 

τις διαστάσεις που πήρε και την περίοδο της αποικιοκρατίας, δεν μπορούμε 

πλέον να μιλάμε για πολιτική ισχύ. Παρομοίως, μια παρέμβαση που γίνεται 

στα εσωτερικά μιας χώρας με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων, πώς μπορεί να θεωρείται πάντα πολιτική παρέμβαση; 

Το τρίτο στοιχείο που αφορά την πειθώ μπορούμε να το βρούμε σε 

πληθώρα δράσεων της Ε.Ε.. Αυτό το στοιχείο παίρνει δύο διαστάσεις. Από 
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την μία μεριά, την θετική διάσταση που αφορά μελλοντικά προνόμια σε ένα 

κράτος που εκπληρώνει τις συνθήκες που θέτει η Ε.Ε. και από την άλλη με-

ριά, την αρνητική διάσταση που περιλαμβάνει απειλές, κυρώσεις και τερματι-

σμό κάποιων προνομίων. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι τα οφέλη από αυτά 

τα προνόμια δεν είναι και τα πλέον επιθυμητά. Σημαντικό ρόλο ωστόσο παίζει 

ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτά τα προνόμια. Κλασικό παράδειγμα απο-

τελεί ο αποκλεισμός του ελεύθερου εμπορίου στα αγροτικά προϊόντα. 

Όσο για τον δημοκρατικό έλεγχο και για το πόσο καθαρές διαδικασίες 

υπάρχουν τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο και στις πολιτικές ασφάλειας, 

αρκεί η θέση περί δημοκρατικού ελλείμματος, για να μας οδηγήσει στο συ-

μπέρασμα ότι δεν υπάρχει πολιτικός έλεγχος. Το δημοκρατικό έλλειμμα ενυ-

πάρχει σε πολύ απλούστερες διαδικασίες, πόσο μάλλον στην εξωτερική πολι-

τική. Αυτή η διαπίστωση δικαιολογείται από το γεγονός ότι όχι μόνο η ΚΕΠΠΑ, 

αλλά και η ΕΠΑΑ δημιουργήθηκαν με ελάχιστη συμμετοχή των Ευρωπαίων 

πολιτών79.  

 

2.5. Τι δύναμη είναι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

 

Η Ε.Ε. προβάλλει ως εναλλακτική δύναμη. Για τους υπέρμαχους της 

πολιτικής δύναμης, η Ε.Ε. θα πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στα παγκό-

σμια δρώμενα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί μέσα από την οικονομική της ισχύ 

να ασκήσει επιρροή και να διαχύσει παντού τις αξίες της80.  

Εξετάζοντας προσεκτικά τα στοιχεία που εμπεριέχει ο ιδανικός τύπος 

της πολιτικής δύναμης, μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε ότι η Ε.Ε. δεν είναι πο-

λιτική δύναμη. Οι αλλαγές στο διεθνές σύστημα μετέβαλλαν και την φύση της 

Ε.Ε.. Αν θέλει να παραμείνει στο προσκήνιο και να μπορεί να επηρεάζει πα-

γκοσμίως καταστάσεις, πρέπει πλέον και αυτή να παίζει με τον νόμο της ζού-

γκλας και να ασκεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες, ώστε αυτές με την σειρά 

τους να αποτελούν άλλο ένα στοιχείο της διπλωματίας της. Η στρατιωτική δύ-

ναμη είναι χρήσιμη και αποδοτική σε έναν μη-πολιτικό κόσμο. Αφ’ ενός, σε 
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έναν κόσμο που να χρησιμοποιεί εξολοκλήρου άλλες μορφές ισχύος και αφε-

τέρου σε έναν κόσμο που θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην Ε.Ε. να 

δρα καλύτερα.  

Σαφώς, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να επανακτήσει το κύ-

ρος της, το οποίο τσαλακώθηκε σε τεράστιο βαθμό από την οικονομική κρί-

ση81 και αφού σταθεί ξανά στα πόδια της να γίνει παγκόσμια δύναμη, τόσο σε 

οικονομικό, όσο και σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο.  

 

 

          

 3. Η «Κανονιστική/Θεσμική Ισχύς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Την δεκαετία του ’90, η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων οδήγησε την 

Ε.Ε. να μοιράζεται τόσο τον τίτλο της πολιτικής δύναμης, όσο και αυτόν της 

πολιτικής δύναμης. Μέσα από αυτή την συζήτηση, ξεπροβάλλει και μια άλλη 

διάσταση της ισχύος της Ε.Ε., η «κανονιστική/θεσμική» (normative), όπου το-

νίζει την ιδεολογική ισχύ της Ε.Ε. και πώς μέσω αυτής, μπορεί να επικρατή-

σουν αλλά και να διαδοθούν οι ιδέες και οι θεσμοί της Ε.Ε.. Πρόκειται επί της 

ουσίας για μια συμβολική δύναμη. Η υβριδική της μορφή που περιλαμβάνει 

υπερεθνικές και διεθνείς μορφές διακυβέρνησης υπερβαίνει τις κλασικές Βε-

στφαλιανές νόρμες των κρατών82.  

Η ιδέα της Ε.Ε. ως θεσμική δύναμη δεν είναι κάτι καινούργιο. Ωστόσο 

τον τελευταίο καιρό, η δυναμική της οφείλεται στον Ian Manners, ο οποίος το 

2002 υποστήριξε πως η Ε.Ε. είναι εμφανώς μια κανονιστική δύναμη, με κοινές 

αρχές και την θέληση να τις διαδώσει, με κύριο σκοπό να μεταβάλλει την φύ-

ση των κρατών στο διεθνές σύστημα83. Συγκεκριμένα στην μελέτη μας, τα κεί-

μενά του θα αποτελέσουν την βάση για την «κανονιστική ισχύ» της Ένωσης.  
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3. 1. Τι είναι νόρμες; 

 

Νόρμα είναι μια αρχή ή το πρότυπο της ορθότητας που αντικατοπτρίζει 

της προσδοκίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η οποία δημιουργείται 

από τα μέλη μιας ομάδας, με σκοπό να ρυθμίσει τις δράσεις και τις αποφάσεις 

αυτής της ομάδας84.  

Οι διεθνείς κανόνες/νόρμες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες85: 

1. Σε ρυθμιστικούς κανόνες. Οι νόρμες αυτές υπάρχουν κυρίως στα κράτη και 

τα βοηθούν να συντονιστούν για να μεγιστοποιήσουν το κοινό τους συμφέρον 

(ωφέλεια), ώστε να περιορίσουν συμπεριφορές και να εξυπηρετήσουν λει-

τουργικούς σκοπούς. Ρυθμίζουν συμπεριφορές και συμβάλλουν στην μείωση 

της αβεβαιότητας μέσω της θεσμοθέτησης συμβάσεων και συνθηκών.  

2. Σε κοινωνικούς κανόνες. Είναι οι κανόνες αυτοί που εμφανίζονται κυρίως 

από τις ομάδες συμφερόντων και βοηθούν στην ίδρυση και την δημιουργία 

της ταυτότητάς τους. Είναι η ρήτρα των ιδρυτικών αρχών που καθοδηγεί τις 

συμπεριφορές των μελών μιας ομάδας.  

3. Ηθικοί κανόνες. Είναι αυτές οι νόρμες που κρατούν αμείωτη την ορθολογι-

κότητα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή βελτιστοποίησης του μηχανισμού. Επι-

πλέον, εμπεριέχουν την περιοριστική ποιότητα του «ορθού» και αναφέρονται 

σε κανόνες που διαχωρίζουν τις ηθικές από τις μη-ηθικές πράξεις και συμπε-

ριφορές.  

 

3. 2. Η κανονιστική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η κανονιστική βάση της Ε.Ε. είναι «προϊόν» ανάπτυξης των τελευταίων 

πενήντα ετών και βρίσκεται μέσα στις διακηρύξεις, στις συνθήκες, στις πολιτι-

κές και στα κριτήρια της86.  

Κατά τον Manners, μπορούμε να διακρίνουμε πέντε κεντρικές αρχές 

της Ε.Ε. και τέσσερις δευτερεύουσες, χωρίς να σημαίνει ότι παύουν να είναι 
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σημαντικές. Οι κεντρικές αρχές είναι η ειρήνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, το 

κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δύο πρώτες αρχές αναπτύ-

χθηκαν και ορίζουν την Ευρώπη μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

ενώ οι υπόλοιπες τρεις αναπτύχθηκαν αργότερα και διέκριναν την Δυτική Ευ-

ρώπη, από την Ανατολική Κουμμουνιστική Ευρώπη. Οι δευτερεύουσες απο-

τελούνται από την κοινωνική πρόοδο, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την 

αειφόρο ανάπτυξη και την αρχή της «Κανονιστικής Διακυβέρνησης». Μεγαλύ-

τερη ανάλυση για αυτές τις αρχές θα γίνει παρακάτω.  

Οι νόρμες για την Ε.Ε. δεν είναι απλές δηλώσεις με στόχο ένα σύστημα 

διακυβέρνησης, αλλά αποτελούν βασικό συστατικό μιας πολιτείας, που σαν 

δρών οργανισμός είναι κάτι παραπάνω από κράτος. Ιδιαίτερα μετά τον Ψυχρό 

Πόλεμο, η Ε.Ε. δεν μπορούσε να σταθεί απλά ως μια οικονομική ένωση που 

να αρκείται στην διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά έπρεπε να ανα-

λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα σε όλους τους τομείς. Η 

ενίσχυση και η εξέλιξη ξεχωριστών αρχών ήταν αυτή που επέτρεψε στην Ε.Ε. 

να νομιμοποιηθεί σαν κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μελών της.  

 

3. 3. Από πού προέρχεται η «Kανονιστική Iσχύς» της Ε.Ε.; 

 

Παρ’ όλο που εξετάσαμε την βάση της «Κανονιστικής Ισχύος» της Ε.Ε., 

δεν σημαίνει ότι μπορούμε αυτόματα να πούμε ότι είναι όντως μια τέτοια δύ-

ναμη. Η «Κανονιστική Ισχύς» της Ε.Ε. πηγάζει από διάφορους παράγοντες, οι 

οποίοι κατά τους υποστηρικτές την ιδέας της Ε.Ε. ως θεσμική δύναμη είναι87: 

 Η μετάδοση και η ακούσια διάδοση από την Ε.Ε. 

 Οι πληροφοριακές  στρατηγικές και οι αναγνωρισμένες επικοινωνίες 

από την Ε.Ε. 

 Η διαδικασία και η θεσμοποίηση των σχέσεων από την Ε.Ε. 

 Η μεταφορά και η ανταλλαγή των παροχών μεταξύ της Ε.Ε. και των 

Τρίτων χωρών 

 Η εμφανής και η φυσική παρουσία σε Τρίτες χώρες και σε οργανισμούς 

 Το πολιτιστικό φίλτρο, η πολιτιστική διάχυση και τα πολιτικά μαθήματα 

σε Τρίτες χώρες. 

                                                 
87

 Ibid σελ. 13  



57 

 

Ας δούμε όμως επιγραμματικά κάθε παράγοντα της Ε.Ε. ως κανονιστική 

δύναμη: 

 

Μετάδοση. Η διάδοση των κανόνων γίνεται ακούσια από την Ε.Ε. σε άλλους 

φορείς. Η Ε.Ε. παρουσιάζεται ως το ενάρετο παράδειγμα στην περιφερειακή 

ολοκλήρωση και έχει αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιους οργανισμούς στην 

Λατινική Αμερική και στην Αφρική.  

Πληροφοριακά. Η διάδοση των αρχών στο σημείο αυτό έχει περισσότερο 

συμβολικό χαρακτήρα. Είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της «θεσμικής 

ισχύος», σε μια σειρά από κώδικες επικοινωνίας, όπως νέες πολιτικές πρω-

τοβουλίες από την Ε.Ε. και αναγνωριστικές επικοινωνίες, όπως διαβήματα και 

συστάσεις.  

Διαδικασία. Η διάδοση στο σημείο αυτό είναι συμβολικής, αλλά και ουσιαστι-

κής «θεσμικής ισχύος». Περιλαμβάνει την θεσμοποίηση των σχέσεων της Ε.Ε. 

με τρίτους, π.χ. διαπεριφερειακές συνεργασίες, συμφωνίες, συμμετοχή σε δι-

εθνείς οργανισμούς ή ακόμα και διεύρυνση των μελών της Ε.Ε.. 

Μεταφορά. Διάδοση κανόνων στο εμπόριο μέσω της διακίνησης αγαθών και 

την παροχή τεχνικής βοήθειας σε τρίτα μέρη. Αυτές οι αρχές μπορεί να είναι 

το αποτέλεσμα εξαγωγής των αρχών της κοινότητας και των προτύπων της.  

Εμφανής. Περιλαμβάνει την διάδοση της φυσικής παρουσίας της Ε.Ε. σε διε-

θνείς οργανισμούς. Πρόκειται για συμβολική και ουσιαστική ισχύ. Χαρακτηρι-

στικό αποτελεί το παράδειγμα του ρόλου των αντιπροσωπειών της Επιτροπής 

και οι πρέσβεις των κρατών-μελών.  

Πολιτιστικό φίλτρο. Πρόκειται για την επίδραση των διεθνών αρχών και τα πο-

λιτικά μαθήματα σε Τρίτες χώρες και σε οργανισμούς. Συμβολική και ουσια-

στική αρχή με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ της οικοδόμησης της γνώσης 

και την δημιουργία κοινωνικών και πολιτικών ταυτοτήτων από την διάδοση 

των κανόνων.  

Είδαμε τους έξι παράγοντες διάδοσης των αρχών της Ε.Ε.. Αλλά για να 

κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας τους, θα πρέπει να αναλύ-

σουμε τις κοινές αρχές της Ε.Ε. που προσπαθεί να διαδώσει στο διεθνές σύ-

στημα, ώστε να το μεταβάλλει.  

Τα κοινά ενδιαφέροντα των κρατών-μελών είναι η ειρήνη και η ασφά-

λεια, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και η αναπτυξι-
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ακή βοήθεια. Αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα δεν επιλέχθηκαν τυχαία, καθώς ει-

σέρχονται και σε περιοχές με στρατιωτικές ανησυχίες (ειρήνη και ασφάλεια), 

με πολιτικές ανησυχίες (δημοκρατία), με κοινωνικές ανησυχίες (ανθρώπινα 

δικαιώματα) και οικονομικές ανησυχίες (ανθρωπιστική βοήθεια). Συνεπώς, τα 

παραπάνω περιλαμβάνουν όλες τις διαστάσεις της Ένωσης.   

Αυτά τα ενδιαφέροντα μας οδηγούν να ονομάσουμε την Ε.Ε. μια δια-

φορετική δύναμη στο διεθνές σύστημα και συγκεκριμένα ως μια  κανονιστική 

δύναμη για τους παρακάτω πέντε λόγους88: 

1.Κρατική κυριαρχία-παρέμβαση της Ε.Ε. στην ατιμωρησία 

2.Αλληλέγγυα κοινωνία=παρέμβαση για μεμονωμένη στήριξη 

3.Μη υλικά οφέλη-αντίθετα η δράση της Ε.Ε. είναι δαπανηρή 

4.Ο συνήθης ύποπτος-η Ε.Ε. δέχεται συνεχώς την αντιπαράθεση των δυνα-

τών συμμάχων της 

5. «Κανονιστική Ισχύς»-η Ε.Ε. δεν συμπεριφέρεται σαν κράτος, αλλά ούτε σαν 

υπερ-κράτος.  

 

 

 

3. 4. Οι αρχές της «Θεσμικής Ισχύος» της Ε.Ε.: Μια κανονιστική προσέγ-

γιση 

 

 

Οι δημιουργικές προσπάθειες που αφορούν την διαδικασία της ευρω-

παϊκής ολοκλήρωσης έχουν αλλάξει το τι είναι «κανονικό» στην παγκόσμια 

πολιτική. Μεγάλο μερίδιο για αυτή την αλλαγή έχει η  Ε.Ε., η οποία άλλαξε την 

φυσιολογική κατάσταση στις διεθνείς σχέσεις, στις νόρμες και στα δεδομένα, 

πέρα από κρατοκεντρικές προσεγγίσεις. Για να κρίνουμε την «κανονιστική ι-

σχύ» της Ε.Ε. στην παγκόσμια πολιτική, θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά 

στις αρχές που επιδιώκει να διαδώσει, τις πρακτικές που χρησιμοποιεί και τον 

αντίκτυπο που έχουν αυτές.  

Όπως είδαμε και πιο πάνω, οι αρχές τις Ε.Ε. στο σύνολο είναι εννέα. 

Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση τις καθεμίας89.  

                                                 
88
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1. Ειρήνη. Η θεμελιώδης αρχή της Ε.Ε.. Η ειρήνη ενυπάρχει ως αρχή: πρώ-

τον, μεταξύ των ίδιων των κρατών που αποτελούν την Ε.Ε., δεύτερον, μεταξύ 

της Ε.Ε. και των γειτόνων της, που επιτεύχθηκε μέσω ειδικών συνεργασιών 

και τρίτον, μέσω της διεθνούς δράσης της Ε.Ε. με την ΚΕΠΠΑ.  

2. Ελευθερία. Η κοινωνική ελευθερία πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με 

άλλες αρχές. Σαφώς, δεν πρέπει στο όνομα της ελευθερίας να καταπατούνται 

και να θέτονται σε κίνδυνο άλλες αρχές. Η ελευθερία ως αρχή ενυπάρχει στις 

ακόλουθες πέντε ελευθερίες. Συγκεκριμένα, πρώτον σε αυτές των προσώ-

πων, των αγαθών, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου και των εγκαταστάσεων 

που προωθούνται από την Ε.Ε.. Δεύτερον, στην απελευθέρωση του εμπορίου 

με πρόσβαση στην αγορά των κρατών-μελών και τρίτον, στις πρωταρχικές 

ελευθερίες, όπως αυτή της σκέψης, της έκφρασης και του «συνέρχεσθε» και 

του «συνεταιρίζεστε».  

3. Συναινετική δημοκρατία. Την τρίτη αρχή, την παρατηρούμε στα περισσό-

τερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και περιλαμβάνει αναλογικά συστήματα εκλογής, 

κυβερνήσεις συνασπισμού και καταμερισμό της εξουσίας ανάμεσα στα κόμ-

ματα. Η ίδια η Ε.Ε. έχει την μορφή συναινετικής δημοκρατίας, καθώς διαθέτει 

το αναλογικό σύστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την μη πλειοψηφική ψή-

φο στο Συμβούλιο και τον καταμερισμό της εξουσίας σε όλα τα κράτη-μέλη. 

Όμως, αυτή η αρχή προωθείται: πρώτον, με τις διατάξεις περί δημοκρατικής 

ισότητας, αντιπροσώπευσης και συμμετοχικής δημοκρατίας, καθώς και τον 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, δεύτερον, με τη ρήτρα αλληλεγγύης που 

μπορούν να επικαλεστούν τα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις όπου απειλούνται 

δημοκρατικοί θεσμοί από οποιαδήποτε τρομοκρατική απειλή και τρίτον, με την 

διεύρυνση και τις πολιτικές ανάπτυξης καλής γειτονίας.  

4. Ανθρώπινα δικαιώματα. Στις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών-

μελών της Ε.Ε., συμπορεύονται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αλλά και η γενική αρχή της ίδιας της Ένωσης. Τα ατομικά και κοινωνικά δι-

καιώματα συσχετίζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, η αρχή αυτή προωθείται 

μέσω της Χάρτας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της επέκτασης που δίνει η 
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Ε.Ε. στην αξιοπρέπεια, όπως και σε άλλα ανθρωπιστικά θέματα, καθώς και 

σε θέματα μειονότητας.  

5. Κράτος δικαίου. Η αρχή του κράτους δικαίου στην Ε.Ε. μπορεί να αναλυ-

θεί από τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Πρώτον, ως «κανονιστικό δίκαιο»  που 

προωθεί την συνένωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του κοινοτικού 

κεκτημένου. Δεύτερον, ως «διεθνές δίκαιο»  μέσω της συμμετοχής της Ε.Ε. 

ως σύνολο, αλλά και των κρατών-μελών μεμονωμένα σε ότι αφορά διεθνείς 

νόμους πάνω και πέρα από την Ε.Ε.. Τρίτον, ως «κοσμοπολίτικο δίκαιο» μέ-

σω του σεβασμού της Ε.Ε. και των κρατών-μελών της, τόσο στο ανθρωπιστι-

κό δίκαιο, όσο και στα ατομικά δικαιώματα.  

6. Ισότητα. Βασική αρχή της Ε.Ε. είναι η ισότητα χωρίς αποκλεισμούς και 

χωρίς εμπόδια, ιδιαίτερα σε ομάδες που υπόκεινται σε διακρίσεις (φύλο, φυ-

λή, χρώμα, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, θρησκεία, μειονότητες, ιδιοκτησία, 

αναπηρία, ηλικία, σεξουαλική προτίμηση). Σε αυτή την αρχή παρατηρούνται 

ορισμένες δυσκολίες λόγω της περιορισμένης εφαρμογής σε θέματα εθνότη-

τας από ορισμένα κράτη-μέλη. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώ-

θηση της ισότητας από την Ε.Ε. γίνεται μέσω τριών τύπων πολιτικών. Πρώ-

τον, η Συνθήκη για την Ε.Ε. προσδιορίζει την αρχή της ισότητας, τόσο των 

πολιτών της Ένωσης ως πρωταρχική δημοκρατική αρχή, όσο και την ισότητα 

των κρατών-μελών. Δεύτερον, η Συνθήκη προσδιορίζει τις ιδιαίτερες μορφές 

διακρίσεων που πρέπει να καταπολεμηθούν δίνοντας έμφαση στην γενική 

αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Τρίτον, η προώθηση της ισότητας με σε-

βασμό στην διαφορετικότητα, στα δύο φύλα, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους 

και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

7. Κοινωνική αλληλεγγύη. Η «κοινωνική αλληλεγγύη» ως αρχή συμπερι-

λαμβάνει την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική οικονομία 

της αγοράς, την διεθνή αλληλεγγύη, αλλά και την κοινωνική ανάμεσα στα κρά-

τη-μέλη. Υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών  δίνοντας βάση στην οικογέ-

νεια και στα κοινωνικά και οικονομικά μέσα για την προστασία της. Μια άλλη 

μορφή της είναι αυτή της «διακρατικής αλληλεγγύης» που υπάρχει μεταξύ των 

κρατών-μελών για να προωθήσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συ-

νοχή. Μια τρίτη μορφή είναι η «εργασιακή αλληλεγγύη» με την προώθηση, 

αλλά και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την δημιουργία ερ-

γασιακών προτύπων και εμπορικού δικαίου.    
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8. Αειφόρος ανάπτυξη. Η αρχή της αειφορίας περιλαμβάνει το πρόβλημα 

στην  ισορροπία μεταξύ της ανεξέλεγκτης οικονομικής ανάπτυξης από την μία 

και της οικολογικής κρίσης από την άλλη. Η αρχή αυτή περιλαμβάνει την εν-

σωμάτωση πολιτικών τόσο για την οικονομική ανάπτυξη, όσο και για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα θέματα, συνίσταται περιβαλλοντική 

προστασία στις πολιτικές της Ένωσης και συνεργασία με χώρες. 

9. Χρηστή διακυβέρνηση. Η αρχή αυτή βασίζεται στην ποιοτική αντιπροσώ-

πευση, την συμμετοχή, την συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, στην διαφά-

νεια, στην λογοδοσία και στην δημοκρατική ζωή σε ό,τι αφορά την  Ένωση. 

Δύο στοιχεία μπορούμε να διακρίνουμε εδώ: την συμμετοχή της «Κοινωνίας 

των Πολιτών» και την δύναμη πολυμερών συνεργασιών.   

 

 

 

 

3. 5. Κριτική στην «Κανονιστική Ισχύ» της Ε.Ε. 

 

Είδαμε παραπάνω την κανονιστική βάση και τους παράγοντες της 

«θεσμικής ισχύος» της Ένωσης, καθώς και τις βασικές αρχές με τις οποίες 

είναι δομημένη αυτή η ισχύς. Όμως είναι όντως η Ε.Ε. κανονιστική δύναμη 

που μπορεί να αλλάξει τον σύγχρονο κόσμο; 

Είναι δύσκολο να παρουσιαστούν ορθολογικά παγκόσμιες νόρμες που 

να είναι αποδεκτές από όλους. Αυτό  έγινε φανερό σε πολλές περιπτώσεις, 

όταν η Ε.Ε. προσπάθησε να διαδώσει τις αρχές της με χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα τα Σκόπια και την Βοσνία90. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, είδαμε ότι 

η Ε.Ε. προσπαθεί να διαδώσει θεσμούς, κανόνες και συστήματα ασφαλείας 

που απείχαν πολύ από την κοινωνία με αποτελέσματα τα οποία να μην είναι 

αναμενόμενα. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορούμε να μιλάμε και για τις Η.Π.Α. ως 
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κανονιστική δύναμη, αν αναλογιστούμε την δράση της στην Ανατολική Ευρώ-

πη91.  

Όμως, η «Κανονιστική Ισχύς» της Ε.Ε. έχει περιορισμούς στην έννοιά 

της. Έχουμε μια εξαναγκαστική δύναμη που μετατρέπεται σε κανονιστική. Κά-

τι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για να μπορούμε να μιλάμε για καθαρή 

«θεσμική ισχύ». Παρ’ όλο που η παρουσία της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. 

γίνεται πέρα από την παραδοσιακή κρατοκεντρική κυριαρχία, υπάρχει η αντί-

ληψη ότι οι νόρμες παραμένουν κάτω από την επιρροή της παραδοσιακής έν-

νοιας της κυριαρχίας92.  

Πέρα από αυτό, η αμφισβήτηση και η προβληματική για την «θεσμική 

ισχύ» είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν αναλογιστούμε τα γεγονότα που συμβαί-

νουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Ε.Ε. παρουσιάζει εικόνα θεσμικής απο-

σύνθεσης και φαίνεται να ξεφεύγει από κάθε θεσμικό κανόνα ή νόρμα. Από τη 

μία πλευρά, ορισμένες ηγεσίες προσβάλουν απροκάλυπτα λαούς και από την 

άλλη πλευρά, λαοί τρέφουν μίσος για το οικοδόμημα της Ε.Ε. και φτάνουν σε 

σημείο να καίνε μέχρι και σημαίες της Ε.Ε. και κρατών-μελών. Η συμπεριφορά 

αυτή φαίνεται να υπερέβαινε αξίες που προωθούνταν από τις Συνθήκες της 

Ε.Ε.. Κατά τον Γεώργιο Βοσκόπουλο, οδηγούμαστε σε μια έκπτωση αξιών93. 

Οι αξίες της Ε.Ε., όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ευημε-

ρία των λαών, η καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών, η προώθηση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, η αλληλεγγύη των γενεών, η κοι-

νωνική, εδαφική και οικονομική αλληλεγγύη δέχονται κατά τον Παναγιώτη Ιω-

ακειμίδη μια βάναυση προσβολή, αν όχι γελιοποίηση94. Η Ε.Ε. είτε είναι σε 

κρίση, είτε όχι, δεν μπορεί να δέχεται την εξαθλίωση και την αποσύνθεση των 

κρατών και των κοινωνιών της.  

Η «Κανονιστική Ισχύς» της Ε.Ε. μπορεί να θεωρηθεί ως μια ουτοπία. Η 

Ε.Ε. δείχνει ανήμπορη και ανίκανη να προωθήσει και να διασφαλίσει τις αξίες 

της μέσα στην ίδια της την οικογένεια, πόσο μάλλον να διαδώσει αυτές τις αξί-
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ες και να μεταλλάξει το διεθνές σύστημα. Απ’ ότι φαίνεται, οι κανόνες και οι 

αξίες της Ε.Ε. μείνανε «ευχολόγια» των Συνθηκών και δεν μπόρεσαν να δώ-

σουν στην πράξη την ισχύ αυτή που θα έκαναν την Ε.Ε. ισχυρό παίκτη στις 

διεθνείς σχέσεις πέρα από παραδείγματα παραδοσιακής ισχύος. 

 

3.  6. Διαδικασία Θεσμοθέτησης 

 

Για να ληφθούν οι αποφάσεις και να δημιουργηθούν θεσμοί στην ΕΕ 

εφαρμόζεται κατά κανόνα η «διαδικασία συναπόφασης»95. Με αυτή τη διαδι-

κασία, οι νόμοι που προτείνονται θα πρέπει να εγκριθούν και από το άμεσα 

εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο που λειτουργεί σαν 

εκπρόσωπος των κυβερνήσεων των κρατών-μελών.           

Η διαδικασία συναπόφασης καθιερώθηκε από τη Συνθήκη του Μάα-

στριχ το 1992. Αργότερα μελετήθηκε εις βάθος και έγινε πιο αποτελεσματική 

με τη συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999. Από την 1η Δεκεμβρίου του 2009 , 

που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, μετονομάστηκε και καθιερώθη-

κε ως «συνήθη νομοθετική διαδικασία»96. Αυτή συνίσταται στην έκδοση κα-

νονισμών, οδηγιών και αποφάσεων, δηλαδή νομικών πράξεων μετά από 

πρόταση της Επιτροπής και συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.  

Σε ειδικές περιπτώσεις οι Συνθήκες προβλέπουν την «ειδική νομοθετι-

κή διαδικασία» η οποία διαφέρει από την συνήθη νομοθετική διαδικασία είτε 

γιατί η πρωτοβουλία δεν παίρνεται από την Επιτροπή αλλά από κάποιο άλλο 

θεσμικό όργανο ή ομάδα κρατών μελών, είτε γιατί δεν χρειάζεται η από κοινού 

ενέργεια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

Η Επιτροπή είναι αυτή που εκπονεί τις προτάσεις των κανονισμών, 

οδηγιών και αποφάσεων και έχει διττό ρόλο: Αρχικά πολιτικό αφού θέτει τα 

θεμέλια της ΕΕ και κατά δεύτερον τεχνοκρατικό αφού οι προτάσεις της είναι 

επιστημονικά και τεχνικά εμπεριστατωμένες. Πριν καταθέσει τις νέες πρωτο-

βουλίες, η Επιτροπή συντάσσει τις εκτιμήσεις επιπτώσεων. Ο σκοπός είναι η 

αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων πιθανών συνεπειών σε οικονομικό, κοι-

νωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και η μελέτη των εναλλακτικών επιλογών.  
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Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο να ανταποκρίνονται οι προτάσεις στις 

ανάγκες των άμεσα ενδιαφερομένων. Γι αυτό και η Επιτροπή διενεργεί δια-

βουλεύσεις με  διάφορες ΜΚΟ, εκπροσώπους διαφόρων κλάδων, τοπικές αρ-

χές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Όπως είναι φανερό είναι 

υπεύθυνη για τον ορισμό του κοινού συμφέροντος και του συμφέροντος της 

Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα συμφέρο-

ντα των κρατών-μελών και κατόπιν να προσδιορίσει το κοινό συμφέρον. Σε 

περίπτωση που αποτύχει σε αυτό ‘η δεν τροποποιήσει από μόνη της την 

πρόταση αγνοώντας τη γνώμη των άλλων θεσμικών οργάνων, τότε τα κράτη-

μέλη σε πλήρη συμφωνία μέσα στο Συμβούλιο, θα πρέπει να ορίσουν το κοι-

νό συμφέρον που εμπεριέχεται σε μια πρόταση κοινού μέτρου ή κοινής πολι-

τικής. (άρθρο 293/ΣΛΕΕ)97 

Επίσης τα εθνικά κοινοβούλια έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις αντι-

θέσεις τους επίσημα σε περίπτωση που θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο να α-

ντιμετωπιστεί ένα ζήτημα σε εθνικό αντί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντός οκτώ 

εβδομάδων, μπορούν να στείλουν στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη ως προς το 

αν ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης συμμορφώνεται προς την αρχή της επι-

κουρικότητας 

Όπως είπαμε οι προτάσεις νομοθετικών μέτρων γίνονται από την Επι-

τροπή, όμως τις αποφάσεις τις παίρνουν οι πολιτικοί θεσμοί που εκπροσω-

πούν τους πολίτες και τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις των κρατών-

μελών δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αντίστοιχα. Αφού λοιπόν 

παρθεί η πρωτοβουλία και υιοθετηθεί η πρόταση από την Επιτροπή, καταθέ-

τεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  για πρώτη ανάγνωση. (άρθρο 

294/ΣΛΕΕ) Συχνά συμμετέχουν και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(άρθρο 301/ΣΛΕΕ) και η Επιτροπή Περιφερειών (άρθρο 305/ΣΛΕΕ) για να 

γνωμοδοτήσουν. Τότε αρχίζει η διαδικασία της επίσημης, λεπτομερειακής δι-

αβούλευσης ανάμεσα στον ΟΚΕ, στην Επιτροπή Περιφερειών, στην αρμόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή και στην αρμόδια επιτροπή των εθνικών πολιτικών 
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και τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Σε αυτή την φάση, διάφορες ομάδες ειδικών 

συμφερόντων γνωρίζοντας έγκαιρα την πρόταση της Επιτροπής, ασκούν πίε-

ση και προσπαθούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη καθώς και τους εθνι-

κούς εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τις ελάχιστες προδια-

γραφές που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμε-

νους και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους τελευταίους να συμμετέχουν στην 

νομοθετική διαδικασία και να εκφράσουν τις απόψεις τους.  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των λεπτομερειακών διαβουλεύσεων, 

λόγω του πλήθους των συμμετεχόντων στο διάλογο και των εμπλεκόμενων 

συμφερόντων, γίνεται είτε η επιβεβαίωση του κοινού συμφέροντος όπως είχε 

εκφραστεί από την Επιτροπή, είτε ο επαναπροσδιορισμός του. Αναμφισβήτη-

το είναι το γεγονός ότι μια κοινή πολιτική δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλα τα 

κράτη-μέλη, οπότε αναγκαία είναι η εύρεση ενός κοινού παρονομαστή από τα 

κύρια όργανα με τον οποίο θα ικανοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό τα πε-

ρισσότερα εθνικά συμφέροντα. Βέβαια, το κοινό συμφέρον δε θα πρέπει να 

θίγει ένα ουσιώδες συμφέρον ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, κάθε κράτος όμως 

έχει την τάση να ενεργεί υποκειμενικά και να προσπαθεί να προωθήσει τα δι-

κά του εθνικά θέματα έναντι των άλλων. Για να μην δημιουργούνται αδιέξοδα 

θα πρέπει τα κράτη μέλη να επιδεχθούν ότι τα συλλογικά πλεονεκτήματα μιας 

συμφωνίας είναι σημαντικότερα από τα μεμονωμένα εθνικά συμφέροντα. Ε-

πίσης η πλειοψηφία θα πρέπει συχνά να κάνει ορισμένες παραχωρήσεις 

προκειμένου να ευνοηθεί σε κάποιο βαθμό και η μειοψηφία. Αν και το Συμ-

βούλιο απαρτίζεται από μέλη των εθνικών διοικήσεων και υποστηρίζουν τις 

εθνικούς σκοπούς, αυτοί πράττουν συνήθως με βάση το συλλογικό συμφέρον 

και τις ανάγκες της ΕΕ. 

Αφού λοιπόν το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση καθορίσει τη θέση 

του χωρίς τροπολογίες, αυτή μεταβιβάζεται στο Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο 

εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου με ειδική πλειοψηφία, υπογράφεται από 

τους πρόεδρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα. Εάν η θέση του Κοινοβουλίου εμπεριέχει τροπολογίες 

και το Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις τροπολογίες αυτές χωρίς περαιτέρω τρο-

πολογία της αρχικής πρότασης, η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο, υπο-

γράφεται και δημοσιεύεται. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει ή απορρίψει τις 

τροπολογίες του Κοινοβουλίου, καθορίζει τη δική του θέση και την διαβιβάζει 
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στο Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση επεξηγώντας πλήρως τους λόγους 

της θέσης αυτής. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης το Κοινοβούλιο για τη θέση 

της. 

Στη δεύτερη ανάγνωση το Κοινοβούλιο εξετάζει την θέση του Συμβού-

λιου με προθεσμία 3 μηνών. Εάν εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου ή δεν λάβει 

απόφαση εντός της προθεσμίας, η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε και στη συ-

νέχεια υπογράφεται και δημοσιεύεται. Εάν απορρίψει τη θέση του Συμβουλίου 

με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, η διαδικασία κλείνει οριστικά. Εάν 

προτείνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών του, τότε η θέση του Κοινοβουλίου υποβάλλεται στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή.  

Το Συμβούλιο έχει προθεσμία 3 μηνών για να ενεργήσει. Εάν εγκρίνει 

όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε και 

στη συνέχεια υπογράφεται και δημοσιεύεται. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει 

όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου , ενημερώνει σχετικά ο Κοινοβούλιο 

και εντός 6 εβδομάδων, συγκαλείται η επιτροπή συνδιαλλαγής.  

Η επιτροπή συνδιαλλαγής αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου ή 

τους αντιπροσώπους τους και από ισάριθμους αντιπροσώπους του Κοινο-

βουλίου. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η επίτευξη συμφωνίας για κοινό 

σχέδιο με βάση τις θέσεις του Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στη δεύτερη ανά-

γνωση, μεταξύ της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου και της 

πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου. Στις διεργασίες της επιτροπής συν-

διαλλαγής συμμετέχει και η Επιτροπή η οποία παίρνει τις απαραίτητες πρω-

τοβουλίες ώστε να προσεγγιστούν οι θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει σχέδιο κοινό μέσα σε 6 

εβδομάδες, θεωρείται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν εκδόθηκε. Εάν όμως μέ-

σα σ' αυτή την προθεσμία εγκριθεί το κοινό σχέδιο, τότε αυτό διαβιβάζεται στο 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τρίτη ανάγνωση. Τα 2 αυτά όργανα έχουν 

προθεσμία 6 εβδομάδων το καθένα από τη στιγμή της έγκρισης για να εκδώ-

σουν την οικεία πράξη σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Το Συμβούλιο αποφα-

σίζει με ειδική πλειοψηφία ενώ το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία των ψηφισά-

ντων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το κοινό σχέδιο, η προτεινόμενη πράξη 

θεωρείται πως δεν εκδόθηκε, αλλιώς η πράξη υπογράφεται και δημοσιεύεται. 
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Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν μεταξύ τους μια 

ενισχυμένη συνεργασία στα πλαίσια των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της 

ΕΕ. Μπορούν να ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες , προσφεύγοντας στα θεσμι-

κά όργανα της ΕΕ και εφαρμόζοντας τις διατάξεις των Συνθηκών σύμφωνα με 

τις ρυθμίσεις που προβλέπουν το άρθρο 20/ΣΕΕ98 και τα άρθρα 326 έως 

334/ΣΛΕΕ99. 

Η απόφαση έγκρισης για ενισχυμένη συνεργασία εκδίδεται από το 

Συμβούλιο ως έσχατη λύση, αφού διαπιστώσει πως οι στόχοι που επιδιώκο-

νται σ αυτή τη συνεργασία δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα από την ένωση στο σύνολο της και με την προϋπόθεση ότι 

θα συμμετέχουν σ' αυτή τουλάχιστον εννέα κράτη. Σύμφωνα με το άρθρο 

20/ΣΕΕ, οι πράξεις που θεσπίζονται στην ενισχυμένη συνεργασία αφορούν 

και δεσμεύουν μόνο τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σ αυτή και όχι τα κράτη 

που είναι υποψήφια για εισχώρηση στην ΕΕ. Οι συνεργασίες αυτές αποσκο-

πούν στην πραγματοποίηση των στόχων της ΕΕ, στην ενίσχυση της ολοκλή-

ρωσης και στη διαφύλαξη των συμφερόντων της και είναι ανοιχτές σε όλα τα 

κράτη-0μέλη να συμμετέχουν. Τα κράτη-μέλη που θέλουν να σχηματίσουν ε-

νισχυμένη συνεργασία σε κάποιο τομέα που αναφέρουν οι Συνθήκες, θα 

πρέπει να αιτηθούν στην επιτροπή και να διευκρινίσουν το πεδίο εφαρμογής 

και τους στόχους που επιδιώκονται. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει πρό-

ταση στο Συμβούλιο ή να ενημερώσει τα κράτη-μέλη γιατί δεν το κάνει. Εάν η 

αίτηση που έχει γίνει από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη εμπίπτει με το πλαί-

σιο ΚΕΠΠΑ (κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας), τότε κατα-

θέτεται στον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 

και πολιτικής ασφάλειας για να γνωμοδότηση σχετικά με τη συμβατότητα του 

σχεδίου της ενισχυμένης συνεργασίας με την ΚΕΠΠΑ της Ένωσης. Επίσης 

καταθέτεται και στην Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά με τη συμβατότη-
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τα της σχεδιαζόμενης ενισχυμένης συνεργασίας με άλλες πολιτικές της Ένω-

σης. (άρθρο 329/ΣΛΕΕ) 

Στις συσκέψεις για μια ενισχυμένη συνεργασία μπορεί να συμμετέχει 

κάθε μέλος του Συμβουλίου, μπορούν όμως να ψηφίσουν μόνο τα μέλη που 

αντιπροσωπεύουν τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σ αυτή. Εάν κάποιο κρά-

τος-μέλος θελήσει να εισχωρήσει σε μια υπό εξέλιξη ενισχυμένη συνεργασία 

σε κάποιο τομέα εκτός ΚΕΠΠΑ, γνωστοποιεί την επιθυμία του στο Συμβούλιο 

και την Επιτροπή, η οποία μέσα σε τέσσερεις μήνες από τη γνωστοποίηση, 

διαπιστώνει, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιβεβαιώνει τη 

συμμετοχή του εν λόγω κράτους μέλους ή επισημαίνει τα μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών εντός ορισμένης 

προθεσμίας. Εάν η αίτηση συμμετοχής αφορά υπό εξέλιξη ενισχυμένη συνερ-

γασία στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Συμβούλιο, 

στον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας και στην Επιτροπή. Μετά από διαβούλευση με τον ύπατο 

εκπρόσωπο και αφού διαπιστώσει, όπου απαιτείται, ότι πληρούνται οι προϋ-

ποθέσεις συμμετοχής, το Συμβούλιο, με ομοφωνία των συμμετεχόντων κρα-

τών μελών, επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 

(άρθρο 331/ΣΛΕΕ). 

Συνοψίζοντας, η αντικατάσταση της κοινοτικής μεθόδου λήψης αποφά-

σεων και θέσπισης νόμων από την συνήθη νομοθετική διαδικασία βοηθά στην 

βαθύτερη διερεύνηση και μελέτη των αντιθέσεων που προκύπτουν ανάμεσα 

στα κράτη-μέλη και τη σύγκρουση των συμφερόντων τους, καθώς τα 3 θεσμι-

κά όργανα υπερασπίζονται διαφορετικά, αλλά και συμπληρωματικά συμφέρο-

ντα. Η Επιτροπή το κοινό συμφέρον, Το Συμβούλιο τα συμφέροντα των κρα-

τών-μελών και το Κοινοβούλιο τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ. Σε διακυ-

βερνητικό πλαίσιο, έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά η συνήθης νομοθετική 

διαδικασία με τις ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Παρόλα αυτά η πε-

ραιτέρω εξέλιξη και βελτίωση των θεσμών είναι απαραίτητη. Αφενός θα πρέ-

πει να αντιμετωπιστούν τα δημοκρατικά ελλείμματα που τυχόν δημιουργού-

νται, αφετέρου η πιθανή εισαγωγή κι άλλων χωρών στην Ένωση  θα θέσει 

αναγκαία την βαθύτερη πολιτική ένωση τους. 
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Η διαδικασία θεσμοθέτησης μετάβαλε τις ενδοευρωπαϊκές σχέσεις. 

Από ένα σύστημα μεταβαλλόμενων συμμαχιών και τη λογική εξισορρόπησης 

ισχύος η ΕΕ πέρασε σε ένα σύστημα που φέρει στοιχεία πολυμερούς διακυ-

βέρνησης, συναίνεσης και συνεργασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη διό-

γκωση του δημοκρατικού ελλείμματος. Ουσιαστικά ο τρόπος διακυβέρνησης 

της ΕΕ ενώ στοχεύει να αντιμετωπίσει αδυναμίες των μελών της παράγει νέα 

προβλήματα100.  

 

 

 

 

 

Γ. Θεσμική Μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Ισχύς 

 

 

1. Η οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. 

 

Το ερώτημα για την εξέλιξη της Ε.Ε. και αν αυτή τελικά θα κυριαρχήσει 

ή θα καταρρεύσει, δεν είναι κάτι καινούργιο. Τον τελευταίο καιρό όμως, αυτό 

το ερώτημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ξεφεύγοντας από την παραδοσια-

κή συζήτηση περί «ομοιομορφίας» ή μιας πιο χαλαρής δομής. Συνεπώς, το 

μέλλον της Ε.Ε. φαίνεται πιο αβέβαιο από ποτέ. Η κρίση άλλαξε τα δεδομένα 

και από την εποχή της ευφορίας, τα τελευταία δύο χρόνια μιλάμε για πιθανή 

κατάρρευση του Ευρώ ή ακόμα και για πιθανή διάλυση της Ε.Ε.101. Χαρακτη-

ριστική της κατάστασης αποτελεί η δήλωση του Πολωνού Υπουργού Εξωτερι-

κών ότι σε περίπτωση διάλυσης του Ευρώ, ίσως οδηγηθούμε σε διάλυση της 

Ε.Ε., ενώ ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μίλησε σε ορίζοντα ει-

                                                 
100
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κοσαετίας ακόμα και για πόλεμο στην Ε.Ε.102. Ήδη στους κόλπους της Ε.Ε. 

μελετάτε η αναθεώρηση της «Συνθήκης της Λισσαβόνας», ώστε να μπορέσει 

να αντιμετωπίσει της προκλήσεις, αν και απ’ ότι φαίνεται, οδηγούμαστε σε μια 

«Διακυβερνητική Συνθήκη», καθώς η Μεγάλη Βρετανία εμφανίζεται αρνητική. 

Είναι γεγονός ότι η κρίση έφερε στην επιφάνεια προβλήματα και μη βιώσιμες 

τάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά επίσης απέδειξε πόσο αλληλοε-

ξαρτώμενες είναι οι οικονομίες της Ε.Ε.. Ο καλύτερος συντονισμός των οικο-

νομικών πολιτικών σε όλη την Ε.Ε., θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων. Αυτός ο συντονισμός οδηγεί την Ε.Ε. αν και καθυστερη-

μένα, στην λήψη μέτρων που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της οικονομικής 

της διακυβέρνησης, μέσω της αναθεώρησης του «Συμφώνου Σταθερότητας». 

Τον Μάρτιο του 2011 στην Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες των κρατών-

μελών υιοθέτησαν μια δέσμη μέτρων ώστε να ξεπεραστεί η χρηματοπιστωτική 

κρίση και να συνεχιστεί η πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης103. Κύριο σημείο 

αυτής της δέσμης μέτρων ήταν η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης 

της Ε.Ε.. 

Συγκεκριμένα, η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. στηρίζεται σε 

τρεις βασικούς άξονες: 

1. Ενισχυμένο οικονομικό θεματολόγιο με αυστηρότερη επιτήρηση από την 

Ε.Ε.. Στο θεματολόγιο αυτό περιλαμβάνονται προτεραιότητες πολιτικής και 

στόχοι που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

πρόσθετες δεσμεύσεις των κρατών-μελών που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο 

για το Ευρώ», αυστηρότερη εποπτεία των οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του «Συμφώνου Σταθερότητας και Ανά-

πτυξης», νέα εργαλεία αντιμετώπισης μακροοικονομικών ανισορροπιών, κα-

θώς και μια νέα μέθοδο εργασίας, το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»104.  
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των κρατών-μελών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις της Ε.Ε. στο αρχικό 
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2. Δράσεις για την διαφύλαξη της σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Επί της ου-

σίας συνίσταται η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας από το 

2013, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον προσωρινό.  

3. Δράση για την αποκατάσταση του δημοσιονομικού τομέα.     

 

 

2. Το «Σύμφωνο για το Ευρώ» 

 

Το «Σύμφωνο» στο οποίο συμμετέχουν οι 17 της Ευρωζώνης, η Δανία, 

η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία, θεσπίστηκε με στόχο την 

ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της ‘Νομισματικής Ένωσης’ και επικεντρώ-

νεται κυρίως σε τομείς που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα και είναι κρί-

σιμοι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αποφυγή επιβλαβών α-

νισορροπιών. Εν τούτοις, τα άλλα κράτη-μέλη καλούνται να συμμετάσχουν 

εθελοντικά. 

Η νέα αυτή προσπάθεια στηρίζεται σε τέσσερις κατευθυντήριες 

γραμμές105:  

1. Θα είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. 

και θα την ενισχύει, παρέχοντας προστιθέμενη αξία. Θα είναι συνεπής προς 

τα υφιστάμενα μέσα (Ευρώπη 2020, «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», «Ολοκληρωμέ-

                                                                                                                                            
στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών και λήψης αποφάσεων για 

διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής. Τα βασικά στάδια του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» είναι:  

-Τον Ιανουάριο η Επιτροπή εκδίδει την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, στην οποία καθορί-

ζονται οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης.  

-Τον Μάρτιο, οι αρχηγοί των κρατών εκδίδουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τις 

εθνικές πολιτικές, με βάση την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης.  

-Τον Απρίλιο, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα σχέδια τους για υγιή δημόσια οικονομικά, κα-

θώς και τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που αποσκοπούν σε μια πιο έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  

-Τον Ιούνιο, η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα και διατυπώνει, κατά περίπτωση, συστά-

σεις για κάθε χώρα. Το Συμβούλιο εξετάζει τις συστάσεις και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις 

εγκρίνει.  

-Τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα τις συστάσεις για κάθε χώρα.  

105
 Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ibid.  
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νες Κατευθυντήριες Γραμμές», «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» και 

«Νέο Πλαίσιο Μακροοικονομικής Εποπτείας»). Θα περιλαμβάνει ειδική προ-

σπάθεια πέραν των όσων ισχύουν ήδη, καθώς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

και δράσεις με μεγαλύτερες φιλοδοξίες από αυτές που έχουν συμφωνηθεί έως 

τώρα. Επιπλέον, αυτή η προσπάθεια θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής. Οι νέες αυτές δεσμεύσεις θα ενσωματώνονται εφ’ εξής στα εθνικά 

προγράμματα μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας και θα υπάγονται στο σύνη-

θες πλαίσιο εποπτείας, με την Επιτροπή να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων και με την συμ-

μετοχή όλων των σχετικών συνθέσεων της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου. 

 

2. Θα είναι επικεντρωμένη, προσανατολισμένη στην δράση και θα καλύπτει 

πρωταρχικούς τομείς πολιτικής, με ουσιώδη σημασία για την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Επιπλέον, θα αφορά κυρίως δράσεις 

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Στους επιλεγέντες το-

μείς της πολιτικής, θα συμφωνηθούν κοινοί στόχοι σε επίπεδο αρχηγών κρά-

τους και κυβερνήσεως. Τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη θα επιδιώκουν τους 

στόχους αυτούς εφαρμόζοντας το δικό τους μείγμα πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη τους τις ιδιαίτερες  προκλήσεις  που θα έχουν να αντιμετωπίσουν.  

3. Κάθε χρόνο θα αναλαμβάνονται συγκεκριμένες εθνικές δεσμεύσεις από κά-

θε αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη θα λαμ-

βάνουν υπ’ όψιν τους, τις βέλτιστες πρακτικές και θα συγκρίνονται με τα κράτη 

με τις καλύτερες επιδόσεις, όχι μόνο εντός της Ευρώπης, αλλά και μεταξύ άλ-

λων στρατηγικών εταίρων.  Η εκπλήρωση των δεσμεύσεων και η πρόοδος 

προς την επίτευξη των κοινών στόχων πολιτικής, θα παρακολουθούνται κατά 

έτος με βάση την έκθεση της Επιτροπής, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο από 

τους αρχηγούς κράτους, αλλά και της κυβερνήσεως της ζώνης του ευρώ και 

των συμμετεχουσών χωρών. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να διαβουλεύονται με τους εταίρους τους, πριν να εφαρμόσουν 

οποιαδήποτε σημαντική οικονομική μεταρρύθμιση με ενδεχόμενες  δευτερο-

γενείς-επιπτώσεις.  

4. Τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη δεσμεύονται πλήρως για την ολοκλήρωση της 

ενιαίας αγοράς, η οποία θα συμβάλλει καίρια στην ενίσχυση της ανταγωνιστι-

κότητας στην Ε.Ε. και στην ζώνη του ευρώ. Η σχετική διαδικασία θα είναι α-
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πόλυτα σύμφωνη με την «Συνθήκη» και το «Σύμφωνο» θα σέβεται πλήρως 

την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. 

Στόχοι του «Συμφώνου για το Ευρώ» είναι:  

1.η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, 

2. η προώθηση της απασχόλησης, 

3. η περαιτέρω συμβολή στην βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και 

4. η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

 

 

 

3. Η νέα «Δημοσιονομική Συνθήκη» 

 

Το «Σύμφωνο για το Ευρώ» είναι μια αρχή για την οικονομική διακυβέρ-

νηση της Ε.Ε.. Ωστόσο, η συνεχόμενη ένταση στις αγορές και η κλιμάκωση 

της προσπάθειας για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, οδήγησαν στην κλι-

μάκωση των προσπαθειών για την οικονομική διακυβέρνηση. Έτσι, το Δεκέμ-

βριο του 2011, οι αρχηγοί των κρατών-μελών της ευρωζώνης πρότειναν ένα 

νέο δημοσιονομικό συμβόλαιο, έπειτα από πιέσεις της Γερμανίας, που περιε-

λάμβανε τα εξής στοιχεία106: 

 Οι προϋπολογισμοί των γενικών κυβερνήσεων θα είναι ισοσκελισμένοι 

ή πλεονασματικοί. Η αρχή αυτή θα θεωρείται ότι τηρείται αν, κατά γενι-

κό κανόνα, το ετήσιο διαρθρωτικό έλλειμμα δεν υπερβαίνει το 0,5% του 

ονομαστικού ΑΕΠ.  

 Επίσης, ένας τέτοιος κανόνας θα περιληφθεί στα εθνικά νομικά συστή-

ματα των κρατών-μελών σε συνταγματικό ή ισοδύναμο επίπεδο. Ο κα-

νόνας θα περιλαμβάνει αυτόματο διορθωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα 

ενεργοποιείται σε περίπτωση αποκλίσεων. Θα καθορίζεται από το κάθε 

κράτος-μέλος, βάσει αρχών που θα προτείνονται από την Επιτροπή. 

Επιπλέον, η αναγνώριση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου θα επιβε-

βαιώνει εμμέσως την μεταφορά του κανόνα αυτού σε εθνικό επίπεδο. 

                                                 
106

 Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ, Βρυξέλες, 9 Δεκεμβρίου 

2011. 
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 Τα κράτη-μέλη θα συγκλίνουν προς το καθορισμένο για το καθένα ξε-

χωριστά επίπεδο αναφοράς, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα 

προταθεί από την Επιτροπή.  

 Τα κράτη-μέλη που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, 

θα υποβάλλουν στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, πρόγραμμα οικο-

νομικής εταιρικής σχέσης προς  έγκριση, στο οποίο θα περιγράφονται 

λεπτομερώς οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να ε-

ξασφαλιστεί η πραγματικά διατηρήσιμη διόρθωση των υπερβολικών 

ελλειμμάτων. Η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και τα σχετικά 

ετήσια δημοσιονομικά σχέδια θα παρακολουθούνται τόσο από την Επι-

τροπή, όσο και από το Συμβούλιο.  

 Θα θεσπιστεί μηχανισμός για την εκ των προτέρων υποβολή εκθέσεων 

από τα κράτη-μέλη σε ότι αφορά τα εθνικά σχέδια έκδοσης χρεογρά-

φων.  

Ωστόσο, το πιο αμφιλεγόμενο μέρος της νέας «Συνθήκης» είναι οι κανόνες 

που προτείνονται για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (άρθρο 126 της 

Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε.), οι οποίοι θα ενισχυθούν για τα κράτη- 

μέλη του Ευρώ. Μόλις η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα κράτος-μέλος έχει πα-

ραβιάσει το ανώτατο όριο 3%, θα ακολουθούν αυτομάτως συνέπειες, εκτός 

και αν αντιταχθεί ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Τα 

μέτρα και οι κυρώσεις που προτείνει η Επιτροπή εγκρίνονται, εκτός και αν α-

ντιταχθεί και πάλι ειδική πλειοψηφία των μελών της ευρωζώνης.  

Όσον αφορά τον συντονισμό των πολιτικών, οι αρχηγοί δεσμεύτηκαν να 

εργαστούν προς την κατεύθυνση κοινής οικονομικής πολιτικής. Θα καθιερωθεί 

διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι όλες οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις της οι-

κονομικής πολιτικής που σχεδιάζονται από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευ-

ρώ, θα συντονίζονται στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ με σκοπό την συγκρι-

τική αξιολόγηση. Τέλος, αποφασίστηκε να πραγματοποιούνται τακτικές «Σύ-

νοδοι Κορυφής» για το ευρώ τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. 

Συγκεκριμένα, η ισχύς της συνθήκης είναι για πέντε χρόνια και έπειτα θα 

επανεξεταστεί αν μπορεί να απορροφηθεί από την Συνθήκη για την λειτουργία 

της Ε.Ε..  
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Ωστόσο, η Βρετανία έθεσε βέτο στην νέα Συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε στην 

«Σύνοδο Κορυφής» στις 9 Δεκεμβρίου και η οποία προσπάθησε να κερδίσει 

ορισμένες τροποποιήσεις χωρίς τελικά να τα καταφέρει. Αυτό είχε ως αποτέ-

λεσμα, οι ηγέτες της Ε.Ε., καθοδηγούμενοι από την Γαλλία και την Γερμανία, 

να παρακάμψουν το βέτο της Βρετανίας με μια διακυβερνητική συμφωνία, 

που δεν απαιτεί ομοφωνία. 

Συγκεκριμένα, στην «Σύνοδο Κορυφής» του Ιανουαρίου του 2012, ανακοι-

νώθηκε πως το κείμενο έχει πάρει την τελική του μορφή και αναμένεται να 

ψηφιστεί μέσα στον Μάρτιο του 2012107.  

 

4. «Διακυβερνητική Συνθήκη» και Ε.Ε. Πολλών Ταχυτήτων 

 

Οι αποφάσεις της Ε.Ε. για την οικονομική διακυβέρνηση και η «Διακυβερ-

νητική Συνθήκη» σηματοδοτεί κατά έναν τρόπο το τέλος της Ε.Ε. όπως το 

γνωρίζαμε μέχρι τώρα108. Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε σε μια Ευρώπη πολ-

λών ταχυτήτων. Κατά τον Τσούκαλη,109 η Γερμανία έχει πλέον την αδιαμφι-

σβήτητη πρωτοκαθεδρία, ενώ κρατάει και την Γαλλία δίπλα της για να τηρού-

νται τα προσχήματα. Η Βρετανία, με την άρνησή της έχει ήδη διαλέξει τον 

δρόμο προς την έξοδο. Από την άλλη, οι μικρές χώρες δεν επιθυμούν ένα τέ-

τοιο σχήμα, καθώς οι ισχυρές χώρες θα βρίσκονται πάντα σε καλύτερη θέση. 

Ένα τέτοιο σχήμα όμως δεν είναι βιώσιμο. Εξαιτίας της άρνησης της Βρετανί-

ας, η Ε.Ε. απομακρύνθηκε από την τυπική αναθεώρηση της «Συνθήκης της 

Λισσαβόνας».  

Συνεπώς, οδηγούμαστε αναπόφευκτα σε «ενισχυμένες συνεργασίες». Ο 

Παναγιώτης Ιωακειμίδης110 ήδη από το 2007 είχε συμπεριλάβει τις «ενισχυμέ-

νες συνεργασίες» σε ένα από τα μελλοντικά πρότυπα για την Ε.Ε.. Το πρότυ-

πο των «ενισχυμένων συνεργασιών» επιτρέπει σε τουλάχιστον εννέα κράτη-

μέλη να προχωρήσουν σε εγκαθίδρυση ενισχυμένης συνεργασίας, κάνοντας 

                                                 
107

 Ανακοίνωση των Κρατών Μελών της Ζώνης του Ευρώ, Βρυξέλες, 30 Ιανουαρίου 2012. 

108
 Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Άλλη Ελλάδα σε άλλη Ευρώπη; οι αποφάσεις της 9

ης
 Δεκεμβρίου 

και η Ε.Ε. των δύο ταχυτήτων, Τα Νέα online, 16/12/2011. 

109
 Τσούκαλης, ibid  

110
 Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Θα Επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Εκδόσεις Παπαζήση, Αθή-

να, 2007 σελ. 28 
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χρήση των θεσμών, των διαδικασιών και των μηχανισμών της Συνθήκης για 

την Λειτουργία της Ε.Ε., στην οποία και περιλαμβάνονται με σαφήνεια οι δια-

τάξεις «περί ενισχυμένων συνεργασιών». 

Οι «ενισχυμένες συνεργασίες» έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την 

πραγμάτωση των στόχων της Ε.Ε., ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντά της 

και να ενισχύσουν την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να σέβονται τις Συνθήκες και το δίκαιο της Ε.Ε., ώστε 

να μην θίγουν την εσωτερική αγορά, αλλά ούτε την οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. Τέλος, οι «ενισχυμένες συνεργασίες» θα πρέπει να είναι α-

νοιχτές σε όλα τα κράτη-μέλη και να σέβονται την άρνησή τους να συμμετέ-

χουν σε αυτές, αλλά και από την άλλη τα μη-συμμετέχοντα μέλη να μην εμπο-

δίζουν την εφαρμογή της.   

Από την στιγμή που θα δημιουργηθεί μια ομάδα πρόθυμων κρατών-μελών 

της Ε.Ε., οι «ενισχυμένες συνεργασίες» μπορούν να αφορούν σε διάφορα πε-

δία εφαρμογής111. Οι πράξεις που θεσπίζονται σε αυτό το πλαίσιο, δεσμεύουν 

μόνο τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή, ενώ παράλληλα στις συζητή-

σεις μπορούν να συμμετέχουν όλα τα κράτη χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η 

ενισχυμένη συνεργασία περιθωριοποιεί τα εθνικά κοινοβούλια και οδηγεί στην 

απαξίωση των θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αλλά και στην 

απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος.  

Η θεσμική μετεξέλιξη της ΕΕ δημιουργεί μεγάλες ενδοευρωπαϊκές ανισορ-

ροπίες. Η Γερμανία και η Γαλλία φαίνεται να πετυχαίνουν τους στόχους και οι 

υπόλοιποι ακολουθούν. Επιβεβαιώνεται ότι το ύφος της Ε.Ε. έχει αλλάξει και 

πλέον τα εθνικά συμφέροντα που πολλοί θεωρούσαν ότι έχουν εκλείψει από 

την Ε.Ε., είναι αυτά που καθοδηγούν την πολιτική των κρατών-μελών, αδια-

φορώντας για τις αξίες και της αρχές της Ένωσης, πολύ περισσότερο δε αδι-

αφορώντας για τους ίδιους τους λαούς της. Επομένως, η Ευρώπη βρίσκεται 

σε  κρίσιμο σταυροδρόμι και το μέλλον της φαντάζει πιο αβέβαιο από ποτέ. 

 

 

                                                 
111

 Μαριάς Νότης, Δημοσιονομική Συνθήκη και «ενισχυμένη συνεργασία», Επίκαιρα, 

5/1/2012. 
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Επίλογος  

 

Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε στην δομή 

της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στην οικονομική, θεσμική και πολιτική διάσταση που 

την απαρτίζουν. Συνάμα, μελετήσαμε την ισχύ και κάθε συνιστώσα της. Ακό-

μη, αναπτύχθηκαν οι διαστάσεις της ευρωπαϊκής ισχύος, προκειμένου να γί-

νουν κατανοητοί οι λόγοι που έχουν κλονίσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το 

οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Αναφερθήκαμε, επιπρόσθετα, στην θεσμική 

μετεξέλιξη που έχει λάβει χώρα στην ΕΕ. 

Είναι σαφές ότι ορισμένοι θεσμοί και ρόλοι εντός της ΕΕ πρέπει να α-

ναθεωρηθούν άμεσα προκειμένου να καμφθεί η οικονομική ύφεση που σαν 

ντόμινο εξαπλώθηκε στις χώρες της ευρωπαϊκής αγοράς, ώστε η ΕΕ να ανα-

κτήσει και να θεραπεύσει τα πλήγματα που έχουν υποστεί οι επιμέρους χώρες 

και κατ’ επέκταση  η ίδια στο σύνολό της. 

Η οικονομική κρίση αποτελεί καίρια πρόκληση για κάποιες θεμελιώδεις 

αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Έκανε πολλούς να σκεφτούν ή και να αμ-

φισβητήσουν τόσο την τεράστια αξία όσο και το ευάλωτο της ενιαίας αγοράς 

και του ευρώ, επιτεύγματα που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένα. 

Σε ένα πιο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον οι μηχανισμοί διακυβέρ-

νησης της ΕΕ αλλά και η εσωτερική διαπραγμάτευση στο σύνολό της πρέπει 

να προσδιοριστούν εκ νέου. Δεν μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε στην 

προ της κρίσης πραγματικότητα. Η οικονομική κρίση αντιθέτως, επέδειξε πως 

η ανάγκη για ριζικές μεταβολές και αναπροσαρμογές στο ευρωπαϊκό οικοδό-

μημα είναι επιτακτική. 

Είναι τόσο δυσνόητη η έννοια της «ισχύος» από μόνη της, που κάνει την 

κατανόηση της οικονομικής, πολιτικής και θεσμικής «ισχύος» ακόμα δυσκολό-

τερη. Η κατηγοριοποίηση της ισχύς έκανε πιο ξεκάθαρη την έννοια αυτή, χω-

ρίς ωστόσο να μπορούμε να ορίσουμε ποια ακριβώς είναι τα στοιχεία που συ-

ντελούν ώστε ένα κράτος να είναι ισχυρότερο από κάποιο άλλο. Σίγουρα η 

οικονομία, η πολιτική και το θεσμικό σύστημα μιας χώρας (στην περίπτωσή 

μας η Ε.Ε.) επηρεάζουν την ισχύ του και υπό αυτό το πρίσμα μελετήσαμε την 

οικονομική, πολιτική και θεσμική ισχύ της Ε.Ε. Μπορούμε να μιλήσουμε για 

διαφορετικές διαστάσεις ισχύος που αναφέρονται σε διαφορετικές περιόδους 
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και στόχους της Ε.Ε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την οικονομική ισχύ λαμ-

βάνουμε ως σημείο αναφοράς την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, που καθιερώθη-

κε την δεκαετία του ογδόντα και έδωσε την ώθηση στην οικονομία της  Ε.Ε. 

και την οδήγησε στην κορυφή των περισσότερων οικονομικών δεικτών.  

Η Ε.Ε. ως πολιτική ισχύ έχει για ορόσημο την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ που 

καθιερώθηκαν από το Μάαστριχτ και μετά και είχαν ως στόχο να καλύψουν το 

κενό στις πολιτικές δράσεις της Ε.Ε. 

Η θεσμική ισχύς της Ε.Ε. δεν είναι κάτι καινούργιο, ωστόσο, η συζήτηση 

για αυτή άρχισε την τελευταία δεκαετία.  

Οι τρείς διαστάσεις επιδέχονται κριτική καθώς δεν μπορούμε σε καμία πε-

ρίπτωση να ορίσουμε την Ε.Ε. μόνο ως πολιτική, οικονομική ή θεσμική δύνα-

μη. Είναι περισσότερο ένα σύμπλεγμα των τριών, που μεταβάλλεται ανάλογα 

με το χρόνο, τους στόχους της Ε.Ε., αλλά ακόμα και ανάλογα την βούληση 

μεμονωμένων μελών. Αυτό έγινε ακόμα πιο αντιληπτό εν μέσω οικονομικής 

κρίσεις που πλήττει την παγκόσμια, αλλά πολύ περισσότερο την ευρωπαϊκή 

οικονομία.  

Φάνηκε ότι η ΕΕ  ήταν ανέτοιμη τόσο θεσμικά και πολιτικά, όσο και οικονομικά 

να αντιμετωπίσει την κρίση. Οι ενέργειες της ΕΕ ως μη ενιαίος δρών συνέβα-

λαν στην κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι και η βασική αδυναμία ότι δηλαδή ένας 

διεθνής οργανισμός είναι δρών σε ένα κρτατοκεντικό σύστημα στις διεθνής 

σχέσεις Πριν κάποια χρόνια συζητούσαμε για την Ε.Ε. ως οικονομικό γίγαντα 

και ως πολιτικό νάνο. Πλέον μπορούμε να μιλάμε σίγουρα για έναν πολιτικό 

νάνο, ενώ η οικονομία της δεν αντέδρασε ως γίγαντας. Οι ηγεσίες των κρατών 

μελών προβάλλοντας τα εθνικά τους συμφέροντα ενάντια στα κοινοτικά δη-

μιούργησαν τριγμούς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  

Η νέα οικονομική διακυβέρνηση έρχεται να διορθώσει την κατάσταση και 

σίγουρα τα αντανακλαστικά των ηγετών ήταν κάτι περισσότερο από καθυστε-

ρημένα. Η Ε.Ε. βρίσκεται στο κρισιμότερο σταυροδρόμι της ιστορίας της. Πά-

ντα υπήρχε η άποψη για το αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, πο-

τέ όμως δεν είχαμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για το αν θα υπάρχει ή όχι 

Ευρώπη. 
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Γράφημα 3:εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ΕΕ112 
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Γράφημα 4: πως βλέπουν το μέλλον της ΕΕ οι πολίτες113 
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112

 Πηγή: Standard eurobarometer 81, Public Opinion in the European Union, first results, July 
2014, στο www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
 
113

 ibid 

http://www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ε.Ε. έχει κλονιστεί σε 

μεγάλο βαθμό. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 3 μόνο το 31% των πολιτών 

εμπιστεύεται την ΕΕ. Ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό αυτό παρου-

σιάζει φθίνουσα πορεία από 2008 και μετά. Τα συνεχόμενα μέτρα λιτότητας 

έχουν γίνει θηλεία στο λαιμό των πολιτών και τους οδηγούν σε αφορισμούς 

κατά της Ένωσης. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του κλίματος που έχει δημιουρ-

γηθεί  στους πολίτες της ΕΕ είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί(43%) βλέ-

πουν το μέλλον της Ένωσης απαισιόδοξα. Ποσοστό το οποίο έχει διπλασια-

στεί από το 2007 και μετά (γράφημα 4). 

Είναι λοιπόν φανερό πως το οικοδόμημα της ΕΕ  χρειάζεται μια νέα δυνα-

μική. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ΕΕ είναι που θα 

ενισχύσει την νομιμοποίηση της ΕΕ και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις  

εκείνες που θα καταστήσουν την ΕΕ ισότιμο παίκτη στη διεθνή σκηνή, οικο-

νομικά, πολιτικά και θεσμικά..  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
   
 

Ελληνική 
 
 
Ανακοίνωση των Κρατών Μελών της Ζώνης του Ευρώ, Βρυξέλες, 30 Ιανού        

Ρίου 2012. 

 

Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-

κής, Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας 

ηγεμονίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2012 

 

Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις,

  Προβληματισμοί, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009. 

 

Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρώπη της Βαρβαρότητας ή Ευρώπη της 

 Αλληλεγγύης, Εφημερίδα Μακεδονία, 

www.makthes.gr/news/opinions/53307/, 02/04/2010. 

 

Capital.gr, Πολωνός ΥΠΕΞ «Η Κατάρρευση του Ευρώ μπορεί να οδηγήσει σε

  Πόλεμο», 16/09/2011. 

 
Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ, 
 Βρυξέλες, 9 Δεκεμβρίου 2011. 
 

Davutoglou Ahmet, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, 9η

 έκδοση, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010. 

 

Dougherty James & Pfaltzgraff Robert, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών              

 Σχέσεων: Μια συνολική Αποτίμηση τόμος Α, Εκδόσεις Παπαζήση, 

 Αθήνα, 1992. 

 

http://www.makthes.gr/news/opinions/53307/


82 

 

Ηρακλειδής, Αλέξης, Η Διεθνής Κοινωνία και οι Θεωρίες των Διεθνών 

 Σχέσεων: Μια Κριτική Περιδιάβαση, γ’ έκδοση, Εκδόσεις Σιδέρη, 

 Αθήνα, 2005. 

 

Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Θα Επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Εκδόσεις 

 Παπαζήση, Αθήνα, 2007. 

 

Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Άλλη Ελλάδα σε άλλη Ευρώπη; οι αποφάσεις της 

 9ης Δεκεμβρίου και η Ε.Ε. των δύο ταχυτήτων, Τα Νέα online, 

 16/12/2011. 

 

Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Ευρώπη της Αλληλεγγύης, Τα Νέα online, 

 27/01/2012. 

 

Κανελλόπουλος Π., (2010), Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη 

της Λισσαβόνας, Αθήνα, Σάκκουλας 

 

Κιντής Α. & Ντόκος Θ. Διεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: η 

 Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, στο Οι Διαστάσεις της 

 Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμέλεια Ξενάκης Δ & Τσινισιζέλης Μ, Εκδόσεις

  Σιδέρη, Αθήνα, 2006. 

 

Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και την Θεωρία της 

 Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1997. 

 

Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, στ’ έκδοση, Εκδόσεις

  Ποιότητα, Αθήνα, 2010. 

 

Κουλουμπής Θ. & Κώνστας Δ,  Διεθνής Σχέσεις: Μια Συνολική Αποτίμηση, τ.

  Α, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1998. 

 

Μαραβέγιας Ν., Τσιτσινέλης Μ., (επιμ.), (2007), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορ-

γάνωση και Πολιτικές, Αθήνα, Θεμέλιο 

 



83 

 

Μαριάς Νότης, Δημοσιονομική Συνθήκη και «ενισχυμένη συνεργασία», Επί

 καιρα, 5/1/2012. 

 

Nugent Neil, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις 

 Σαββάλας, Αθήνα, 2003, σελ. 408-417. 

 

Ξενάκης Δ & Μιχάλης Τσινισιζέλης Μ., Η Προβληματική για την Παγκό

 σμια Ευρώπη, στην Παγκόσμια Ευρώπη; οι Διαστάσεις της  Ευρωπαϊ

 κής Ένωσης, επιμέλεια Ξενάκης Δ & Τσινισιζέλης Μ, Εκδόσεις Σιδέρη, 

 Αθήνα, 2006.   

 
Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 24/25 Μαρτίου 2011, Βρυξέλες, 20
  Απριλίου 2011. 
 

Τριαντόπουλος, Χ, Η Οικονομική Αλληλεγγύη στην ΟΝΕ (αλλά) σε Όρους  

 Ασκούμενης Πολιτικής…, www.blogs.eliamep.gr, 13/11/2011.  

 

Τσούκαλης Λουκάς, Η Ευρώπη σε Επικίνδυνο Σταυροδρόμι, The Athens 

  Review of Books, τεύχος 25, Ιανουάριος 2012. 

 

Ξενόγλωσση  

 

Buckley J. & Howarth D, Internal Market: Gesture Politics? Explaining the  

 EU’s Response to the Financial Crisis, Journal of Common Market 

  Studies, v. 48 annual review pp 119-141. 

 

Dall Robert, The Concept of Power, Behavioral Science, 2, 1957. 

 

Duchene F., The European Community and the Uncertainties of Inter

 pendence, in Max Kohnstamm and Wolfgang Hager, A Nation Writ  

 Large? Foreign Policy Problems Before the European Community, 

 London, 1973. 

 



84 

 

European Commission, Annual Report on Humanitarian Aid Policy and its 

 Implementation in 2009, {Com (2010)} 138 final, Brussels, 2010. 

 

European Commission, Economic Crisis in Europe: Courses, Consequences 

 and Responses, European Economy 7, European Communities, 

 Luxembourg, 2009. 

 

Galtung Johan, The European Community: A superpower in the Making?, 

  Berlin, July 1984. 

 

Grossman E. & Leblond P., European Financial Integration: Finally the Great 

 Leap Forword, Journal of Common Market Studiew, v. 49 n. 2, pp 413-

 435. 

 

Joseph S. Nye, «Soft Power: The Means to Success in World Politics» 

 

Kagan Robert, Power and Weakness: Why the United States and Europe see

  the World Differently, European Security Forum Working Paper no. 8 , 

 Policy Review No. 113, 2002. 

 

Manners Iann, Normative Power Europe: the International Role of the EU,  Eu-

ropean Community Studies Association Biennial Conference,Panel  1D, Madi-

son, Wisconsin, USA, 2001. 

 

Manners Iann, Normative Power Europe: a Contradiction in Terms?, Journal

  of Common Market Studies, v. 40, n. 2. p. 235-258. 

 

Manners Ian, Normative Power Europe Reconsidered: Beyond the  cross

 roads, Journal of European Public Policy, 13: 2, 2006, p. 182-199. 

 

Manners Ian, The Normative Ethics of the European Union, International 

  Affairs, 84: 1, 2008, p. 45-60. 

 



85 

 

Maull W. Hanns, “Germany and Japan: The New Civilian Powers”, Foreign 

 Affairs, v. 69, n. 5, 1990. 

 

Maull W. Hanns, Germany and the Use of Force: Still Civilian Power?, 

 Survival, 42, 2, 2000. 

 

McCormick John, The European Superpower, Palgrave Macmillan, New York, 

 2007. 

 

McCormick John, Europe: The Invisible Superpower, , Deutsche  Welle, 

 www.dw-world.de, 25/3/2011. 

 

Merlingen Michael, Everything is Dangerous: a Critique of ‘Normative Power 

 Europe’, Security Dialogue, 38(4), 2007. 

 

Nibelt Robin, Strategic Europe: Still a Civilian Power, Garnegie Endowment

  for International Peace, October 5, 2011. 

 

Sjursen Helen, The EU as a ‘Normative’ Power: How Can This Be?, Journal 

 of European Public Policy, 13:2, 2006. 

 

Smith E. Karen, beyond the Civilian Power Debate, Politique Europeenee 1, 

 17, 2005, σελ. 63-82. 

 

Smith E. Karen, Still “Civilian Power EU?”. European Foreign Policy Unit 

 Working Paper, 2005. 

Standard eurobarometer 81, Public Opinion in the European Union, first re-
sults,  July 2014,  στο www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
  

 

Trott William, An Analysis of Civilian, Μilitary and Normative Power in EU 

 Foreign Policy, POLIS Journal, vol. 4, Winter 2010. 

 

Tuominem Hanna, Ethical Power Europe?. SGIR 7th Pan-European 

 Conference on International Relations, Stockholm, 9-11/9/2010. 

http://www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm


86 

 

  

Wagner Wolfgang, The Democratic Control of Military Poewr Europe, Journal 

 of European Public Policy, 13: 2, 200-216, 2006. 

 

Zielonka Jan, Europe as a Global Actor: Empire by Example?. International 

 Affairs, 84, 3, 2008. 

 


