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ΤΝΟΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε αξρηθά παξνπζηάδεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο Αθξηθήο, γηα 

ηηο επξχηεξεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο. Αζρνιείηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ ιαψλ πνπ απνηεινχληαη απφ έλα πνιχρξσκν θπιεηηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ θαη γισζζηθφ κσζατθφ. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα εληξπθήζεη κε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηηο ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ηδηαίηεξα. Πξφθεηηαη γηα ηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, ην 

λενζχζηαην θαη ηειεπηαίν αλεμαξηεηνπνηεκέλν θξάηνο ηνπ Νφηηνπ νπδάλ θαη 

ηέινο ην Μάιη. Ζ ζπλερηδφκελε πνιηηηθή αζηάζεηα θαζψο θαη νη αηκαηεξέο έλνπιεο 

ζπγθξνχζεηο, απφ ηελ πεξίνδν ηεο αλεμαξηεζίαο απηψλ ησλ θξαηψλ κέρξη θαη 

ζήκεξα, κνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε. Ζ παξνχζα εξγαζία 

πξαγκαηψζεθε θαηφπηλ ελδειερνχο κειέηεο, ππάξρνπζαο ειιεληθήο θαη 

μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ επίζεκα 

έγγξαθα Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπο θαη ηέινο, 

απφ άξζξα θαη δεκνζηεχζεηο ζην δηαδίθηπν. Δλ ηέιε  θαηαιήγεη, ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα παξαζέηνληαο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Γχλαηαη λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη αλάιπζε παξφκνησλ 

ππνζέζεσλ, παξαζέηνληαο πξνηάζεηο θαη ηελ εμεχξεζε πηζαλφλ ιχζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

πγγξάθνληαο ηε παξνχζα εξγαζία, ζα πξνζπαζήζσ λα αλαδείμσ πηπρέο 

κηαο πεξηνρήο πνπ κε δηαθφξνπο ηξφπνπο αλαδεηθλχεηαη πξσηαγσληζηήο. 

Αλαηξέρνληαο ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία θαη απνηππψλνληαο αξρηθά κηα γεληθή 

εηθφλα γηα ηελ Αθξηθή, κέζσ κηαο ζχληνκεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο θαη κηα αλαθνξά 

ζην ηη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ζα παξαζέζσ δεδνκέλα πνπ ζα απνζαθελίζνπλ ηελ 

πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε ζηελ ηαξαρψδε πεξηνρή πνπ ζα 

δηαπξαγκαηεπηψ. Θα επηθεληξσζψ ζε ηξεηο πεξηνρέο πνπ ζπλερίδνληαη κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε λα αληηκάρνληαη πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά, κε ηα πεξηζζφηεξα 

ζχκαηα λα είλαη ν άκαρνο πιεζπζκφο. Σα ζηνηρεία πνπ εθζέηνληαη έρνπλ ιεθζεί 

απφ ηε κειέηε ζπγγξακκάησλ έγθξηησλ ζπγγξαθέσλ,  αιιά θαη άιισλ επίζεκσλ 

εγγξάθσλ, ηα νπνία είλαη αλαξηεκέλα ζην δηαδίθηπν, ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ινηπφλ ελεκεξσηηθψλ ηζηνζειίδσλ.  

Δμεηάδνληαο ππνζέζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία, ην Νφηην νπδάλ θαη ην Μάιη, ζα πξνζπαζήζσ λα εμεγήζσ: Πνηα ε 

πνξεία ησλ ρσξψλ απηψλ απφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, κέρξη 

ζήκεξα; Τπήξραλ νη δνκέο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε θαη 

ιεηηνπξγία θξάηνπο δηθαίνπ; Πνηα πξνβιήκαηα ηαιαλίδνπλ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

νδεγνχλ λα θαηαθχγνπλ ζηε ιχζε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ρσξψλ ηνπο; Τθίζηαηαη 

παξέκβαζε δηεζλψλ δξψλησλ θαη αλ λαη, ζε πνην βαζκφ; Πνηα ε ζηάζε ησλ 

δηαθφξσλ θπιψλ; Ση πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ νη θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη 

γισζζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηεο ίδηαο ρψξαο; Μέζα απφ απηή ηελ 

εμέηαζε ζα ιεθζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε 

γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη ζα εμαρζνχλ δηδάγκαηα γηα ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Ζ βηβιηνγξαθία θαη νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο 

εμειίμεηο ζηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, ην λεντδξπζέλ θξάηνο ηνπ Ννηίνπ 

νπδάλ θαη ηνπ Μάιη, είλαη ηδηαίηεξα πεληρξή, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ. Παξφια απηά ηα πξφζθαηα ρξφληα πνιιά δηεζλή δίθηπα ηεο ηειεφξαζεο θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη έγθξηηα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο αθηέξσζαλ αξθεηφ 
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κειάλη θαη ραξηί, φζν θαη ρξφλν παξνπζίαζεο θαη αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ, γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ πνιηηηθψλ πεπξαγκέλσλ θαη ηηο ζηξαηησηηθέο θξηθαιεφηεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ δξάζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.   

Σν ζπγγξαθηθφ έξγν γηα ηελ εμεηάδνπζα πεξηνρή θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη, ζα ην ραξαθηεξίδακε ζρεηηθά θησρφ. Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 

2000 ειάρηζηα θείκελα ήξζαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Οη αγξηφηεηεο θαη νη 

θαηαθαλείο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, επαηζζεηνπνίεζαλ 

αξρηθά δηάθνξεο δηεζλείο νξγαλψζεηο, πνπ έζηεηιαλ αληηπξνζψπνπο γηα λα 

θαηαγξάςνπλ αξρηθά ηελ θαηάζηαζε. Ζ ππνδνρή πνπ είραλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο 

δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε. Μεηαθέξνληαο ηελ εηθφλα ζηε δηεζλή ζθελή παξαθίλεζαλ 

θαη πξνθάιεζαλ πεξηζζφηεξν θφζκν λα ελζθχςεη ζηηο πνιχπαζεο απηέο πεξηνρέο. 

Έηζη άξρηζαλ λα δεκνζηεχνληαη δηάθνξα άξζξα, λα γίλνληαη κειέηεο, λα 

παξαηίζεληαη γεγνλφηα, θαη ζηγά ζηγά λα ζπκπιεξψλνληαη ηα θνκκάηηα ηνπ 

πνιπζχλζεηνπ πάδι. Ζ ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, είλαη αμηφινγε 

γηα θάζε κειεηεηή, ή γηα φπνηνλ επηζπκεί απιά λα ελεκεξσζεί γηα ηα ηζρχνληα ζηελ 

πεξηνρή. Αθνινπζψληαο θαη κειεηψληαο ηα ζπγγξάκκαηα απηά, θαη ηηο 

δεκνζηεχζεηο έγθξηησλ δηεζλνιφγσλ, βαζίζηεθα ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κνπ, 

ζπλεμεηάδνληαο θαη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ απαμίσζε 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ηεο αδηαθνξία γηα ηε δσή, θπξίσο ησλ άκαρσλ1 νη 

νπνίνη πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν. 

 Ζ ππνηππψδεο ράξαμε ησλ ζπλφξσλ, ε απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή ησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ, γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, γηα γεσπνιηηηθνχο 

αιιά θαη γεσζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο, ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν, απνηέιεζαλ κεξηθά 

απφ ηα αίηηα έμαξζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κε εζλνινγηθφ ή ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν 

ζηε ζχγρξνλε επνρή. Έρνληαο φιεο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ σκή βία θαη ηελ 

απαμίσζε ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο, παξαβίαζαλ θαη θαηαπάηεζαλ θάζε 

θαλφλα θαη αξρή ηνπ ΓΑΓ. 

Σα Ζλσκέλα Έζλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαηάθεξαλ θαη πέηπραλ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ επηδίσμε εθαξκνγήο ησλ 

                                                      
Χο Άκαρνο πιεζπζκφο λνείηαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε 

ερζξνπξαμίεο ή έρνπλ ζηακαηήζεη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κειψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, πνπ έρνπλ παξαδψζεη ηνλ νπιηζκφ ηνπο θαη ησλ αηφκσλ πνπ 
έρνπλ ηεζεί εθηφο κάρεο εμαηηίαο αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνχ, αηρκαισζίαο ή άιινπ ιφγνπ. 
(Ν.71/Α/5.4.2011, 2002)  
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δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Ζ απνζηνιή παξαηεξεηψλ, ή ε αλάπηπμε δπλάκεσλ γηα 

επηβνιή ή δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζε πιεγείζεο πεξηνρέο, κε βαζηθή πξνυπφζεζε 

πάληα ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, απνηεινχλ θάπνηεο απφ ηηο 

ελδεδεηγκέλεο πξνηάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ. Πνιιέο θνξέο φκσο, ηέηνηεο 

απνζηνιέο απνδείρζεθαλ αλεπαξθείο, κε ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο λα ζπλερίδνληαη 

κε ακείσηε έληαζε. Οη ππνζέζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην νπδάλ θαη 

ζπλερίδνληαη θαη κεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ζε δχν αλεμάξηεηα θξάηε είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Οη ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζην 

Μάιη, κεηά ηελ επέιαζε ησλ ηζιακηζηψλ Σανπξέγθ θαη ηελ θαηάιεςε πνιιψλ 

ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ, «αλάγθαζαλ» ηελ άιινηε θξαηαηά απνηθηνθξαηηθή δχλακε, 

ηε Γαιιία, λα επέκβεη ζηξαηησηηθά. Αληίζεηα, νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο δηαθνξέο θαη 

ε δηακάρε ησλ αληηπάισλ πνιηηηθψλ – ζηξαηησηηθψλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

εμνπζίαο, δελ επέηξεςαλ πνηέ ζηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία λα έρεη κηα 

ζηαζεξφηεηα θαη νκαιή πνξεία σο ρψξα. Απηέο νη ζπγθξνχζεηο ηειηθά 

πξνθάιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πξνθαινχλ αθφκε θαη ζήκεξα ηηο λέεο εμειίμεηο ζην 

ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Αλακέλεηαη λα θαηαηεζεί κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα 

απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα λα ππάξμεη, ζεηηθφ πξφζεκν ζηνλ ηειηθφ 

απνινγηζκφ.   

Ζ εξγαζία είλαη θαηαλεκεκέλε ζε πέληε θεθάιαηα. Σν θαζέλα απφ απηά 

δηαπξαγκαηεχεηαη αληηθείκελα πνπ πξνζπαζνχλ λα απνζαθελίζνπλ ηελ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα γίλεη 

θνηλσλφο ησλ εμειίμεσλ.  

ην 1ν Κεθάιαην, απνπεηξάηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο κηαο γεληθήο 

εηθφλαο ηεο Αθξηθαληθήο επείξνπ θαη πνξείαο ησλ θξαηψλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο ηθαλέο γηα ην δηάβα ηνπο ζηελ ηζηνξία. Γίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε, λα απνθνκίζεη πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ θπιεηηθή 

θαηαγσγή ησλ θαηνίθσλ, ηηο νκηινχκελεο γιψζζεο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πξνηηκήζεηο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εμσηεξηθνχο δξψληεο, ηφζν ησλ θξαηηθψλ, 

φζν θαη ησλ δηαθφξσλ ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη επεκβαίλνπλ ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο. Παξνπζηάδεηαη ε ελαιιαγή ηεο εμνπζίαο κέζσ ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ. Πεξηγξάθεηαη πσο ε ηξνκνθξαηία έρεη 

εδξαησζεί ζε πνιιέο πεξηνρέο, κε γλσξίδνληαο γεσγξαθηθά ζχλνξα, θαη πνηνο 

είλαη ν ξφινο ηεο ζηηο εμειίμεηο. Καηά πφζν νη δηάθνξεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, 
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πνιιέο απφ απηέο μεραζκέλεο απφ ηνλ «δπηηθφ θφζκν», απνδεθαηίδνπλ ρηιηάδεο 

αλζξψπσλ. Γίλεηαη δε, κηα επεμήγεζε θάπνησλ ελλνηψλ, ζρεηηθψλ κε ην δηεζλέο 

δίθαην, φπσο νη δηεζλείο θαη κε έλνπιεο ζπξξάμεηο, ην δηεζλέο δίθαην θαη νη 

επηρεηξήζεηο ππνζηήξημεο ηεο εηξήλεο.    

Σν 2ν Κεθάιαην, παξνπζηάδεη κηα αλάιπζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

Κεληξναθξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο. Δπηθεληξψλεηαη ζηηο θπιεηηθέο, γισζζηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο, ζηε δξάζε ησλ δηεζλψλ παξαγφλησλ, θαζψο θαη ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο.  

Σν 3ν Κεθάιαην, αλαιχεη ην λενζχζηαην θξάηνο ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Παξά ηηο δηεζλείο επηδηψμεηο λα κελ πινπνηνχληαη αιιαγέο ησλ 

γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, έγηλε απνδεθηφ ην 

απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο γηα αλεμαξηεζία θαη δεκηνπξγία λένπ θξάηνπο. 

Πέξα ηεο αλαθνξάο ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ, κέζα απφ ηνπ νπδαληθνχο εκθχιηνπο πνιέκνπο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πνιχπαζε πεξηνρή ηνπ Νηαξθνχξ. Μεηά ηε ηέξξα Λεφλε, ίζσο 

είλαη ε πεξηνρή κε ηηο πεξηζζφηεξεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Σν 4ν Κεθάιαην, παξαζέηεη ηηο εμειίμεηο ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Μάιη. Πέξα ηεο 

αλαθνξάο ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, δίλεηαη 

έκθαζε ζηε δξάζε ησλ Σανπξέγθ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πνιππιεζέζηεξε θπιή ηνπ 

βνξά πνπ αληηηάζζεηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ηνπ Μπακαθφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλάγθαζαλ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα λα αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, θαηφπηλ πηέζεσλ ηεο Γαιιίαο, ε νπνία θαηάθεξε λα 

απνθνκίζεη ςήθηζκα απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, γηα ζηξαηησηηθή 

επέκβαζε θαη «επαλαθνξά» ηεο ηάμεο.  

Σέινο, ην 5ν Κεθάιαην θαη ηειεπηαίν, αθηεξψλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγνληαη απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθαληθήο επείξνπ, πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε κειέηε θαη δηαηππψλνληαη θαη απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα, νη 

νπνίεο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη αλάιπζε.  
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ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη λα παξνπζηάζεη αξρηθά ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο θαη ηελ πνξεία πξνο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα αλαδείμεη ηε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε απφ πιεπξάο πνιηηηθψλ 

θαη ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, ζην Νφηην 

νπδάλ θαη ζην Μάιη. ε δεχηεξε θάζε είλαη λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαιχζεη 

θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο, ζηηο ρψξεο απηέο. ηε ζπλέρεηα, ζθνπφο είλαη λα θαηαιήμεη, 

κεηά απφ κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ, ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΚΡΑΣΗ ΣΗ ΑΦΡΙΚΗ  

1.1. ΑΦΡΙΚΗ – «Ο ΣΡΙΣΟ ΚΟΜΟ» 

Ζ «Μαχξε Ήπεηξνο» είλαη ε ηξίηε ζε έθηαζε ήπεηξνο, κεηά ηελ Αζία θαη ηελ 

Ακεξηθή. Απνηειεί ηελ δεχηεξε πνιππιεζέζηεξε ήπεηξν κεηά ηελ Αζία. Απαξηζκεί 

θάηη ιηγφηεξν απφ έλα δηζεθαηνκκχξην θαηνίθνπο, δειαδή ην 15% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ2. Ζ ξαγδαία παγθφζκηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη άκεζν αληίθηππν 

ζηελ Αθξηθή. Δθηηκήζεηο επηζηεκφλσλ θάλνπλ ιφγσ φηη, ν πιεζπζκφο ηεο ζα 

αγγίμεη ηα δχν δηζεθαηνκκχξηα κφιηο ην 2045 θαη ζα θαηέρεη ην έλα ηέηαξην ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ.  

Παξφιν πνπ θαηέρεη πςειέο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, ε Αθξηθή είλαη 

γλσζηή σο «Σξίηνο Κφζκνο». Καηά κηα εθδνρή, σο «Πξψηνο θφζκνο» ζεσξείηαη νη 

ΖΠΑ θαη ε «Γχζε», σο «Γεχηεξνο Κφζκνο» ζεσξνχληαλ νη ρψξεο ηνπ πξψελ 

αλαηνιηθνχ κπινθ, θαη σο «Σξίηνο Κφζκνο», νη ππναλάπηπθηεο πεξηνρέο ηεο 

Αθξηθαληθήο επείξνπ θαη φρη κφλν. Απνηειεί ηε «θησρή γεηηνληά» ηνπ πιαλήηε, 

φπνπ θπξηαξρνχλ πξνβιήκαηα πείλαο θαη θπζηθήο επηβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Αληίζεηα, ζηνλ «Πξψην Κφζκν» μνδεχνληαη ππέξνγθα πνζά γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα, φπσο ε παρπζαξθία, ε αλαθχθισζε ή ε εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο. Ο «Σξίηνο Κφζκνο» έρεη έξζεη πην θνληά ζηνλ ππφινηπν θφζκν, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, είηε κέζσ ησλ εηθφλσλ ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, 

είηε απφ ηα θχκαηα κεηαλαζηψλ, πνπ θαηαθζάλνπλ ζηα ζχλνξα θαη ηηο αθηέο ησλ 

δπηηθψλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. 

(σηεξφπνπινο, 2005: ζ.15) 

Ζ αλαπάληερε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ θξαηψλ, πξνθάιεζε ηξηγκνχο ζηηο 

εγεζίεο ησλ ππφ ζχζηαζε λέσλ θξαηψλ. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Αθξηθήο δελ 

είραλ νχηε θαλ ηα ζηνηρεηψδε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ έλλνηα «θξάηνο»: δειαδή ηελ ηθαλφηεηα αθελφο λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθή 

εμνπζία κέζα ζηα ζχλνξά ηνπο αιιά θαη αθεηέξνπ λα πξνζηαηεχνπλ, είηε κε δηθέο 

ηνπο δπλάκεηο είηε κε ζπκκαρίεο κε άιια θξάηε, ηελ εδαθηθή ηνπο αθεξαηφηεηα απφ 

εμσηεξηθέο επηζέζεηο. χκθσλα κε ηνλ Robert Jackson, ηα θξάηε ηεο επείξνπ ήηαλ 

«νησλεί θξάηε», ήηνη θξάηε ηα νπνία πιεξνχζαλ κελ ηα ηππηθά θξηηήξηα ηεο 

                                                      
2 Πιεζπζκφο ηεο γεο. 7.357.900.000 //www.worldometers.info/gr/ 
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εζληθήο θπξηαξρίαο (π.ρ. θαηείραλ ζέζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ), αιιά 

πνπ ζηελ πξάμε εκθαλίδνληαλ ηφζν αδχλακα πνπ δελ κπνξνχζαλ, νχηε λα 

ζπιιέμνπλ θφξνπο, νχηε λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπο.  

Ζ εζληθή νκνηνγέλεηα ήηαλ, ζρεδφλ αλέθηθηε, θαζψο ηα ζχλνξα ησλ 

αθξηθαληθψλ θξαηψλ είραλ εμαξρήο ραξαθηεί φρη κε βάζε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

θαη ηηο γεσγξαθηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο επείξνπ αιιά κε γλψκνλα ηηο πνιηηηθέο 

ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ απνηθηνθξαηηθψλ δπλάκεσλ. (Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 92-93) 

1.2. ΓΛΧΔ – ΘΡΗΚΔΙΑ – ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

1.2.1. Γλώζζερ 

ήκεξα ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 6.809 δηαθνξεηηθά 

γισζζηθά ηδηψκαηα. ηελ Αθξηθή νκηινχληαη 2.058 γιψζζεο, αξηζκφο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 30% επί ηνπ ζπλφινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θαλείο 

δελ γλσξίδεη κε αθξίβεηα πφζεο γιψζζεο θαη παξαιιαγέο γισζζψλ ππάξρνπλ 

ζηνλ θφζκν. (Βεξλίθνο 2002, ζει. 221).  Απφ γισζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή άπνςε, 

ινηπφλ, ε Αθξηθή παξνπζηάδεη νιφθιεξν κσζατθφ. ηα βφξεηα θαη ζηα 

βνξεηνδπηηθά, θαζψο θαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αθξηθήο, επηθξαηνχλ νη 

ρακηηνζεκηηηθέο3 γιψζζεο ησλ Αξάβσλ, ησλ Βεξβέξσλ, ησλ Αβεζζπλψλ θαη ησλ 

Κνπζηηψλ. ηα λφηηα, αληίζεηα, επηθξαηνχλ νη ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο, σο 

απνηέιεζκα ησλ απνίθσλ Δπξσπαίσλ, πνπ εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζηελ 

πεξηνρή. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ππάξρνπλ άπεηξεο γιψζζεο θαη δηάιεθηνη, πνπ 

πνιιέο απ' απηέο, δχζθνια κπνξνχλ λα εληαρηνχλ ζε κηα θαηεγνξία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, νη πεξηζζφηεξεο αθξηθαληθέο γιψζζεο δελ δηαζέηνπλ 

ηζαγελείο ηχπνπο γξαθήο, κνινλφηη ζήκεξα νη θπβεξλήζεηο θαη νη δηάθνξεο 

ηεξαπνζηνιέο ηηο έρνπλ αλαγάγεη ζε γξαπηέο γιψζζεο. Πνιιέο αθξηθαληθέο 

γιψζζεο (φπσο ε νπαρίιη) γξάθνληαη επί αηψλεο κε αξαβηθή γξαθή. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη εμαηξέζεηο, κε ιανχο πνπ επηλφεζαλ νη ίδηνη ηε γξαθή ηνπο. Οη γιψζζεο 

ηεο Αθξηθήο αλήθνπλ ζε ηέζζεξηο γισζζηθέο νηθνγέλεηεο. Μεξηθέο αθξηθαληθέο 

γιψζζεο έρνπλ παγθνζκίσο κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα 

ήρνη, πνπ νη αιινδαπνί δελ κπνξνχλ λα κηκεζνχλ. Σα εδαθηθά ζχλνξα ζηελ 

                                                      
3 Οη εκηηηθέο γιψζζεο είλαη κηα νηθνγέλεηα απφ γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 370 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Βφξεηα θαη ηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή. Απνηεινχλ 
ηε βνξεηνδπηηθή ππννηθνγέλεηα ησλ αθξναζηαηηθψλ γισζζψλ θαη είλαη ν κφλνο θιάδνο ηεο πνπ νη 
γιψζζεο ηνπ νκηιψληαη ζηελ Αζία. el.wikipedia.org/wiki/Αθξηθή 
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Αθξηθή δελ απνηεινχλ πάληα θαη γισζζηθά ζχλνξα. (Οη Αθξηθαληθέο Γιψζζεο) - 

(Φπιέο θαη Γιψζζεο) - (wiki, Αθξηθή) 

1.2.2. Θπηζκεία 

 Οη ληφπηεο ζξεζθείεο έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Όιεο 

αλαθέξνληαη ζ' έλα Τπέξηαην Ολ, ηνλ Γεκηνπξγφ Θεφ, πέξα απφ ηελ αλζξψπηλε 

λφεζε, πνπ αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο, έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή ή γέλνο (αλδξηθή 

ή γπλαηθεία ππφζηαζε ή παληαρνχ παξνχζα νξαηή κνξθή). Οη πην ζεκαληηθέο 

"πλεπκαηηθέο" δπλάκεηο ζπλδένληαη ζπλήζσο κε αληηθείκελα ή φληα, κε ηα νπνία νη 

άλζξσπνη έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή. Έηζη, ππάξρνπλ πνιιά είδε πλεπκάησλ 

ηνπ αέξα, ηεο γεο, ησλ πνηακψλ θιπ, αιιά θαη πξφγνλνη, πνπ ζεσξνχληαη σο 

εκίζενη θαη κπζηθνί ήξσεο, νη νπνίνη νδήγεζαλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε ρψξα πνπ 

βξίζθνληαη ηψξα θαη ηνπο ελέπλεπζαλ λα ηδξχζνπλ ηελ θνηλσλία φπσο εκθαλίδεηαη 

ζήκεξα. 

 Κεληξηθφ ζηνηρείν θάζε ληφπηαο αθξηθαληθήο ζξεζθείαο είλαη ε θνζκνινγία 

ηεο, φπνπ αλαθέξνληαη νη απαξρέο ηεο θπιήο θαη νη πξψηεο κεηαλαζηεχζεηο ηεο 

θαη εμεγνχληαη ηα βαζηθά ηδενινγηθά πξνβιήκαηα θάζε πνιηηηζκνχ, φπσο γηαηί 

ππάξρεη ζάλαηνο, ε θχζε ηεο θνηλσλίαο, ε ζρέζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, δσληαλψλ 

θαη λεθξψλ θιπ. Οη θνηλσληθέο αμίεο εθθξάδνληαη ηππηθά ζηνπο κχζνπο, ηνπο 

ζξχινπο, ζηηο ιατθέο παξαδφζεηο θαη ζηα αηλίγκαηα, πνπ ζπρλά θξχβνπλ 

θνηλσληνινγηθά θαη ηζηνξηθά λνήκαηα. 

 Ζ βαζηθφηεξε ζξεζθεία, πνπ ζπρλφηεξα ζπλαληάηαη ζηα παξάιηα ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Αθξηθήο, είλαη ε κνπζνπικαληθή. Σν 

ζνπληηηθφ ζηνηρείν είλαη απηφ πνπ ππεξηζρχεη ζηνπο κνπζνπικάλνπο ησλ 

αθξηθαληθψλ θξαηψλ. Απηφ δε ζεκαίλεη φκσο φηη δελ ππάξρνπλ θαη άιιεο 

πνιππιεζείο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. Αξρίδνληαο απφ ηα δηάθνξα ρξηζηηαληθά 

δφγκαηα θαη θηάλνληαο ζηηο δηάθνξεο ηλδηθέο ζξεζθείεο, ρσξίο λα παξαιείςνπκε 

λα πνχκε φηη ππάξρνπλ αθφκε θαη πνιιέο θπιέο πνπ είλαη εηδσινιαηξηθέο ή πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη κε δηάθνξα άιια δφγκαηα. (Φπιέο θαη Γιψζζεο) - (wiki, 

Αθξηθή) 
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1.2.3. Πολιηιζμόρ 

 ηελ Αθξηθή έρεη αλαπηπρζεί έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνιηηηζκνχο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Αηγππηίσλ, ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ 

ζεσξείηε φηη πήξε θαη ν αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο. Αθνινχζεζε, θαηφπηλ, ε 

θαηάθηεζε ηεο βφξεηαο Αθξηθήο απφ ην Μέγα Αιέμαλδξν θαη, αξγφηεξα, απφ ηνπο 

Ρσκαίνπο. ηελ επνρή ησλ Βπδαληηλψλ, θαη πάιη ζην βφξεην ηκήκα ηεο επείξνπ, 

αλαπηχζζεηαη έλαο θαηλνχξηνο πνιηηηζκφο, πνπ ζηε ζπλέρεηα αθνκνηψλεηαη απφ 

ηνπο Άξαβεο θαη αθνινπζεί ν γλσζηφο αξαβηθφο πνιηηηζκφο. Όηαλ αξγφηεξα ε 

απηνθξαηνξία ησλ Αξάβσλ δηαιχζεθε θαη έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηελ ηνπξθηθή 

επηθξάηεηα, δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο λέσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, κε 

απνηέιεζκα θαη απηφο πνπ ππήξρε λα θαηαζηξαθεί. Δλψ ππάξρνπλ πνιιά 

ζηνηρεία γηα ηνλ πνιηηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ απφ ηα πην 

παιηά ρξφληα, δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη είδνπο πνιηηηζκφο 

αλαπηχρζεθε ζην εζσηεξηθφ θαη ζηα λφηηα ηκήκαηα ηεο επείξνπ. Ζ αλεμάξηεηε 

εμέιημε, αιιά θαη ε αλνδηθή πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ είρε αλαπηπρζεί ή θαη 

αλαπηπζζφηαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο, ζηακάηεζε απφηνκα ηνλ 15ν κε 

16ν αηψλα, φηαλ άξρηζε ε επξσπατθή επέκβαζε ζηελ ήπεηξν απηή. Δλψ κέρξη ηφηε 

ην βφξεην, ην βνξεηνδπηηθφ θαη ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αθξηθήο ήηαλ πνιχ 

θαιά γλσζηφ, ε ππφινηπε Αθξηθή ήηαλ νπζηαζηηθά άγλσζηε. (wiki, Αθξηθή) 

1.3. ΑΓΤΝΑΜΑ ΚΡΑΣΗ 
 
Σα Αδχλακα θξάηε (weak states) δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πςειήο 

πνηφηεηαο αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ηνπο, ελψ αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά 

εζσηεξηθέο εληάζεηο. Αξθεηά απφ ηα θξάηε ηνπ πξψελ Σξίηνπ Κφζκνπ ζηελ 

Αθξηθή θαη ηελ Αζία αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Αδχλακν θξάηνο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ην θξάηνο φπνπ επηθξαηνχλ εζσηεξηθέο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θαη 

γισζζηθέο δηακάρεο, νη νπνίεο φκσο δελ παίξλνπλ αθξαία βίαηα κνξθή, ππάξρνπλ 

ρακεινί δείθηεο αλάπηπμεο, εγθιεκαηηθφηεηα θαη αλεπαξθήο ζπληήξεζε 

ππνδνκψλ. Γελ απεηιείηαη δειαδή ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε αλζξψπηλε αζθάιεηα θαη 

ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ θξάηνπο. 

Σα Αδχλακα θξάηε είλαη έλαο απνζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηηξέςεη ην μέζπαζκα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Οη επαλαζηαηηθέο 

νκάδεο είλαη επθαηξηαθέο: ρηππνχλ φηαλ θαη φπνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη πηζαλφ λα 
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επηηχρνπλ ηελ ειάρηζηε αληίζηαζε. Μειέηεο απφ ηνπο James Fearon θαη David 

Laitin, θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηάλθνξλη, θαη ηνπο Paul Collier θαη 

Anke Hoeffler4, θαζεγεηέο θαη ππεχζπλνπο ηεο έξεπλαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Ομθφξδεο, αληίζηνηρα, έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη εκθχιηνη πφιεκνη είλαη επίζεο 

πνιχ πην πηζαλφ λα μεζπάζνπλ ζε ρψξεο κε αζηαζείο θπβεξλήζεηο θαη αδπλακία 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο. Οη δχν απηνί παξάγνληεο θαζηζηνχλ πην δχζθνιν γηα 

ηηο θεληξηθέο θπβεξλήζεηο λα ειέγρνπλ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο θαη λα απνηξέςνπλ 

ηελ εμέγεξζε. Καη νη δχν παξάγνληεο πξνζθέξνπλ επίζεο ειπίδα ζε 

επαλαζηαηηθέο νκάδεο, φηη ζα κπνξνχζαλ ηειηθά λα θεξδίζνπλ έλαλ πφιεκν. 

(Kenneth M. Pollack - Barbara Walter F., 2015, ζ. 29-46) 

1.4. ΑΠΟΣΤΥΗΜΔΝΑ ΚΡΑΣΗ 
 

 Ο φξνο Απνηπρεκέλν θξάηνο (failed state) ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα θξάηνο ην 

νπνίν έρεη απνηχρεη ζε νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, αξκνδηφηεηεο θαη 

επζχλεο ηεο εζληθήο ηνπ θπξηαξρίαο. Ο φξνο απηφο είλαη λένο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ ζηα ειιεληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηζαγσγηθά: 

«απνηπρεκέλν θξάηνο». Ο φξνο αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

   1. Απψιεηα ειέγρνπ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο επηθξάηεηαο ή ηεο 

απνθιεηζηηθήο άζθεζεο ηζρχνο εληφο απηήο. 

 2. Αδπλακία ηεο λφκηκεο αξρήο εμνπζίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 3. Αδπλακία παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

 4. Αδπλακία ζπλεξγαζίαο κε άιια θξάηε θαη ιεηηνπξγίαο σο κέιε 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε ελφο απνηπρεκέλνπ θξάηνπο είλαη εμαηξεηηθά 

αδχλακε θαη κε-απνηειεζκαηηθή. Πξαθηηθά, αζθεί ειάρηζην έιεγρν ζηελ επηθξάηεηά 

ηεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη απνηειεζκαηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε 

δηαθζνξά θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα έρνπλ εμαπισζεί, ε νηθνλνκία θαηαξξέεη 

απφηνκα, ελψ ν πιεζπζκφο αλαγθάδεηαη ζε κε-εζειεκέλε κεηαλάζηεπζε. 

                                                      
4 Άξζξα ησλ δχν θαζεγεηψλ ζην Oxford University Press: (Why Bad Governance Leads to 

Repeat Civil War,2015; Integrating Data on Ethnicity, Geography, and Conflict: The Ethnic Power 
Relations Data Set Family, 2015; Up in arms! Explaining why ethnic minority organizations form 
militias in transitioning and post-communist Eurasian countries, 2015; Gender Imbalance and 
Terrorism in Developing Countries, 2015; Civil war, spillover and neighbors' military spending,2015) 
(Oxford Economic Papers) 
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Σν επίπεδν ηνπ θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα απνθεπρζεί λα 

ραξαθηεξηζηεί έλα θξάηνο απνηπρεκέλν πνηθίιεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε αξρή. Δπηπξφζζεηα ε αλαθήξπμε ελφο θξάηνπο σο «απνηπρεκέλνπ» 

είλαη γεληθά ακθηιεγφκελε θαη, φηαλ γίλεηαη έγθπξα, δχλαηαη λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο γεσπνιηηηθέο ζπλέπεηεο. 

Σα απνηπρεκέλα θξάηε βηψλνπλ παξαηεηακέλεο εζσηεξηθέο ζπξξάμεηο 

φπνπ ε θεληξηθή εμνπζία ακθηζβεηείηαη κε βίαην ηξφπν. Έρνπλ θαηαξξεχζεη 

επηπιένλ ζεζκνί, φπσο θπξίσο ε δηθαηνζχλε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απνηπρεκέλσλ θξαηψλ είλαη ε νκαιία ζηελ Αθξηθή θαη ε πξία (πιένλ) ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. 

Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ απνηπρεκέλνπ θαη ηνπ αδχλακνπ θξάηνπο 

είλαη φηη, ζηε πξψηε πεξίπησζε εληνπίδνπκε αδηάθνπε βία πνπ απεηιεί ηελ 

αλζξψπηλε αζθάιεηα θαη ηελ απψιεηα άζθεζεο εμνπζίαο απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε επί ησλ εδαθψλ ηεο. (Υξεζηίδεο, 2015) «Αζζελή ή απνηπρεκέλα 

θξάηε είλαη ε πεγή πνιιψλ απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ», 

αλέθεξε ζε δηάιεμή ηνπ ζην ηδησηηθφ παλεπεζηηκηαθφ ίδξπκα, Cornell University 

ζηε Νέα Τφξθε, ν Yoshihiro Francis Fukuyama, Ακεξηθαλφο πνιηηηθφο 

επηζηήκνλαο. (Fukuyama, 2004) 

1.5. ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ Η ΓΡΑΗ ΣΟΤ   

 Ο ξφινο θαη ε δξάζε ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ εκθαλίδνληαη εληζρπκέλνη 

χζηεξα απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη κε 

δχν αίηηα: α) Αθελφο ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο, ηφζν ζε επίπεδν κέζσλ 

επηθνηλσλίαο φζν θαη ζε επίπεδν κέζσλ κεηαθνξάο, επέηξεςε ηελ αχμεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πξαγκαηνπνίεζεο παληφο ηχπνπ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ πξνζψπσλ 

θαη θνξέσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. β) Αθεηέξνπ ε δηεχξπλζε ηεο 

επηξξνήο ηεο ΔΓ κε ην ζρεκαηηζκφ ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ, αιιά θαη ε 

κείσζε ηεο ηζρχνο ησλ αλαπηπγκέλσλ δπηηθψλ ρσξψλ πνπ ζα βηψζνπλ ηε 

δεκηνπξγία ζην εζσηεξηθφ ηνπο ηζρπξψλ αξηζηεξψλ αληηπνιηηεχζεσλ, ζα νδεγήζεη 

ηηο ΖΠΑ ζηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κε ηε 

Γ. Δπξψπε, έηζη ψζηε λα απνηξαπεί νπνηνδήπνηε ελδερφκελν θινληζκνχ ηνπ 

ππάξρνληνο δηεζλνχο ζπζρεηηζκνχ δχλακεο. Απηφ επηηεχρζεθε, πέξα απφ ηηο 
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άκεζεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, θαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ δηεζλψλ ζεζκψλ 

πνπ κε πνηθίινπο ηξφπνπο επηρεηξνχζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ ηεο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα απηφ επηηπγραλφηαλ κέζσ 

κηαο ζεηξάο πξνηεξαηνηήησλ φπσο ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ηε 

ζέζπηζε ακνηβαίσλ δηαζθαιίζεσλ γηα ηηο επελδχζεηο, ε --ζε δηεζλέο επίπεδν-- 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε δεκηνπξγία 

ζηξαηησηηθψλ ζπκκαρηψλ, ε εθαξκνγή θνηλψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ε ζέζπηζε ακνηβαίσλ θαλφλσλ θαη ειέγρσλ, αιιά θαη ν 

ζρεκαηηζκφο ηεισλεηαθψλ ελψζεσλ θαη δσλψλ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Σαπηφρξνλα 

άιινη νξγαληζκνί αζρνινχληαλ κε ηε δεκηνπξγία φξσλ ζπληνληζκνχ θαη 

θαλνληθνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη πνιηηηθψλ (κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα θαη ηνλ ΟΟΑ). Αθφκα δεκηνπξγήζεθαλ νξγαληζκνί κε ζθνπφ ηελ 

ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία, ηελ απφ θνηλνχ πξαγκαηνπνίεζε ππεξεζληθψλ έξγσλ, 

αθφκα θαη ηελ ακνηβαία θαη ζπκθσλεκέλε εθκεηάιιεπζε πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ. (αθειιαξφπνπινο, 2002) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, γηα ηηο θαηαθαλείο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηαθησκάησλ, ηηο ζπλερείο αλαηξνπέο ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ηηο εκθίιηεο ζπξξάμεηο πνπ απνθέξνπλ εθαηνκκχξηα ζχκαηα 

ακάρσλ, θαη νξδέο πξνζθχγσλ, πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο εζηίεο ηνπο ιφγσ ησλ 

θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, ηεο έλδεηαο, ηεο πείλαο θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ βαζηθφηεξνπ 

αγαζνχ, ηνπ λεξνχ, νδεγνχλ πνιινχο δηεζλείο νξγαληζκνχο λα παξάζρνπλ ηελ 

φπνηα βνήζεηα δχλαληαη, θπξίσο νηθνλνκηθήο θχζεσο θαη πιηθνηερληθεο ππνδνκήο. 

Βέβαηα νη δηεζλείο νξγαληζκνί απαξηίδνληαη απφ θξάηε – κέιε, ηα νπνία πνιιέο 

θνξέο κέζσ ηεο βνήζεηαο πνπ ζπλδξάκνπλ επηδηψθνπλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπθεξφλησλ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, 

ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο θαη γεληθφηεξα ελφο δηαθνξεηηθνχ 

ειέγρνπ απφ απηφλ ησλ απνηθηνθξαηψλ.    
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1.6. ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ (ΜΚΟ) 

Οη κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ)5 είλαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

αζρνινχληαη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηε ζπγθέληξσζε θαη απνζηνιή βνήζεηαο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ απμαλφκελε δηαπεξαηφηεηα ησλ εζλνηηθψλ ζπλφξσλ 

θαη ε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληψλ νδήγεζαλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη κεηά, ζε 

κηα ρσξίο πξνεγνχκελν άλζηζε ησλ ΜΚΟ. Σν ηέινο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ 

ππεξδπλάκεσλ επέηξεςε ζηηο ΜΚΟ λα θαηαζηνχλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ζηηο ζρέζεηο Βνξξά – Νφηνπ, θαιχπηνληαο ζε θάπνην βαζκφ, ην θελφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Τπνινγίδεηαη φηη ζήκεξα ππάξρνπλ πάλσ απφ 4.000 

ΜΚΟ, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηα θξάηε – δσξεηέο, θαη άιιεο 20.000 ΜΚΟ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα θξάηε – απνδέθηεο. Βέβαηα, νη ηειεπηαίεο εμαξηψληαη 

νηθνλνκηθά απφ ηηο πξψηεο, ησλ νπνίσλ ζπλήζσο απνηεινχλ παξαξηήκαηα. 

Αλ θαη πνιιέο ΜΚΟ εμαξηψληαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο δπηηθψλ θπβεξλήζεσλ 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ν ΟΖΔ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζπρλά δηαζέηνπλ 

κηα νξγαλσηηθή απηνλνκία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

πνιηηηθέο. ε γεληθέο γξακκέο, θη φηαλ δελ αλήθνπλ «θξπθά» ζε θπβεξλήζεηο ή 

θφκκαηα, νη ΜΚΟ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη πνιηηηθά νπδέηεξεο. ηελ πξάμε φκσο, ε 

ρνξήγεζε βνήζεηαο δελ κπνξεί λα είλαη κε-πνιηηηθή. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο 

θνξέο νη ΜΚΟ πξνθαινχλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ - 

απνδεθηψλ πνπ βιέπνπλ ηελ εμνπζία ηνπο λα δηαβξψλεηαη θαη ηηο επηινγέο ηνπο λα 

πεξηνξίδνληαη (π.ρ. ε Δξπζξαία θαη ε Ρνπάληα έρνπλ δεηήζεη απφ νξηζκέλεο ΜΚΟ 

λα ζηακαηήζνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην έδαθφο ηνπο) ελψ άιιεο θνξέο, 

άζειά ηνπο επηδεηλψλνπλ ηηο εληάζεηο ή αθφκε θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ νπνίσλ ηηο 

ζπλέπεηεο ππνηίζεηαη φηη επηδηψθνπλ λα απαιχλνπλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο νη 

ΜΚΟ ζε κεγάιν βαζκφ απνθαζίδνπλ κφλεο ηνπο γηα ην πνπ, πφηε θαη πσο ζα 

επέκβνπλ.  Έρνπλ εμειηρζεί ζ΄ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο 

πεξηνρήο πνπ δξνπλ θαη ιακβάλνληαη πνιχ ζνβαξά ππφςε ηφζν απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο (θπβεξλήζεηο, αληάξηεο, θ.ι.π.) φζν θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

δξψληεο (δπηηθά θξάηε, δηεζλείο νξγαληζκνί, πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, θ.ι.π.). 

                                                      
5 Οη MΚΟ νξίδνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα σο «ηδησηηθνί νξγαληζκνί πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα γηα λα απαιχλνπλ ηνλ πφλν, λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θησρψλ, ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ παξνρή βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ή αλαιακβάλνπλ ηελ 
αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο». https:// www.worldbank.org 
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(Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 115-117) 

 Σν πφζν ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο παγθνζκίσο είλαη πιένλ νη ΜΚΟ, 

θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 5 ηνηο εθαηφ ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη πάλσ απφ 4 ηνηο εθαηφ ηεο απαζρφιεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πην νξηζηηθή κειέηε πνπ θαηαγξάθεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζε 

δεθάδεο ρψξεο. Οξηζκέλεο ΜΚΟ, επίζεο, αλαιακβάλνπλ ξεηά πνιηηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, δέρνληαη πξνζθιήζεηο απφ θπβεξλήζεηο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

φηαλ απηνί απνηπγράλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα θξίζε θαη απεπζχλνληαη ζε 

ΜΚΟ, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Παξάδεηγκα ηέηνηαο 

πξσηνβνπιίαο ζεσξείηαη ην 1997 ε εθζηξαηεία γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ λαξθψλ. 

Ζ επηηπρία απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ έρεη αλαγλσξηζζεί δηεζλψο. Κάπνηνη ζεσξνχλ 

ηελ άλνδν ησλ ΜΚΟ σο «ζπλεηξκηθή επαλάζηαζε» ζπγθξίζηκε κε ηελ άλνδν ηνπ 

έζλνπο-θξάηνπο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. (Ellen Β Laipson, 2007) 

1.7. Η ΑΦΡΙΚΗ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΔΔΙ ΜΔ ΓΙΔΘΝΔΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΗΠΑ – ΔΔ – ΡΧΙΑ – ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΜΟ) 

1.7.1. Ο Δξωηεπικόρ Παπάγονηαρ 

Δίζηζηαη λα ππνζηεξίδεηαη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε 

απνζρηζηηθφ θίλεκα πνπ επηδεηεί ηελ αλεμαξηεζία ή ηελ εθηεηακέλε απηνλνκία ηνπ, 

είλαη ε ζπκβνιή ηνπ μέλνπ παξάγνληα, ηνπ πεξίθεκνπ «μέλνπ δάθηπινπ». Καηφπηλ 

έξεπλαο, απφ ηελ πεξίνδν κεηά ηελ ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, έσο 

θαη ηελ πηψζε ηνπ ηδεξνχλ Παξαπεηάζκαηνο, ηνπ άιινηε αληίπαινπ δένληνο ησλ 

ΖΠΑ ηεο ΔΓ, δηαπηζηψζεθε φηη ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε είλαη κεξηθψο 

απνδεθηή. ρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνζρηζηηθψλ εμεγέξζεσλ, ε μέλε 

βνήζεηα – επέκβαζε ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ. 

πλήζσο ηα ηζρπξά μέλα ζπκθέξνληα, επλννχλ ηα θξάηε θαη ζπληζηνχλ ζπλνρή θαη 

νινθιήξσζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη πξψελ απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο 

ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα ην απεηινχκελν κε απφζρηζε θξάηνο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Αίγππηφο, ην νπδάλ.  

Όηαλ, φκσο κηα απνζρηζηηθή ζχξξαμε μεζπάζεη, ν εμσηεξηθφο παξάγνληαο 

απνθηά ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ πνξεία ηεο ζχγθξνπζεο. Μπνξεί λα απνβεί 

θαζνξηζηηθφο γηα ηελ φπνηα έθβαζε ηεο απνζθίξηεζεο, ηελ επηηπρία ή απνηπρία 
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ηεο, ηε ζπλέρηζή ηεο επί καθξφλ ή ηελ επίηεπμε κηαο άιιεο ιηγφηεξν ξηδηθήο, 

ηθαλνπνηεηηθήο ή κε, ρσξηζηηθήο ιχζεο. ε ηειηθή αλάιπζε, κηα απνζρηζηηθή 

νληφηεηα γίλεηαη αλεμάξηεην θξάηνο αλ αλαγλσξηζζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

θξαηψλ θαη γίλεη κέινο ηνπ ΟΖΔ. Όκσο νιηγνκεξείο αλαγλσξίζεηο δελ αξθνχλ ζε 

απηή, γηα λα γίλεη αλεμάξηεην θξάηνο. (Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 66-70). 

1.7.2. Η Αθπική και οι ΗΠΑ 

Δπί πξνεδξίαο Κιίληνλ, νη ΖΠΑ απέζπξαλ ηηο ακεξηθαληθέο έλνπιεο 

δπλάκεηο απφ ηα εδάθε ηεο Αθξηθήο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πάζρνπζα πεξηνρή ηεο 

νκαιίαο. Αξγφηεξα ζηάζεθαλ απξφζπκεο λα παξέκβνπλ ζηξαηησηηθά γηα λα 

ζηακαηήζνπλ ηελ γελνθηνλία ζηε Ρνπάληα. Καηά ηελ δεχηεξε ζεηεία ζηνλ 

πξνεδξηθφ ζψθν, ν πξφεδξνο Κιίληνλ επηζθέθηεθε δηάθνξα θξάηε ηεο Αθξηθήο θαη 

παξαδέρηεθε φηη ήηαλ ιάζνο ε παξακέιεζε απφ ηελ Ακεξηθή ηεο Αθξηθήο ελψ 

εμέθξαζε θαη ηελ ιχπε ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαηά ην παξειζφλ αθξηθαλψλ 

δηθηαηφξσλ ηελ πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ηνπ δηπνιηζκνχ. Πέξα απφ ηα 

πνιηηηθά αίηηα ε πεξηνδεία Κιίληνλ αληαλαθινχζε θαη ζε νηθνλνκηθά νθέιε θαη 

ζηφρνπο. (Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 104-105) 

1.7.3. Η Αθπική και η Ρωζία 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηνπ «αλαηνιηθνχ κπινθ», ε απφγνλνο ηεο ΔΓ Ρσζία 

άξρηζε λα αλαδηπιψλεηαη απφ ηελ αλάκημή ηεο ζηα δηάθνξα αθξηθαληθά θξάηε. Σα 

ζνβαξά εζσηεξηθά πξνβιήκαηα δελ επέηξεπαλ παξάιιεια ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ εμειίμεσλ ζηελ Αθξηθή. Οη ζρέζεηο κε ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο ζεσξνχληαλ απφ 

ηνπο Ρψζνπο πεξηζζφηεξν σο αηηία πξνβιεκάησλ παξά σο πεγή επθαηξηψλ. Σα 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ δαπάλεζε ε Μφζρα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο, κε 

κνξθή δαλείσλ, είλαη πιένλ αδχλαην λα απνπιεξσζνχλ. 

Μεηά ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ πξνέδξνπ Πνχηηλ ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

Μφζραο αλαπξνζδηνξίζηεθαλ, θαη νη ελδείμεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ηεο Ρσζίαο γηα ηελ Αθξηθή, γηα αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Ζ εμαγσγή 

ξσζηθψλ πξντφλησλ ζηα θξάηε ηεο πεξηνρήο θαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα φζνλ 

αθνξά ηα ελεξγεηαθά, πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, κε νξηζκέλα θξάηε, 

παξνπζηάδνπλ κηα λέα δηαθνξεηηθήο εκβέιεηαο θαη αμίαο πξνζέγγηζε. 

(Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 105-107) 
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1.7.4. Η Αθπική και η ΔΔ 

Ζ Δπξψπε ζπλερίδεη λα απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ εηαίξν ηεο 

Αθξηθήο. Μεγάινο αξηζκφο θεθαιαίσλ δηαηίζεληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ θξαηψλ ηεο. (Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 

107-109) 

Γηα ηελ Έλσζε, ε αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ φπσο απηέο ζηηο αθξηθαληθέο 

ρψξεο, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν σο πξνο ηελ απφθηεζε επηρεηξεζηαθήο 

εκπεηξίαο αιιά θαη σο πξαθηηθή ζπλεξγαζίαο κε ηηο δνκέο ηνπ ΝΑΣΟ. Σέηνηεο 

απνζηνιέο εδαθηθά έρνπλ θαιχςεη θαη θαιχπηνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο. Σφζν ζηνλ Δπξσ-αζηαηηθφ ρψξν,  φπσο ηε Bνζλία, ηε ΠΓΓΜ θαη ην 

Κφζνβν, κέρξη ηε Γεσξγία, ηε Μνιδαβία-Οπθξαλία, φζν θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ηελ αλαηνιηθή Αζία, ην Αθγαληζηάλ, ην Ηξάθ, ηα Παιαηζηηληαθά εδάθε, αιιά θαη 

ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηε νκαιία6, ην Κνλγθφ7, ην Νφηην νπδάλ8, ην Νίγεξα, ην 

Μαιί θαη ηελ Γεκνθξαηία ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο πξφζθαηα. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο (ΔΠΑΑ), ε 

Έλσζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά (ζε ζηξαηησηηθφ θαη 

πνιηηηθφ επίπεδν), παξέρνληαο ηερλνγλσζία θαη εθφδηα ζηελ απνζηνιή, ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζην νπδάλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ 

αξρή πινπνίεζεο ηεο ΔΠΑΑ, ε Έλσζε ελεξγνπνηείηαη πξννδεπηηθά ζε απνζηνιέο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ κε έκθαζε ζε επηρεηξήζεηο πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Οη 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο δχλαηαη λα αλαπηχζζνληαη είηε κε ηε ζπκβνιή Ναηντθψλ 

δπλαηνηήησλ (ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο θαη άιιεο 

                                                      
6 EU NAVFOR Somalia (Δπηρείξεζε «Atalanta»): Σν πκβνχιην ελέθξηλε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 

2008, Κνηλή Γξάζε γηα ηελ αλάιεςε ηεο επηρείξεζεο απηήο, πνπ έιαβε ηελ νλνκαζία  EU 
NAVFOR Somalia (Operation «Atalanta»), ε νπνία ζθνπεχεη ζηε ζπλεηζθνξά, πξνο ππνζηήξημε 
ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Ζ επηρείξεζε απηή απνηειεί ηελ 
πξψηε λαπηηθή επηρείξεζε ηεο ΔΔ θαη δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο ΔΠΑΑ. (Παξίζεο, 2010: ζ. 182-
183) 

7 EUFOR DR Congo: ηηο 25 Απξηιίνπ 2006, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ έιαβε ηελ 
απφθαζε 1671 (2006), εμνπζηνδνηψληαο ηελ ΔΔ λα αλαπηχμεη πξνζσξηλά ζηξαηησηηθή δχλακε γηα 
ηελ ππνζηήξημε ηεο απνζηνιήο MONUC ηνπ ΟΖΔ, ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (DRC), θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. (Παξίζεο 2010:, ζ. 180-185) 

EUSED DR Congo: Ύζηεξα απφ επίζεκε αίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ 
Κνλγθφ, ε ΔΔ απνθάζηζε λα νξγαλψζεη κηα απνζηνιή ζπκβνχισλ γηα ηελππνβνήζεζε ηνπ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ηνκέα αζθάιεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηθηή Πνιηηηθν-ηξαηησηηθή επηρείξεζε. 
(Παξίζεο 2010, ζει. 180-185) Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ελεπιάθεζαλ άιιεο δχν απνζηνιέο: ε EUROL 
Kinshasa  θαη ε EUROL DRC. (Παξίζεο 2010: ζ. 188-189) 

8 AMIS II: Αληαπνθξηλφκελε ζε αλάινγν αίηεκα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο (ΑΔ), ε ΔΔ αλέιαβε 
ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2005, κηα πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθή ππνζηεξηθηηθή δξάζε ζην νπδάλ. Ζ απνζηνιή 
νξγαλψζεθε χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ΑΔ θαη ησλ 
πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο θξίζεο ζηελ 
πεξηνρή Νηαξθνχξ ηνπ νπδάλ. (Παξίζεο 2010: ζ. 183)  
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ππεξεζίεο), φπσο, π.ρ., ε επηρείξεζε Concordia, ζηε βάζε ηνπ πιαηζίνπ 

ζπκθσλίαο Berlin-Plus, είηε ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ ΝΑΣΟ, φπσο, π.ρ., ε 

επηρείξεζε Artemis9 ζην Κνλγθφ (2003). Μηα ζεκαληηθή εκπεηξία ζηξαηησηηθνχ θαη 

ηδηαίηεξα λαπηηθνχ ραξαθηήξα έρεη απνθηήζεη απφ ην 2008 ε ΔΔ κε ηελ απνζηνιή 

ηεο γλσζηήο σο ATALANTA, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο πεηξαηείαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο νκαιίαο. Μέρξη ζήκεξα 

(Μάηνο 2015) ε ΔΔ έρεη αλαπηχμεη 30 απνζηνιέο εθ ησλ νπνίσλ νη 16 βξίζθνληαη 

ζε εμέιημε (Μάηνο 2014: 5 ζηξαηησηηθέο θαη 11 πνιηηηθέο). Ζ Κνηλή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο (ΚΔΠΠΑ), θαζψο θαη ην επηρεηξεζηαθφ ηεο 

ζθέινο, ε ΔΠΑΑ έρνπλ εμειηρζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ ΔΔ λα αλαπηχζζεη έλα «δηαθξηηφ» πξνθίι σο δηεζλήο 

παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Χζηφζν, νη ζχγρξνλεο κνξθέο απεηιψλ, 

φπσο αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 2003 

(ΔΑ-2003) θαζψο θαη ζε εθείλν ηεο Έθζεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑ ηνπ 

2008, θαινχλ ηελ ΔΔ ζε κηα δηαξθή αλάπηπμε ησλ ακπληηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο 

αιιά θαη ησλ κε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ δηαρείξηζεο θξίζεο. (Μπέιινπ, 2015) 

1.7.5. Η Αθπική και ο Απαβικόρ Κόζμορ 

Αλ θαη νη αθξν-αξαβηθέο ζρέζεηο είραλ κηα αικαηψδε αλάπηπμε ζηελ πνξεία 

δηαθνξνπνηήζεθαλ. Παξφιν πνπ ηα θξάηε κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Αθξηθαληθήο 

Δλφηεηαο απνθάζηζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο Άξαβεο ζηε δηακάρε κε ην Ηζξαήι, 

νη ζρέζεηο κεηαμχ Αθξηθήο θαη Αξαβηθψλ θξαηψλ δελ αλαπηχρζεθαλ ηα επφκελα 

ρξφληα. Οη ιφγνη ήηαλ είηε νηθνλνκηθνί, θαζψο νη Άξαβεο δελ δηέζεζαλ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε φπσο αλακελφηαλ, είηε πνιηηηζκηθνί, κε ζπλέπεηα νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ δχν πεξηνρψλ λα παξακέλνπλ αθφκε θαη ζήκεξα αδχλακεο. Οη πξνζπάζεηεο 

ηζιακηζηηθψλ θξαηψλ λα απνθηήζνπλ εδάθε ηεο καχξεο επείξνπ, φπσο ε 

δηεθδηθήζεηο ηεο Ληβχεο απφ ην Σζάλη, νη θηινδνμίεο ηνπ βαζηιηά ηνπ Μαξφθνπ γηα 

θαηαθηήζεηο ηεο Γπηηθήο αράξαο, νη δηαξθείο πξνζηξηβέο ηνπ ηζιακηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ηνπ νπδάλ κε ηελ «θνζκηθή» Αίγππην, δελ πξντδεάδνπλ θαη δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Αξαβηθνχ θαη ηνπ Αθξηθαληθνχ 

                                                      
9 Artemis: Ζ επηρείξεζε EUFOR DRC/ARTEMIS αλαιήθζεθε ηνλ Ηνχλην 2003, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ ηεο 5
εο

 Ηνπλίνπ 2003 πνπ ιήθζεθε χζηεξα απφ ηελ 1484 (2003) 
Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Ζ ΔΔ αλέπηπμε εηξελεπηηθή δχλακε 2.000 αδξψλ 
ζην Ηηνχξη, κηα αζηαζή πεξηνρή ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθφ (DRC). Ζ 
επηρείξεζε απηή ήηαλ ε πξψηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε δηαρείξηζεο θξίζεο ηεο ΔΔ. (Παξίζεο 2010: 
ζ. 178-179) 
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θφζκνπ. (Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 109-110)   

 Ο Αξαβηθφο θφζκνο έρεη ζπλδέζεη επίζεο ην φλνκά ηνπ κε ηελ Αθξηθαληθή 

ήπεηξν, εμαηηίαο ηνπ πεξηβφεηνπ δνπιεκπνξίνπ. Σν δνπιεκπφξην, ζπλνιηθά 

δηήξθεζε πεξίπνπ δέθα αηψλεο, αθνινχζεζε θαηά βάζε ηξεηο δξφκνπο. Ο πξψηνο 

–θαη ν παιαηφηεξνο- ήηαλ απηφο ηεο αράξαο, ν δεχηεξνο ήηαλ εθείλνο ηνπ Ηλδηθνχ 

Χθεαλνχ θαη ν ηξίηνο ήηαλ ν ζαιάζζηνο δξφκνο ηνπ Αηιαληηθνχ. Οη δχν πξψηνη 

δξφκνη είλαη γλσζηνί σο «ηζιακηθφ δνπιεκπφξην». Σν «ηζιακηθφ δνπιεκπφξην», 

ειέγρνληαλ εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο Άξαβεο. Οη Άξαβεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο 

Αθξηθαλέο σο ππεξέηξηεο θαη παιιαθίδεο θαη ηνπο Αθξηθαλνχο σο εξγάηεο θαη, 

κεξηθέο θνξέο σο ζηξαηηψηεο. (Υνπιηάξαο, 2005: ζ. 101-102) 

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΞΑΡΣΗΗ  

Ζ Αθξηθή είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ απνηθηνθξαηία. Με ρξνλνινγία 

ζηαζκφ λα ζεσξείηαη ην 1884 φηαλ, θαη ζηελ ζπλδηάζθεςε ηνπ Βεξνιίλνπ, νη 

επξσπατθέο δπλάκεηο, δηαίξεζαλ ηελ ήπεηξν ζε δψλεο επηξξνήο. ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο Αθξηθήο ηέζεθε ππφ επξσπατθφ έιεγρν. Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο, ηα θχξηα θίλεηξα ηεο επξσπατθήο απνηθηνθξαηίαο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πνιηηηθά παξά νηθνλνκηθά. Χζηφζν, ε επηζπκία γηα ηελ απφθηεζε θαη 

ηνλ έιεγρν λέσλ αγνξψλ θαη, θπξίσο, ε αλαδήηεζε πξψησλ πιψλ απέθηεζαλ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεγαιχηεξε ζεκαζία.  

ηελ Αθξηθή δηακνξθψζεθαλ ζηαδηαθά δχν δηαθνξεηηθά είδε απνηθηαθήο 

νξγάλσζεο: 1) ε έκκεζε δηαθπβέξλεζε θαη 2) ε άκεζε δηαθπβέξλεζε. Σελ πξψηε 

πεξίπησζε πηνζέηεζαλ νη Βξεηαλνί, ελψ ηελ δεχηεξε νη Γάιινη. Οη κελ πξψηνη 

εηζήγαγαλ έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ βαζίδνληαλ ζηηο παξαδνζηαθέο αθξηθαληθέο 

δνκέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηήξημε ηηο ηνπηθέο κνλαξρίεο, ελψ ζε άιιεο ηηο 

επαλέθεξε, αιινχ πάιη, ρξεζηκνπνίεζε ηνπηθνχο αξρεγνχο. Βέβαηα, νη ειεπζεξίεο 

ρεηξηζκψλ πνπ δηέζεηαλ είραλ ζαθή φξηα. ε αληίζεζε κε ηνπο Βξεηαλνχο, νη 

Γάιινη αγλφεζαλ ηηο πξν-απνηθηαθέο δνκέο εμνπζίαο, αληηθαζηζηψληαο ηηο 

παξαδνζηαθέο ειίη κε Γάιινπο δηνηθεηέο.  

Άιιεο απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο, φπσο ην Βέιγην θαη ε Πνξηνγαιία, αλ θαη 

έθιηλαλ πεξηζζφηεξν πξνο ηε γαιιηθή ζεψξεζε, εμαλαγθάζηεθαλ, ιφγσ έιιεηςεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αλαπηπγκέλσλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ, λα πηνζεηήζνπλ 
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ην βξεηαληθφ κνληέιν ηεο έκκεζεο δηαθπβέξλεζεο.  

Οη απνηθηαθέο νηθνλνκίεο αθνινχζεζαλ έλα θιαζηθφ κνηίβν, εμάγνληαο πξψηεο 

χιεο θαη κεξηθά αγξνηηθά πξντφληα θαη εηζάγνληαο βηνκεραληθά αγαζά. Απηή ε 

νηθνλνκηθή νξγάλσζε δεκηνχξγεζε κηα εμάξηεζε πνπ επηκέλεη λα ραξαθηεξίδεη 

πνιιέο ρψξεο ηεο επείξνπ. Ζ απνηθηνθξαηία δεκηνχξγεζε νηθνλνκίεο πνπ 

βαζίδνληαλ ζε κνλνθαιιηέξγεηεο, γηα παξάδεηγκα, θνηληθέιαην, βακβάθη, θαθάν, 

θηζηίθηα, θιπ., θαη ζηελ εμαγσγή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ νξπθηψλ. Ζ δεκηνπξγία 

ηέηνηνπ ηχπνπ νηθνλνκηψλ, φρη κφλν νδήγεζε ζε δξακαηηθή κείσζε ηεο 

παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ εηδψλ δηαηξνθήο αιιά, παξάιιεια έθαλε ηελ Αθξηθή 

πεξηζζφηεξν επάισηε ζηηο ζπρλέο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ απηψλ ησλ 

εμαγψγηκσλ πξντφλησλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν, ε νηθνλνκηθή νξγάλσζε ησλ 

απνηθηψλ πνπ αληαλαθινχζε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηξνπφιεσλ, δεκηνπξγνχζε 

δπαδηθέο νηθνλνκίεο κε έληνλεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, αθελφο, αλάκεζα ζηηο 

παξάθηηεο δψλεο θαη ηελ ελδνρψξα θαη, αθεηέξνπ, αλάκεζα ζηηο πφιεηο θαη ηελ 

χπαηζξν. (Υνπιηάξαο, 2005: ζ. 103-111) 

1.9. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΦΡΙΚΗ – ΚΡΑΣΙΚΗ ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ 

Γηεζλέο ζχζηεκα είλαη έλα νπνηνδήπνηε ζχλνιν αλεμάξηεησλ πνιηηηθψλ 

νληνηήησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ζεκαληηθή ζπρλφηεηα θαη ζχκθσλα κε 

ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Σνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 200 ρξφληα ην 

θπξίαξρν δηεζλέο ζχζηεκα απνηειείηαη απφ εζληθά θξάηε. Σα θξάηε πξνυπάξρνπλ 

ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θαη δεκηνπξγνχλ κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. 

Ζ Αθξηθή απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα. Σα θξάηε λνηίσο ηεο 

αράξαο δελ ππήξμαλ δεκηνπξγνί ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, αιιά δεκηνπξγήκαηά 

ηνπ. Σα νλφκαηα ησλ 47 θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, νη «εζληθέο» ηνπο ηαπηφηεηεο, νη 

νηθνλνκίεο ηνπο, νη γξαθεηνθξαηίεο ηνπο, ηα ζχλνξά ηνπο, ήηαλ φια απνηέιεζκα 

δηεζλνχο δξάζεο – ηεο επξσπατθήο απνηθηνθξαηίαο. Οη Δπξσπαίνη εηζήγαγαλ λέεο 

δηνηθεηηθέο δνκέο, επέβαιαλ λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη κεηέδσζαλ λέεο 

γιψζζεο θαη αμίεο ζηηο αθξηθαληθέο απνηθίεο ηνπο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη εγέηεο ηεο γεξαηάο επείξνπ, απνξξνθεκέλνη κε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο αλνηθνδφκεζεο ησλ θαηεζηξακκέλσλ ρσξψλ ηνπο, απνθάζηζαλ 

λα παξαρσξήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ζηηο αθξηθαληθέο θηήζεηο ηνπο θαη λα ηηο 

εληάμνπλ, σο απηφλνκεο πιένλ νληφηεηεο, ζην δηεζλέο ζχζηεκα. 
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Σα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Αθξηθήο δελ θέξδηζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο κεηά 

απφ έλνπιεο εμεγέξζεηο. Ζ αλεμαξηεζία ηνπο παξαρσξήζεθε ρσξίο λα 

κεζνιαβήζνπλ νη πφιεκνη θαη νη επαλαζηάζεηο πνπ δηακφξθσζαλ ηα ζχγρξνλα 

επξσπατθά θξάηε. Ζ αλαγλψξηζε ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο, σο θπξίαξρσλ θαη 

αλεμάξηεησλ πνιηηηθψλ νληνηήησλ, ήηαλ θάηη πξσηφγλσξν γηα ηελ κέρξη ηφηε 

δηεζλή πξαθηηθή. Έσο ηφηε ν θαλφλαο ήηαλ φηη ε εζληθή θπξηαξρία έπξεπε λα 

θεξδεζεί πξνηνχ αθνινπζήζεη ε δηεζλείο αλαγλψξηζε. Σν de facto θξάηνο 

πξνεγείην ηνπ de jure θξάηνο. ηελ Αθξηθή, έγηλε ην αληίζεην. Σα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο δελ είραλ νχηε θαλ ηα ζηνηρεηψδε απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα «θξάηνο»: δειαδή, ηελ 

ηθαλφηεηα αθελφο λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθή εμνπζία κέζα ζηα ζχλνξά ηνπο αιιά 

θαη αθεηέξνπ λα πξνζηαηεχνπλ, είηε κε δηθέο ηνπο δπλάκεηο, είηε ζε ζπκκαρία κε 

άιια θξάηε, ηελ εδαθηθή ηνπο αθεξαηφηεηα απφ εμσηεξηθέο επηζέζεηο. Σα λέα 

αλεμάξηεηα θξάηε ηεο Αθξηθήο δε δηέζεηαλ «ζεηηθή» ή «εκπεηξηθή» αιιά κφλνλ 

«αξλεηηθή» ή «λνκηθή» εζληθή θπξηαξρία – δειαδή, θαηείραλ κφλν εθείλν ην είδνο 

θπξηαξρίαο πνπ πξνζδίδεηαη απφ άιια θξάηε θαη φρη απφ εθείλε πνπ θεξδίδεηαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε εμνπζίαο. χκθσλα κε ηνλ Robert Jackson, ηα θξάηε 

ηεο επείξνπ ήηαλ «νησλεί θξάηε», θξάηε ηα νπνία πιεξνχζαλ κελ ηα ηππηθά 

θξηηήξηα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο (π.ρ. θαηείραλ ζέζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ΟΖΔ), αιιά πνπ ζηελ πξάμε εκθαληδφηαλ ηφζν αδχλακα πνπ δελ κπνξνχζαλ νχηε 

λα ζπιιέμνπλ θφξνπο νχηε λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπο. 

Ζ ίδηα ε έλλνηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ήηαλ άγλσζηε ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο 

Αθξηθήο. Οπζηαζηηθά σο ηδέα εηζήρζε απφ ηελ Δπξψπε. Ζ εζληθή νκνηνγέλεηα 

ήηαλ, ζρεδφλ αλέθηθηε, θαζψο ηα ζχλνξα ησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ είραλ εμαξρήο 

ραξαθηεί φρη κε βάζε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ηηο γεσγξαθηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο ηεο επείξνπ αιιά κε γλψκνλα ηηο πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ 

ησλ απνηθηνθξαηηθψλ δπλάκεσλ. Ζ Νηγεξία, ην κεγαιχηεξν ζε πιεζπζκφ θξάηνο 

ηεο Αθξηθήο, πεξηιάκβαλε ηξεηο ζξεζθείεο θαη 250 εζλφηεηεο, νη κεγαιχηεξεο απφ 

ηηο νπνίεο είραλ πνιχ δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη ζεζκνχο. ηελ Αηζηνπία, θαηνηθνχζαλ 

82 εζλνηηθέο νκάδεο, ζηε Εάκπηα 72 θαη ζηελ Σαλδαλία 120. Οη νκαινί 

θαηνηθνχζαλ ζε πέληε δηαθνξεηηθά θξάηε, ελψ ζηε δπηηθή Αθξηθή νη απνηθηνθξάηεο 

άθεζαλ ζχλνξα ραξαγκέλα αληίζηξνθα (θάζεηα) απφ ηα ζχλνξα ησλ εζλνηήησλ 

(νξηδφληηα). Ζ απνηθηνθξαηία ήηαλ ζχληνκε, ζε αληίζεζε κε ηελ Αζία, κε 
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απνηέιεζκα ε εκπεηξία ηεο ζπλχπαξμεο ησλ εζλνηήησλ ζε εληαίεο πνιηηηθέο 

νληφηεηεο θάζε άιιν παξά επαξθήο ήηαλ γηα λα εκθπζήζεη θνηλέο «εζληθέο» 

ηαπηφηεηεο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, κηα «θαληαζηαθή» εζληθή νκνηνγέλεηα δελ 

κπνξνχζε λα γίλεη εθηθηή, θαζψο νη απνηθηνθξάηεο φρη κφλν δελ ηελ επηδίσμαλ 

αιιά, αληίζεηα, αθνινχζεζαλ ζπλεηδεηά πνιηηηθέο πνπ ελζάξξπλαλ ηηο εζλνηηθέο 

αληηζέζεηο. 

Υσξίο εζσηεξηθή ζπλνρή θαη κε αλχπαξθηεο ππνδνκέο, ηα αλεμάξηεηα θξάηε 

ηεο Αθξηθήο θαηλφηαλ λα έρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο. Καηά πεξίεξγν 

φκσο ηξφπν, θαλέλα απφ ηα αδχλακα θξάηε ηεο επείξνπ δελ έρεη πάςεη λα 

πθίζηαηαη θαη ηα ζχλνξα ζηελ ήπεηξν παξακέλνπλ ζήκεξα, ζρεδφλ, ίδηα κ΄ εθείλα 

πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη απνηθηνθξάηεο, πξηλ απφ πελήληα πεξίπνπ ρξφληα. 

Σξεηο παξάγνληεο επέηξεςαλ ηελ επηβίσζε ησλ αδχλακσλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο: 

 Ζ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζπλφξσλ. 

 

Όηαλ παξαρσξήζεθε ε αλεμαξηεζία ζηα θξάηε ηεο Αθξηθήο, νη εγέηεο ηεο 

επείξνπ απνθάζηζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα ηερλεηά ζχλνξα πνπ είραλ ζρεδηάζεη νη 

απνηθηνθξάηεο. ηελ πξψηε ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ Οξγαληζκνχ Αθξηθαληθήο 

Δλφηεηαο ην 1964 ζην Κάηξν, ηα αλεμάξηεηα θξάηε – κέιε ηνπ δεζκεχηεθαλ λα 

ζεβαζζνχλ ηηο απζαίξεηεο γξακκέο πνπ είραλ ραξάμεη νη Δπξσπαίνη. 

 

 Ζ ζηήξημε απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Ζ ινγηθή ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ελίζρπζε ηε δχλακε ησλ αθξηθαληθψλ ειίη, 

νη νπνίεο απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο ζπκπαξάηαμήο ηνπο κε κία απφ ηηο 

δχν ππεξδπλάκεηο, λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ εζσηεξηθή 

λνκηκνπνίεζε. Δληνχηνηο, ν δηπνιηζκφο ήηαλ γηα ηελ Αθξηθή, φπσο θαη γηα ηελ 

Δπξψπε, πεξηζζφηεξν αηηία δηαηήξεζεο ηνπ status quo παξά παξάγνληαο 

αιιαγήο ηνπ. Παξάιιεια κε ηηο ππεξδπλάκεηο, κηα κεζαία επξσπατθή δχλακε, ε 

Γαιιία, έπαημε νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ησλ αδχλακσλ αθξηθαληθψλ 

θξαηψλ, επεκβαίλνληαο ζηξαηησηηθά γηα ηε ζηήξημε θηιηθψλ ζ΄ απηήλ θαζεζηψησλ. 

Απφ ην 1960 κέρξη ζήκεξα, γαιιηθέο δπλάκεηο επελέβεζαλ πάλσ απφ 30 θνξέο 

ζε 13 θξάηε ηεο γαιιφθσλεο Αθξηθήο γηα λα ζηεξίμνπλ ηνπο θπβεξλψληεο (κε 
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εμαίξεζε ηεο επέκβαζεο ζηελ Κεληξηθή Αθξηθαληθή Γεκνθξαηία ην 1979, φπνπ 

αλέηξεςαλ ηνλ «απηνθξάηνξα» Εαλ-Μπεληέι Μπνθάζζα).  

 

 Σα πειαηεηαθά δίθηπα. 

 

Σα αθξηθαληθά θξάηε θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

λνκηκνπνίεζε ράξε ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ. χληνκα, νη 

πνιηηηθέο ειίη ηεο επείξνπ έκαζαλ αθελφο λα απνζπνχλ πφξνπο απφ ηελ 

νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζηελ εμνπζία θαη αθεηέξνπ λα 

θαηεπζχλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζ΄ απηνχο πνπ απνηεινχλ ην θξάηνο (θνκκαηηθά 

ζηειέρε, δεκφζηνπο ππαιιήινπο, δπλάκεηο αζθαιείαο) αιιά θαη ζ΄ εθείλνπο πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα ηνπο απεηιήζνπλ (αληηπνιηηεπφκελεο νκάδεο, ζπλδηθάηα, 

αληάξηηθα). Σα πειαηεηαθά δίθηπα ελίζρπζαλ ηελ παξνπζία ηνπ αθξηθαληθνχ 

θξάηνπο ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο θαη επέηξεςαλ ηε 

λνκηκνπνίεζε ησλ αλεμάξηεησλ «θξαηηθψλ» νληνηήησλ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη 

Δπξσπαίνη. (Σζηληζηδέιεο, 2000: ζ. 91-98) 

1.10.  ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 

Ο Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

απν-απνηθηνπνίεζε. Λίγν κεηά ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηνπ 

ΟΖΔ, κε ηελ έκθαζή ηνπ ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο, έδσζε κηα ηζρπξή 

λνκηκνπνηεηηθή βάζε ζην αίηεκα γηα αλεμαξηεζία. Πξηλ ην 1950, ζρεδφλ ην ζχλνιν 

ηεο επείξνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ησλ Δπξσπαίσλ. Μέζα ζε κεξηθέο 

δεθαεηίεο, ζε κηα απφ ηηο πην εληππσζηαθέο κεηακνξθψζεηο ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε 

πνπ γλψξηζε ε παγθφζκηα ηζηνξία, νη αθξηθαληθέο απνηθίεο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

πεξηζζφηεξα απφ 50 αθξηθαληθά θξάηε. 

Σν έηνο θαηά ην νπνίν ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο επείξνπ θέξδηζαλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ην Βέιγην ήηαλ ην 1960. 

Χζηφζν, ζηηο ρψξεο κε έληνλε παξνπζία ησλ ιεπθψλ επνίθσλ, ε αλεμαξηεζία 

έθζαζε δπζθνιφηεξα θαη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, πνιχ αξγφηεξα. Ζ Αιγεξία 

απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο κφλν κεηά απφ έλα νθηαεηή πφιεκν πνπ ζηνίρηζε ηε 

δσή ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Ζ Κέλπα γλψξηζε θαη απηή κηα αηκαηεξή 

εμέγεξζε, ηελ νπνία νη Βξεηαλνί απνθάιεζαλ, εμέγεξζε ησλ Mau-Mau. Ζ Αιγεξία 
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θαη ε Κέλπα γλψξηζαλ ηειηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960. Αληίζεηα, άιιεο ρψξεο κε ζεκαληηθνχο πιεζπζκνχο επνίθσλ έπξεπε λα 

πεξηκέλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν. 

Οη Πνξηνγαιηθέο απνηθίεο ηεο Αγθφιαο, ηεο Μνδακβίθεο, ηεο Γνπηλέαο-

Μπηζζάνπ θαη ηνπ Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ έγηλαλ αλεμάξηεηεο κφιηο ην 1974, κεηά 

απφ ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζηε Ληζαβφλα, ην νπνίν νθείινληαλ ελ κέξεη ζηελ 

απνηπρία ηνπ πνξηνγαιηθνχ ζηξαηνχ λα αληηκεησπίζεη ηελ έλνπιε δξάζε ησλ 

απειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ ζηηο απνηθίεο. ηε Ρνδεζία, νη αληάξηεο ηνπ Robert 

Mugabe θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ θπβέξλεζε ησλ ιεπθψλ επνίθσλ κφιηο ην 

1980 θαη λα κεηνλνκάζνπλ ηε ρψξα ηνπο ζε Εηκπάκπνπε. Ζ Νφηηνο Αθξηθή, φπνπ 

νη απφγνλνη ησλ Οιιαλδψλ ιεπθψλ απνίθσλ (Africaners) θαηείραλ ηελ εμνπζία 

απφ ην 1948 εθαξκφδνληαο έλα ζχζηεκα θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ ζηεξνχζε ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ απφ πνιηηηθά δηθαηψκαηα (γλσζηφ σο Apartheid), 

απέθηεζε ηελ πξψηε δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε θπβέξλεζε ζηελ ηζηνξία ηεο ην 1994. 

πλαθψο θαη ε Νακίκπηα, ηελ νπνία θαηείρε ε Νφηηνο Αθξηθή απφ ηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν κε εληνιή ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, θαη ζηελ νπνία είρε 

εμαγάγεη ην apartheid, έγηλε αλεμάξηεηε ην 1993. (Υνπιηάξαο, 2005: ζ. 114-116) 

Γεληθή δηαπίζησζε απνηειεί, φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ ρσξίο ηδηαίηεξεο δηελέμεηο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηηο 

κεηξνπνιηηηθέο δπλάκεηο θαηνρήο. Απηφ φκσο πνπ αλαδχζεθε απφ ηα λενζχζηαηα 

θξάηε, ήηαλ ε απαξρή γηα έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θπιψλ, 

πνιηηηθψλ ειίη, ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ θαη άιισλ νκάδσλ, γηα ηελ επηθξάηεζε 

θαη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Ο έιεγρνο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ε 

επηθξάηεζε ηεο κηαο εζλνηηθήο νκάδαο έλαληη ησλ άιισλ, νδεγεί αθφκα θαη 

ζήκεξα πνιιά θξάηε ηεο Αθξηθήο λα πιήηηνληαη απφ εκθχιηεο ζπξξάμεηο, ή θαη 

απφ ζπξξάμεηο κε γεηηνληθά θξάηε εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη κε θάπνηα θπιή πνπ 

θαηνηθεί ζ΄ απηά.   

1.11. ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΔ ΔΚΦΑΝΔΙ ΣΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 

ηελ Κίλα, δχν αλψηεξνη Αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ αλέπηπμαλ κηα ζηξαηεγηθή 

πνιέκνπ, «ηνλ πφιεκν ρσξίο πεξηνξηζκνχο» πνπ ζπλδπάδεη εξγαιεία ειεθηξνληθά, 

δηπισκαηηθά, ηνπ θπβεξλνρψξνπ, ηξνκνθξαηηθά, νηθνλνκηθά θαη πξνπαγαλδηζηηθά 
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γηα λα εμαπαηήζνπλ θαη λα εμνπζελψζνπλ ηα ακεξηθαληθά ζπζηήκαηα. Όπσο ην 

έζεζαλ νη εκπλεπζηέο ηεο ζεσξίαο απηήο , «ν πξψηνο θαλφλαο ηνπ πνιέκνπ ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο είλαη φηη δελ ππάξρνπλ θαλφλεο». 

Οη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, γλσξίδνληαο φηη δελ 

κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ έλαλ ζπκβαηηθφ ζηξαηφ πνιεκψληαο ηνλ επζέσο, 

πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα ηε δχλακε ησλ θπβεξλήζεσλ ελαληίνλ 

ηνπο. Με βίαηα ζεαηξηθφ ηξφπν, ν Οζάκα Μπηλ Λάληελ εμφξγηζε θαη πξνθάιεζε ηηο 

ΖΠΑ, σζψληαο ηεο λα ππέξ-αληηδξάζνπλ κε ηξφπνπο πνπ θαηέζηξεςαλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο, απνδπλάκσζαλ ηηο ζπκκαρίεο ηνπο ζηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν 

θαη ηειηθά εμνπζέλσζαλ ηνλ ζηξαηφ ηνπο, θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηελ θνηλσλία 

ηνπο. 

Σν Ηζιακηθφ Κξάηνο κεηαρεηξίδεηαη ζήκεξα παξφκνηα ζηξαηεγηθή, 

αλακεηγλχνληαο αλειεείο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο κε κηα εκπξεζηηθή εθζηξαηεία 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνβάιινληαο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν απφ 

βάλαπζεο εθηειέζεηο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο θηλεηνπνίεζαλ ηνπο ερζξνχο ηνπ 

Ηζιακηθνχ Κξάηνπο ελψ παξάιιεια ελέπλεπζαλ απμαλφκελν αξηζκφ 

δπζαξεζηεκέλσλ αηφκσλ θαη νκάδσλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο ηάμεηο ηνπ. Ζ 

απξφβιεπηε εμέιημε απηνχ ηνπ πνιέκνπ απνηειεί ζνβαξή πξφθιεζε. ε νξηζκέλα 

αδχλακα θξάηε, νη εζσηεξηθέο απεηιέο παξέρνπλ ζαθείο ζηφρνπο. (Joshef Nye. 

2015) 

Αξρηθά, ηελ εκθάληζή ηεο δπλακηθά ζην παγθφζκην ζηεξέσκα 

πξαγκαηνπνίεζε ε Αι Κάηληα κε εγέηε ηνλ Οζάκα Μπηλ Λάληελ. Σν ηξνκαθηηθφ 

ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, έδσζε αθνξκή γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

παγθφζκησλ απεηιψλ θαη απνηέιεζε ηελ απαξρή γηα κηα άιιε κνξθή ελφπισλ 

ζπξξάμεσλ ζηνλ παγθφζκην ράξηε. Ο εληνπηζκφο ηνπ ερζξνχ είλαη πιένλ 

δχζθνινο θαη νη απεηιέο αζχκκεηξεο.  

Μεηά ηελ παγθφζκηα θηλεηνπνίεζε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο Αι Κάηληα θαη ηελ 

δνινθνλία ηνπ Οζάκα Μπηλ Λάληελ, ηα ζθήπηξα αλέιαβε ην ISIL (Ηζιακηθφ Κξάηνο 

ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ Λεβάληε), ή IS (Ηζιακηθφ θξάηνο), κε θνληακεληαιηζηηθέο 

επηδηψμεηο, θαη απψηεξν ζηφρν ηελ αλαβίσζε ηνπ «Υαιηθάηνπ», θαζψο 

αλαθνίλσζε φηη ν αξρεγφο ηεο νξγάλσζεο,  Άκπνπ Μπαθξ αι Μπαγθληάληη είλαη ν 
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«Υαιίθεο» θαη άξα ν «εγέηεο ησλ κνπζνπικάλσλ» ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σα 

παξαθιάδηα ηεο Αι Κάηληα ζηηο δηάθνξεο Αξαβηθέο θαη Αθξηθαληθέο πεξηνρέο 

άξρηαζαλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πξσηνθαζεδξεία ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ νξγάλσζε ΜΠΟΚΟ ΥΑΡΑΜ, πνπ ζηε δηάιεθην 

«Υανχζα», ζεκαίλεη «Δίλαη ακάξηεκα ε δπηηθή παηδεία» ή «Δίλαη ακαξηία ε 

Γχζε», θαη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπληάζζνληαη κε ηνλ αξρεγφ Αι Μπαγθληάληη. 

Ζ δξάζε ηεο Μπφθν Υαξάκ, έρεη επί ην πιείζηνλ σο πεδίν δξάζεο ζηηο ρψξεο ηεο 

θεληξηθήο Αθξηθήο. 

1.12. ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΔ ΑΘΔΝΔΙΔ – ΣΡΟΥΟΠΑΙΓΙ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 

Έλαο ηδηαίηεξα επηθχλδνο κνιπζκαηηθφο ηφο πνπ καζηίδεη ηδηαίηεξα ηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν είλαη ν ηφο ηνπ AIDS. Σα θξάηε πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν 

είλαη απηά ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο. Ζ βεβαξπκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

ρσξψλ απηψλ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπο ζε 

θζελά θάξκαθα θαηαπνιέκεζεο ηνπ ηνχ. Απφ ηα 42 εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πνπ 

έρνπλ κνιπλζεί απφ ην ηφ, ηα 29,5 εθαηνκκχξηα είλαη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ 

ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. Οη πξνβιέςεηο δελ είλαη επνίσλεο. Μέρξη ην 2020, 

ππνινγίδεηαη φηη ζηελ πεξηνρή απηή ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ απφ ηνλ ηφ ζα 

αλέιζνπλ ζηα 55 εθαηνκκχξηα. Οη θνλσληθέο επηπηψζεηο είλαη ηεξάζηηεο κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ην ζηνηρείν φηη 15 εθαη. παηδηά έρνπλ κείλεη νξθαλά. 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη δελ κπνξεί θαλείο λα αμηνινγήζεη ηελ εκθάλζε 

θαη ηελ έμαξζε ηνπ ηνχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαηαπνιέκεζήο ηνπ, εάλ δελ ιάβνπκε 

ππφςε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο, φπσο: 

- ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηε θηψρεηα, 

-  ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ θαη 

-  ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζε κέηξα πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο 

ηεο αζζέλεηαο. (Υνπιηάξαο, 2005: ζ. 329-331)  

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο αζζέλεηεο πνπ απνηέιεζαλ θαη 

απνηεινχλ άιιν έλα ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ αλάπηπμε ηεο επείξνπ. Ζ εινλνζία 

(καιάξηα) θαη ν δάγθεηνο ππξεηφο, είλαη απφ ηηο πην ζαλαηεθφξεο, γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Αθξηθήο, επηθέξνληαο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, γηα ηηο 

νηθνλνκηθά αδχλακεο ρψξεο. Αζζέλεηεο νη νπνίεο ζηα αλεπηπγκέλα θξάηε, δελ 

είλαη θαλ άμηεο αλαθνξάο. (Υνπιηάξαο, 2005: ζ. 96) 
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Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, άιιε κηα ζαλαηεθφξα αζζέλεηα έπιεμε 

ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Αθξηθήο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηφ Έκπνια. χκθσλα 

κε αλαθνίλσζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ), κέρξη ηελ 16 

Απγνχζηνπ 2015, 27.998 είραλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ, εθ ησλ νπνίσλ έραζαλ ηε δσή 

ηνπο 11.299 άλζξσπνη. Καηά ηελ πεξίνδν Αχγνπζην 2014 – Μάξηην 2015 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα παγθφζκηα εθζηξαηεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ, ν 

νπνίνο είρε αξρίζεη δεηιά δεηιά λα πεξλά ηα ζχλνξα ηεο Αθξηθήο θαη λα 

παξνπζηάδνληαη θξνχζκαηα ηφζν ζε επξσπαΐθέο ρψξεο φζν θαη ζηηο ΖΠΑ. Απηή 

ίζσο ήηαλ θαη ε αθνξκή λα δνζνχλ θνλδχιηα γηα ηελ παξαζθεπή θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ θαη εκβνιίσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πξνο 

ηηο πιεγείζεο ρψξεο.  

1.13. ΔΞΙΟΡΡΟΠΙΗ ΓΤΝΑΜΔΧΝ - ΑΠΔΙΛΧΝ 

Ζ νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ απφ ηα θξάηε, είλαη ε 

πεκπηνπζία ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληηπαξαηίζεληαη ζην άλαξρν δηεζλέο 

ζχζηεκα.  

«Ο ηζρπξφο πξνρσξά φζν ηνπ επηηξέπεη ε δχλακε ηνπ θαη ν αδχλακνο 

ππνρσξεί φζν ηνπ επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ» 

«ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ»  

Γεληθφηεξα κε βάζε ην δνκηθφ ξεαιηζκφ ηνπ Kenneth Waltz, α) ην δηεζλέο 

ζχζηεκα θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο δηάξζξσζήο ηνπ (αλαξρία) θαη 

κφλν ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο επηθέξεη αιιαγή ζην ζχζηεκα, β) ε δνκή 

ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ θξάηε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, άξα ην δηεζλέο ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αιιάμεη, εθφζνλ νη κνλάδεο ηνπ είλαη 

νκνηφηππεο θαη, γ) ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη θαη κεηαιιάζζεηαη απφ ηελ 

θαηαλνκή ηζρχνο ησλ κνλάδσλ ζην ζχζηεκα θαη ηηο αιιαγέο ηεο. (Κνπζθνπβέιεο, 

2010: ζ. 233)   

Χο δηαρξνληθφ νξηζκφ νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηψλ κέζα ζην 

άλαξρν θαη αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, παξαηίζεηαη ε άπνςε ηνπ John 

Mearsheimer: «Γηα λα ζεσξήζνπκε φηη ηα θξάηε είλαη νξζνινγηθά νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ζθέθηνληαη έμππλα ζρεηηθά κε ην 
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πψο ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο πξννπηηθέο επηβίσζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επηδηψθνπλ λα δηεξεπλνχλ ηηο πξνηηκήζεηο άιισλ θξαηψλ θαη κε πνην ηξφπν ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηηο πξάμεηο απηψλ, φπσο επίζεο 

πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θξαηψλ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηηο δηθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο».  (Mearsheimer, 2009: ζ. 244) (Λίηζαο, 2010: ζ. 19) 

Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο θαη ε απφπεηξα 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπο, έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή αλαγλψξηζε. Ο αγψλαο γηα ην πνηνο θαηέρεη θαη ειέγρεη κηα επηθξάηεηα, 

πνηνο ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο θαη πνηνο ζηελ ηειηθή αλάιπζε δηνηθεί, 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ηζρχ πνπ δηαζέηεη. Ζ ηζρχο εθθξάδεηαη σο ε δχλακε πνπ 

θαηέρεη θάπνηνο, ψζηε λα επηβιεζεί. Ζ ηζρχο απηή κπνξεί λα εμσηεξηθεπηεί κε ήπηα 

κέζα, φπσο ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη, ην θξάηνο δηθαίνπ, άιια θαη κε 

ζηξαηησηηθά θαη αζηπλνκηθά κέζα, νπφηε αιιάδεη θαη ε κνξθή θαη απφ ήπηα γίλεηαη 

ζθιεξή ηζρχο. ηα θξάηε ηεο «Μαχξεο Ζπείξνπ», πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ήηαλ ε απνδνρή απφ ηνπο επεθφνπο ηνπο αξρηθά, αλεμαξηήηνπ 

θπιήο θαη ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, θαη ζε δεχηεξε θάζε ε αλαγλψξηζε θαη 

εδξαίσζε ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά θξάηε. Ζ επηδίσμε γηα εμηζνξξφπηζε ησλ 

δπλάκεσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απεηιψλ θαη ε νξζή αληηκεηψπηζή ηνπο, ηφζν 

απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ είλαη ε βάζε γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο εζσηεξηθήο ελφηεηαο ηνπ ιανχ, ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο. 

1.14. ΤΠΟ-ΑΥΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

Μηα δψλε εδάθνπο πνπ ελψλεη ηελ αλαηνιηθή Αθξηθή θαη ηηο αθηέο ηεο 

Δξπζξαίαο θαη εθηείλεηαη σο ηηο δπηηθέο αθηέο ηε ελεγάιε θαη ηε Μαπξηηαλία, 

απνηεινχζε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη θαη ζήκεξα, κηα ιεσθφξν εκπνξίνπ. 

Σε ιεσθφξν απηή δηέζρηδαλ ηα θαξαβάληα κεηαθέξνληαο ηνλ πνιχηηκν νξπθηφ 

πινχην ηεο πεξηνρήο, φπσο πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, νπξάλην, πνιχηηκνπο ιίζνπο 

θαη πνιιά άιια ζηξαηεγηθά κεηαιιεχκαηα. Ζ επξχηεξε απηή πεξηνρή πνπ θαιχπηεη 

κηα έθηαζε 3 εθαηνκκπξίσλ ηκ., έρεη νλνκαζηεί «αρέι», απνηειψληαο ηνλ 

ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ ηεο εξήκνπ ηεο αράξαο θαη ηηο ζαβάλεο ησλ 

ππνζαράξησλ πεξηνρψλ.  
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Ζ αρέι είλαη επίζεο κηα πνιηηηζκηθή κεηαβαηηθή δψλε πνπ ρσξίδεη ηηο 

αξαβηθέο θαη ηηο κνπζνπικαληθέο θπξηαξρηθά ρψξεο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο, απφ ηνπο 

ιανχο ηεο Αθξηθήο λνηίσο ηεο αράξαο φπνπ επηθξαηνχλ επί ην πιείζηνλ ν 

Υξηζηηαληζκφο θαη ν Αληκηζκφο10. (Ryan kelly, 2015)  

Απηή ε δηεζληθή δηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ζην αρέι, φπνπ ε 

νπζηαζηηθή θαηάξξεπζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

επηηξέςεη ζηηο έλνπιεο νκάδεο λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε νπζηαζηηθά αθπβέξλεην 

ρψξν. Αλακθίβνια, απηφ έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ επξχηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, φπνπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ε έιιεηςε ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο δελ ηνπο 

επέηξεπε λα αζθνχλ ηελ εμνπζία ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ πνιηηεία. ην Μάιη, αλ θαη 

ππήξμε κηα δεκνθξαηηθή κεηάβαζε ηεο εμνπζίαο, ε θξαηηθή εμνπζία ήηαλ 

εχζξαπζηε θαη εμαξηψκελε απφ ηελ μέλε βνήζεηα.  (ηξαηησηηθή Ηζνξξνπία, 2015) 

Όκσο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ Μάιη είλαη κέξνο ηεο επξχηεξεο αζηάζεηαο πνπ 

πιήηηεη ηε αράξα θαη ην αρέι. Απφ ηε Μεζφγεην κέρξη ηνλ ηζεκεξηλφ, ηα θξάηε 

ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Αθξηθήο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλνκία θαη ηε ζχγθξνπζε. 

Σν αρέι ιεηηνπξγεί σο ηκάληαο κεηάβαζεο ηεο πεξηνρήο ζηελ αζηάζεηα, πιήηηεη 

ηηο ρψξεο κέζα θαη γχξσ απφ απηφ. Ζ παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, λαξθσηηθψλ, 

εκπνξεπκάησλ θαη αλζξψπσλ είλαη δηαδεδνκέλε. ην βνξξά, ε θαηάξξεπζε ηεο 

κεηα-Καληάθη επνρήο  Ληβχε έρεη δεκηνπξγήζεη κηα de facto δηαίξεζε ηεο ρψξαο, ε 

απηναπνθαινχκελε «θπβέξλεζε ηεο Κπξελατθήο» ζηελ Αλαηνιηθή Ληβχε εκπνδίδεη 

ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ, κεηψλεη ηνλ φγθν ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

ζεζαπξνθπιαθίνπ ηεο Ληβχεο θαη απμάλεη ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Ο αθπβέξλεηνο 

λφηνο ηεο, απνηειεί έλα θαηαθχγην γηα καρεηηθέο ηζιακηζηηθέο νκάδεο. Ζ Βφξεηα 

Νηγεξία αληηκεησπίδεη θιηκάθσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ εληάζεσλ, ε νπνία 

πξνθαιείηαη απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Boko Haram. πρλέο είλαη νη 

βνκβηζηηθέο επηζέζεηο κε δεθάδεο ζχκαηα ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο ρψξαο. Ζ βία 

απφ ηε Νηγεξία ζπρλά δηαρέεηαη ζην Κακεξνχλ. Πξνο ηα αλαηνιηθά, ε 

Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, είλαη έλα λέν ζεκείν αλάθιεμεο. Καζψο ε θξίζε 

                                                      
10 Με ηνλ φξν αληκηζκφο (απφ ην ιαηηληθφ «animus» πνπ ζεκαίλεη ςπρή ζηε ζξεζθεηνινγία θαη 

ηελ αλζξσπνινγία ελλνείηαη ε αξρέγνλε αλζξψπηλε ζξεζθεία, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζηελ 
πεπνίζεζε ηεο χπαξμεο πλεπκαηηθψλ ππάξμεσλ πνπ εκςπρψλνπλ θάζε κνξθή θαη εθδήισζε ηνπ 
θπζηθνχ θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξραηφηεξε ιαηξεπηηθή πξαθηηθή ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαληψληαη ζε γεγελείο πνιηηηζκνχο. Ζ βάζε ηνπ αληκηζκνχ είλαη ε άπνςε φηη 
ππάξρεη έλα πλεπκαηηθφ βαζίιεην ην νπνίν κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη κε ην ζχκπαλ. Ζ ζεκειηψδεο 
άπνςε φηη νη άλζξσπνη, ηα θπηά, ηα δψα θαη ηα νπξάληα ζψκαηα θαηέρνπλ ςπρή αλεμάξηεηε απφ 
ηε θπζηθή χπαξμε είλαη θεληξηθή ζηνλ Αληκηζκφ. (el.wikipedia.org/wiki /Αληκηζκφο) 
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ζην Νφηην νπδάλ παξακέλεη, κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο γείηνλέο ηνπ. (Korteweg, 

2014) 

1.15.  ΜΗ ΓΙΔΘΝΗ ΔΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ (ΜΓΔ) 

Γηα ην Γηεζλέο Γίθαην ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο φζνλ αθνξά ηηο έλνπιεο 

ζπξξάμεηο, αλ γηα παξάδεηγκα δηεμάγνληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ελφο θξάηνπο θαη κε 

πνηνπο αληηπάινπο. Αλ θαη παξαδνζηαθά ζεσξνχληαλ θαζαξά εζσηεξηθή ππφζεζε 

ησλ θξαηψλ φπνπ δελ εθαξκφδνληαη θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ, απηφ άιιαμε 

δξαζηηθά ην 1949 κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ άξζξνπ 3, θνηλνχ ζηηο ηέζζεξηο πκβάζεηο 

ηεο Γελεχεο, φπνπ γηα πξψηε θνξά ηα θξάηε ζπκθψλεζαλ ζε κία δέζκε 

ειάρηζησλ εγγπήζεσλ πνπ πξέπεη λα ηπγράλνπλ ζεβαζκνχ αθφκε θαη ζηε 

δηάξθεηα κε δηεζλνχο ραξαθηήξα ζπξξάμεσλ. Σν άξζξν 3, σζηφζν, δελ δίλεη έλαλ 

ζαθή νξηζκφ ηνπ ηί είλαη κε δηεζλνχο ραξαθηήξα ζχξξαμε. Αλαθέξεηαη απιψο φηη 

εθαξκφδεηαη "ζε πεξηπηψζεηο ελφπισλ ζπξξάμεσλ κε δηεζλνχο ραξαθηήξα, πνπ 

αλαθχπηνπλ εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο ελφο θξάηνπο". Αληίζεηα, ζην 

Πξσηφθνιιν ΗΗ ηνπ 1977, πνπ ζπκπιήξσζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο 

Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ (ΓΑΓ), πνπ αθνξνχλ εζσηεξηθέο ζπξξάμεηο, έρεη 

πεξηιεθζεί έλαο πην πεξηνξηζηηθφο νξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, εθαξκφδεηαη 

"ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο... νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην έδαθνο θξάηνπο κεηαμχ 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ θξάηνπο θη αληίπαισλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή άιισλ 

νξγαλσκέλσλ ελφπισλ νκάδσλ πνπ, θάησ απφ ππεχζπλε δηνίθεζε, αζθνχλ 

ηέηνηαο κνξθήο έιεγρν ζε ηκήκα ηνπ εδάθνπο ηνπ παξαπάλσ θξάηνπο, πνπ ηνπο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ζπλερψλ θαη ζπλδπαζκέλσλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ." (άξζξν 1). Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα απνζαθεληζζεί φηη ην ΓΑΓ δελ 

εθαξκφδεηαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο εζσηεξηθψλ αλαηαξαρψλ θαη εληάζεσλ, 

κεκνλσκέλσλ πξάμεσλ βίαο θιπ. 

Έηζη, ινηπφλ, ην ΓΑΓ εθαξκφδεηαη ζηε δηάξθεηα ζπξξάμεσλ αλάκεζα ζε 

θπβεξλεηηθφ ζηξαηφ θαη αληάξηεο (νπδάλ, ξη Λάλθα, Ληβεξία, ηέξξα Λεφλε, 

Κνλγθφ, Αθηή Διεθαληνζηνχ θ.α.), αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά αληάξηηθα θηλήκαηα ή 

εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο ζην εζσηεξηθφ ρψξαο θαη ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηξαηφ 

(Κνινκβία), αλάκεζα ζε θπιέο ή αληάξηηθα θηλήκαηα κεηά απφ θαηάξξεπζε ησλ 

θξαηηθψλ δνκψλ (νκαιία, Ληβεξία). (Μ. –Ν. Μαξνχδα, 2003: ζ. 301-305) 
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1.16.  ΓΙΔΘΝΗ ΔΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ (ΓΔ)  

Σν Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε θαηαζηάζεηο 

έλνπιεο ζχξξαμεο. χκθσλα κε ην άξζξν 2, θνηλφ θαη ζηηο ηέζζεξηο πκβάζεηο 

ηεο Γελεχεο ηνπ 1949, νη δηαηάμεηο ηνπο εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε 

θεξπγκέλνπ πνιέκνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έλνπιεο ζχξξαμεο, πνπ κπνξεί λα 

εθδεισζεί κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ (π.ρ. Κφζζνβν 1999, Αθγαληζηάλ 

2001-02, Ηξάθ 2003-04), αθφκε θη αλ ε εκπφιεκε θαηάζηαζε δελ αλαγλσξίδεηαη 

απφ θάπνην απφ ηα εκπφιεκα Μέξε. χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν Η ηνπ 1977 

(άξζξν 1 παξ.4) ε έλλνηα ηεο δηεζλνχο έλνπιεο ζχξξαμεο δηεπξχλζεθε ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη "...έλνπιεο ζπξξάμεηο θαηά ηηο νπνίεο ιανί κάρνληαη θαηά ηεο 

απνηθηνθξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο μέλεο θαηνρήο θαη θαηά ησλ θπιεηηθψλ 

θαζεζηψησλ, αζθψληαο ην δηθαίσκά ηνπο γηα απηνδηάζεζε, φπσο απηφ 

δηαιακβάλεηαη ζην Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζηε Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ αθνξά ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ...". ήκεξα απηφ αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έλνπιεο ζχξξαμεο 

αλάκεζα ζε Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλεο, Μαξφθν θαη Γπη. αράξα (αραξνπί). ηηο 

δηεζλείο έλνπιεο ζπξξάμεηο ηπγράλεη εθαξκνγήο ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ ΓΑΓ. 

(Μ. –Ν. Μαξνχδα, 2003, ζ. 301-305) 

1.17. ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΔΝΟΠΛΔ ΤΡΡΑΞΔΙ 

Μέζα απφ ηελ πνιπκνξθία ησλ ζχγρξνλσλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ έρεη 

παξαηεξεζεί ε πεξίπησζε ζχξξαμεο, πνπ μεθηλάεη κε εζσηεξηθά ζηνηρεία, ζην 

πιαίζην ελφο θξάηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμάγεηαη ή λα δηεζλνπνηείηαη. Ζ 

δηεζλνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη, είηε κε ηελ έκκεζε ζπκκεηνρή ηξίησλ θξαηψλ, νη 

νπνίεο ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά έλα απφ ηα Μέξε ζηελ εκθχιηα ζχξξαμε, είηε 

ελδερνκέλσο κε ηελ άκεζε επέκβαζε ηξίηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη 

έλα απφ ηα Μέξε, είηε ιφγσ εκπινθήο πνιπεζληθήο δχλακεο ζε εκθχιηα ζχξξαμε 

(νκαιία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Κφζνβν). 

χγρξνλν θαηλφκελν είλαη θαη απηφ ηεο «εμαγσγήο» ησλ ζπξξάμεσλ. Αξρηθά 

παξαηεξήζεθε ζηελ Αθξηθή (π.ρ. ζχξξαμε ζηε Ληβεξία, κε δηάρπζε ζηε ηέξξα 

Λεφλε θαη απφ εθεί ζηε Ν. Γνπτλέα) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Δπξψπε [π.ρ. Βνζλία-

Δξδεγνβίλε (1992-5), Κφζνβν (1998-9), ΠΓΓΜ, Σέηνβν (2001)]. Δδψ, νη δηαηάμεηο 
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ηνπ ΓΑΓ είλαη ζαθείο. Πξφθεηηαη γηα έλνπιεο ζπξξάμεηο κε δηεζλνχο ραξαθηήξα, 

εθηφο εάλ ηξίην θξάηνο ή πνιπεζληθή δχλακε (ΟΖΔ, ΝΑΣΟ) ζεσξεζεί φηη 

ζπλδξάκεη ζε ηέηνην βαζκφ θάπνην απφ ηα κέξε ζηε ζχξξαμε ψζηε λα απνδεηρζεί 

φηη ην ειέγρεη απνηειεζκαηηθά. (Μ. –Ν. Μαξνχδα, 2003: ζ. 301-305) 

1.18. ΔΙΡΗΝΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ζ ζεκαζία ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ (ΟΖΔ, Δ.Δ., Αθξηθαληθή Έλσζε, ECOWAS, ΟΑΔ, ΟΑΚ) ή ησλ 

ζπκκαρηψλ North Atlantic Treaty Organization (NATO) ζηα πιαίζηα 

απνθαηάζηαζεο / επηβνιήο / νηθνδφκεζεο ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θη αζθάιεηαο, 

χζηεξα απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θαηά ην Κεθάιαην VII 

ηνπ Υάξηε ΖΔ, είλαη κεγάιε. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ήδε ην 1961 ε ΓΔΔ 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηνλ Οξγαληζκφ λα ζέβνληαη ην ΓΑΓ. Κάηη πνπ 

δηαηππψζεθε κ' έκθαζε ζηελ 20ε Γηεζλή Γηάζθεςε Δξπζξψλ ηαπξψλ Δξπζξάο 

Ζκηζειήλνπ ζηε Βηέλλε, ην 1965 κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ Φεθίζκαηνο XXV γηα ηελ 

«Δθαξκνγή ησλ πκβάζεσλ ηεο Γελεχεο απφ ηηο δπλάκεηο ησλ Ζλ. Δζλψλ». ' 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην δήηεκα πξνζιακβάλεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ νη 

ελ ιφγσ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ππφ ηελ αηγίδα ην ΟΖΔ απνηεινχλ ηελ 

απάληεζε ζε ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ (βι., 

νπδάλ). Ζ ζεκαζία ηνπ ΓΑΓ, κάιηζηα, απμήζεθε ζηε κεηαδηπνιηθή πεξίνδν, κεηά 

ηελ πηνζέηεζε, φπσο είδακε, κηαο λέαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θη 

επεκβάζεσλ απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ «εηξελεπηηθψλ» 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Κεθ.VII Υάξηε ησλ ΖΔ, απφ ηνπο θπαλφθξαλνπο ζηελ ηξίηε γεληά 

ηνπο. ' απηήλ ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο 

θαηαζηαιηηθέο (επηβνιήο ηεο εηξήλεο), αλνηθνδφκεζεο κηαο θνηλσλίαο κεηά απφ 

ζχξξαμε (post-conflict) ή αζηπλφκεπζεο (police operations), φιεο κ' εληνιή ρξήζεο 

βίαο. πρλά νη πνιπεζληθέο δπλάκεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

κνλάδσλ, αζηπλνκηθέο δπλάκεηο θαη πνιίηεο. 

Οη πνιπεζληθέο δπλάκεηο έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ 

ηνπ ΓΑΓ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζνληαη. Σα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, 

αιιά θαη εθηφο δξάζεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Υάξηε ΖΔ, δεζκεχνληαη ζαθψο απφ ην 
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Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην (Ηξάθ/Κνπβέηη, νκαιία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Κφζνβν, 

Αθγαληζηάλ, Ηξάθ, Ατηή). (Πεξξάθε – Μαξνχδα, 2006: ζ. 301-305) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΚΔΝΣΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΚΑΓ) 

2.1. ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία είλαη κηα ρψξα ζηελ Κεληξηθή Αθξηθή. 

πλνξεχεη κε ην Σζαλη ζην βνξξά, ην νπδάλ – πεξηνρή Νηαξθνχξ – θαη Νφηην 

νπδάλ ζηα αλαηνιηθά, ηε Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ θαη ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ 

Κνλγθφ ζην Νφην, θαη ην Κακεξνχλ ζηα δπηηθά. Πξσηεχνπζά ηεο είλαη ην 

Μπαλγθνπί, κε 4.616.000 θαηνίθνπο. (World Population Prospects, the 2015 

Revision 2015),(www.enlefkotv.com)  

Αλεμαξηεηνπνηήζεθε ηελ 13 Απγνχζηνπ 1960, απφ ηελ Γαιιία, ηεο νπνίαο 

ήηαλ απνηθία, απφ ην 1903, φηαλ νη Γάιινη επηθξάηεζαλ ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Rabah11, 

πνπ ζρεδίαδε ηε δεκηνπξγία απηνθξαηνξίαο. Παξά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ε ρψξα 

πνηέ δελ απνγαιαθηίζηεθε απφ ηελ πξψελ κεηξνπνιηηηθή – απνηθηνθξαηηθή 

δχλακε, ε νπνία πάληα έβξηζθε αθνξκέο λα επεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηεο.  

(el.wikipedia.org / Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία) 

2.2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ  

 Ζ πξψελ γαιιηθή απνηθία ηεο Ubangi-Shari12 έγηλε ε Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1960. Μεηά απφ ηξεηο ηαξαρψδεηο 

δεθαεηίεο θαθνδηνίθεζεο - σο επί ην πιείζηνλ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο θπβεξλήζεηο - 

πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε ηδξχζεθε ην 1993, αιιά θξάηεζε κφλν κηα δεθαεηία. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 2003 πξαγκαηνπνηήζεθε πξαμηθφπεκα εηο βάξνο ηνπ πξνέδξνπ Anze-

Felix Patasse θαη αλέιαβε ηελ εμνπζία ν επηθεθαιήο ησλ εμεγεξκέλσλ ζηξαηεγφο 

Fransua Bozize. Μεηά απφ ηελ δηελέξγεηα εθινγψλ θαη ηελ εθινγηθή επηβεβαίσζε 

ηνπ ζηξαηεγνχ Bozize, ν νπνίνο θαη παξέκεηλε ζηελ εμνπζία γηα δέθα πεξίπνπ 

ρξφληα. Σν 2013 εμεγεξκέλνη αληάξηεο κε αξρεγφ ηνλ Mishel Dzondodia, 

αλέηξεςαλ ηνλ εθιεγκέλν πξφεδξν θαη αλέιαβαλ ηελ εμνπζία, πξνθαιψληαο 

γεληθή αλαηαξαρή θαη εκθχιηεο δηακάρεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Μέρξη θαη ζήκεξα 

                                                      
11 Marielle Debos, Fadlallah (1845-1900), Rabah: απηφο πνπ θεξδίδεη. νπδαληθήο θαηαγσγήο, 

ν νπνίνο θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη κεγάιν ηκήκα ηεο θεληξηθήο Αθξηθήο, ην 1888, θαη αλαθήξπμε ηνλ 
εαπηφ ηνπ Μάη (βαζηιηάο). Αλαθφπεθαλ ηα ζρέδηά ηνπ απφ ηελ εκθάληζε ησλ Γάιισλ 
απνηθηνθξαηψλ. www.massviolence.org  

12 Ubangi-Shari (γαιιηθά: Οπκπαγθνπί-άξη) ήηαλ γαιιηθή απνηθία ζηελ θεληξηθή Αθξηθή, ην 
φλνκά ηεο ην πήξε απφ ηα Ubangi θαη άξη, δχν πνηάκηα θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ είρε ηδξπζεί. 
Ηδξχζεθε ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 1903 απφ ηελ Άλσ Ubangi (Haut-Oubangui) θαη Άλσ Shari (Haut-
άξη) εδάθε ηνπ Γαιιηθνχ Κνλγθφ, πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία (ΚΑΓ) 
ζηηο 1 Γεθεκβξίνπ 1958, θαη απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζηηο 13 Απγνχζηνπ 1960. 

http://www.massviolence.org/
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ε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε κε πξνεδξεχνληα ηελ Kathrin Zamba-Samba, δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα επηβάιεη ηελ ηάμε θαη λα δηεμάγεη εθινγέο. (The World Factbook, 

2015) 

2.3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, ην επίπεδν ηεο θηψρεηαο είλαη πνιχ 

πςειφ. Σν 2008, ην 67,2% ηνπ πιεζπζκνχ δνχζε θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, 

κε ηα πνζνζηά λα θαηαλέκνληαη ζην 72% ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζην 55% 

ησλ αζηηθψλ. Σν Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα αλά θάηνηθν αληηζηνηρνχζε ζε 

588$. Αληίζηνηρα ην 2010 ην πνζφ απμήζεθε θαη αλαξξηρήζεθε ζηα 747$, πνπ 

αλαινγεί ζηελ 177ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Ζ ρψξα θαηεηάγε ζηελ 180ε 

ζέζε απφ 186 ρψξεο, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Έθζεζε γηα ηελ Αλζξψπηλε 

Αλάπηπμε ηνπ 2013. Παξφκνηα είλαη θαη ηα πνζνζηά θαη γηα ηηο επφκελεο ρξνληέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, απηή παξακέλεη αθφκε ζηελ αθεηεξία, θαζψο έλα απφ 

ηα βαζηθά εκπφδηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, είλαη ε 

απνκφλσζε.  

Ζ γεσξγία, καδί κε ηε δαζνθνκία θαη ηελ εμφξπμε, παξακέλνπλ ε 

ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κεληξναθξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο (ΚΑΓ), κε 

πεξίπνπ ην 60% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Ο 

γεσξγηθφο ηνκέαο παξάγεη πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ ΑΔΠ. Ζ μπιεία θαη ηα 

δηακάληηα αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ απφ εμαγσγέο, 

πνπ αθνινπζείηαη απφ ην βακβάθη. εκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε απνηεινχλ, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ΚΑΓ, έλα θαθφ ζχζηεκα 

κεηαθνξψλ, ζε κεγάιν βαζκφ ην αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη κηα ιάζνο 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θπβεξλφλησλ. Ζ πάιε κεηαμχ ησλ 

θαηξηψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε.  

Απφ ην 2009, ην ΓΝΣ έρεη ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ζ 

πξνζπάζεηά ηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο, έρνπλ νδεγήζεη ζε θάπνηα βειηίσζε ηεο 

δηαθάλεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, άιια πξνβιήκαηα φκσο παξακέλνπλ 

απξνζέγγηζηα.  Οη πξφζζεηεο δαπάλεο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ πνξεία πξνο ηηο 

εθινγέο ηνπ 2011, επηδείλσζαλ ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 
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Κεληξηθήο Αθξηθήο. Ζ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη εμαηξεηηθά άληζε. 

Οηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηε Γαιιία θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αξθεί γηα λα 

αληαπνθξηζεί κφλν ελ κέξεη ζηηο αλζξσπηζηηθέο αλάγθεο. Σν 2012, ε Παγθφζκηα 

Σξάπεδα ελέθξηλε 125 εθαηνκκχξηα $ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηηο ππνδνκέο 

κεηαθνξψλ θαη ην πεξηθεξεηαθφ εκπφξην. Μεηά απφ κηα δηεηή θαζπζηέξεζε ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ ρνξεγψλ, ζηελ πξψηε επαλεμέηαζε ην ΓΝΣ, εθθξάζηεθε ζεηηθά  

γηα ηελ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε ηεο ΚΑΓ γηα ην 2012-15, θαζψο παξαηεξήζεθαλ 

βειηηψζεηο ζηελ είζπξαμε εζφδσλ, παξάιιεια φκσο πξνεηδνπνίεζε γηα 

αλεπαξθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ. 

Σν κηζφ ζρεδφλ ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο αληηπξνζσπεχνπλ νη 

ίλεο βακβαθηνχ θαη ν θαθέο. Κχξηεο ρψξεο εηζαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη 

ε Γαιιία, αξθεηέο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηα 

εμαγψγηκα πξντφληα πεξηιακβάλνληαη νη αξαρίδεο13, ε μπιεία, ην ειαζηηθφ, ην 

θνηληθέιαην, κηθξέο πνζφηεηεο δηακαληηψλ θαη ρξπζνχ. Δηζάγνληαη θπξίσο 

κεραλήκαηα, βακβαθεξά πθάζκαηα θαη νρήκαηα. Τπάξρνπλ επίζεο βπξζνδεςεία 

θαη εξγνζηάζηα παξαγσγήο θπηηθψλ ειαίσλ, ζαπσλνπνηεία θαη δπζνπνηεία. ηηο 

πεξηνρέο ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ ππάξρνπλ αξθεηά πινηνκεία. (The World 

Factbook, 2015) 

2.4. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΓΧΓΗ – ΦΤΛΔ   

 Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζηνπο 4.803.000 θάηνηθνπο, ζχκθσλα κε 

ηε κέζε εθηίκεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2015. Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 2015 ηα 51,81 ρξφληα 

(50,5 ρξφληα νη άλδξεο θαη 53,16 νη γπλαίθεο). Οη εθηηκήζεηο γηα ηε ρψξα απηή 

ιακβάλνπλ ξεηά ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο ιφγσ AIDS.  

Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν πξνζδφθηκν δσήο, πςειφηεξε βξεθηθή 

ζλεζηκφηεηα, πςειφηεξα πνζνζηά ζαλάηνπ, ρακειφηεξα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαζψο θαη αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά ειηθία θαη 

θχιν απφ φ, ηη δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αλακελφκελν (The World Bank, 2015).  

                                                      
13 Ζ αξαρίδα είλαη πνψδεο κνλνεηέο ή δηεηέο θπηφ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Κπακνεηδψλ 

(Fabaceae). Σν γέλνο Αξαρίο (επηζη. νλνκ. Arachis) πεξηιακβάλεη ελλέα ζπλνιηθά είδε, κε 
αληηπξνζσπεπηηθφηεξν ηελ αξαρίδα ηελ ππφγεην ή θνηλά αξάπηθν θηζηίθη (ζηελ Κχπξν ιέγεηαη 
θνπζηνπθνχδη). Καιιηεξγείηαη ζε κεγάιε έθηαζε ζηελ Ηλδία θαη ζε ρψξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ 
θπξίσο γηα ηα ζπέξκαηά ηεο πνπ πεξηέρνπλ έιαην. 
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 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 60 δηαθνξεηηθέο 

θπιέο. Οη θπξίαξρεο θαη πνιππιεζέζηεξεο εζλνηηθέο νκάδεο είλαη:  ε Bagias κε  

33%,  ε  Banda κε 27%, ε Mandjia κε 13%, ε  Sarha κε 10%, ε Mboum κε 7%, ε 

M'Baka κε 4%, ε Yakoma  κε 4% θαη δηάθνξεο άιιεο νκάδεο, κε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 2%. Κπξίαξρν ζξήζθεπκα ζηε ρψξα είλαη ν ρξηζηηαληζκφο, 

κε ην πνζνζηφ λα μεπεξλάεη 80% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, κε δεχηεξε ζξεζθεία 

λα είλαη ε κνπζνπικαληθή, κε πνζνζηφ πεξίπνπ ην 10% θαη ηξίηε ηελ αληκηζηηθή, 

πνπ αγγίδεη ην 9,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  

  Χο επίζεκεο γιψζζεο ζεσξνχληαη ηα αλγθφ απφ ην 1991, ε θξενιηθή 

Ngbandi θαη ηα Γαιιηθά. Ζ εζληθή γιψζζα φκσο είλαη ηα αλγθφ. Αλεπίζεκα φκσο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλνιηθά 120 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη δηάιεθηνη. Παξά ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ είλαη αθφκα πάλσ απφ ην 

60%. Ζ εθπαίδεπζε είλαη δσξεάλ, αιιά πξνζβάζηκε είλαη κφλν ζε κηα κηθξή 

κεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Αληίζεηα νη πνιππιεζέζηεξνη θάηνηθνη ησλ αραλψλ επαξρηαθψλ πεξηνρψλ δελ 

δχλαληαη λα επεξγεηνχληαη απφ ηηο δεκφζηεο παξνρέο θαη λα επλννχληαη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ. (The World Factbook, 2015) - (Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, 

2015) 

2.5. ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ  

Ζ ΚΑΓ θαηνηθείηαη επί ην πιείζηνλ απφ ηέζζεξηο κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο. Ζ νκάδα κε απηφρζνλεο πεπνηζήζεηο απαξηζκεί πεξίπνπ ην 35% ησλ 

θαηνίθσλ, αθνινπζνχλ νη Πξνηεζηάληεο κε πνζνζηφ 25%, έπνληαη νη 

Ρσκαηνθαζνιηθνί κε πνζνζηφ 25% επίζεο θαη ηέινο νη Μνπζνπικάλνη ζνπλίηεο, νη 

πεξηζζφηεξνη, πνπ αγγίδνπλ ην 15%, ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  Οη αληκηζηηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο επεξεάδνπλ έληνλα ηε ρξηζηηαληθή πιεηνςεθία. (The 

World Factbook, 2015) 

Ζ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία γλψξηζε ηελ εκβάζπλζε ηεο βίαο ην 2014, 

θαηά θχξην ιφγν απφ κνπζνπικάλνπο αληάξηεο ηεο ρψξαο, νη νπνίνη 

ζπγθξνχζηεθαλ κε νκάδεο πνιηηνθπιαθήο, πνπ απνηεινχληαλ απφ ρξηζηηαλνχο 

θαη αληκηζηέο. Ζ ζχγθξνπζε πξνθιήζεθε απφ ηελ Μνπζνπικαληθή νκάδα ησλ 

ειέθα, πνπ αθνχ εμεγέξζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2013, θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ  



-37- 
 

 

ηνλ Πξφεδξν Φξαλζνπά Μπνδηδέ. Αξρηθά, ν επηθεθαιήο ησλ εμεγεξζέλησλ, ν 

Μηζέι Νηδνηφληηα, αληηθαηέζηεζε ηνλ αλαηξαπέληα πξφεδξν Μπνδηδέ. ηε 

ζπλέρεηα νη αληάξηεο θαηεγνξήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή καδηθψλ ζεξησδηψλ, πνπ 

ζηφρεπαλ ζηελ ρξηζηηαληθή πιεηνλφηεηα ηεο ρψξαο. Ο Νηδνηφληηα, έραζε ηνλ 

έιεγρν ηνλ καρεηψλ ηνπ, ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχζε πιένλ λα ειέγρεη, κε 

επαθφινπζν ηελ εκθάληζε ρξηζηηαλψλ πνιηηνθπιάθσλ ησλ αληη-Μπαιέθα, νη 

νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ επηζέζεηο εθδίθεζεο ζηνπο κνπζνπικάλνπο πνιίηεο. Ζ 

ζπκπινθέο θαηέιεμαλ λα είλαη ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα. (Inkster, 2015) 

2.6. ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΓΡΧΝΣΔ 

2.6.1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (Δ.Δ.) 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) φξηζε ηελ 1ε Απξηιίνπ 2014 σο ηελ εκέξα 

έλαξμεο κηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία 

(ΚΑΓ). Απηή ε ελέξγεηα αθνινπζεί ην γλσζηφ κνηίβν θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ΔΔ ζηελ αλάπηπμε ελφπισλ δπλάκεσλ γηα λα βνεζήζεη ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ. Ζ απνζηνιή, νλνκάζηεθε EUFOR RCA, θαη επηδίσμή ηεο ήηαλ 

λα παξέρεη πξνζσξηλή ζηήξημε ζηελ αθξηθαληθή εγεζία ελάληηα ησλ εμεγεξκέλσλ 

αληαξηψλ, θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζχγθξνπζεο, γεθπξψλνληαο ην ράζκα κέρξη 

λα έξζεη κηα κεγαιχηεξε εηξελεπηηθή δχλακε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Όπσο θαη ε 

απνζηνιή εηξελεπηηθήο δχλακεο απφ ηελ ΔΔ ζην Μαιί, πξνέξρεηαη απφ κηα 

γαιιηθή πξσηνβνπιία, θαη αθνινπζεί κηα γξήγνξε θαη ηζρπξή γαιιηθή παξέκβαζε. 

Τινπνηήζεθε ζε εθαξκνγή ηνπ ςεθίζκαηνο 2127 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΖΔ ηεο 5 Γεθ 13, φπνπ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 15 Ηαλ 14, 

θαζφξηζε ην Διιεληθφ ηξαηεγείν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ (ΔΔΔΔ/EL EU QHQ), σο 

Δπηρεηξεζηαθφ ηξαηεγείν ηεο Δπηρείξεζεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη 

Άκπλαο (ΚΠΑΑ) ηεο ΔΔ ζηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

επηρείξεζεο EUFOR RCA ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Παξά ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ηεο EUFOR RCA - απνηειείηαη απφ 1.000 

ζηξαηηψηεο - είλαη κηα επηρείξεζε πςειήο έληαζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, πην 

επηθίλδπλε θαη απαηηεηηθή ζε ζρέζε κε άιιεο πξφζθαηεο απνζηνιέο ηεο ΔΔ ζηελ 

Αθξηθή. εκαηνδνηεί επίζεο ηελ πξψηε θνξά απφ ην 2008 πνπ ε ΔΔ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζεη ζηξαηεχκαηα ζε αληηκεηψπηζε κηαο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Πξφθεηηαη 
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γηα ηελ έβδνκε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ηεο ΔΔ ζηελ Αθξηθή, ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ 

Κνλγθφ (2003, 2006), ην Σζαλη θαη ηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία (2008-09). 

εκαηνδνηεί κηα ζηξνθή ζην είδνο θαη ην εχξνο ηεο απνζηνιήο, ζε ζρέζε κε 

πεξηνξηζκέλεο πξνεγνχκελεο απνζηνιέο ηεο ζην Μάιη θαη ην Κέξαο ηεο Αθξηθήο, 

νη νπνίεο επηθεληξψλνληαλ ζηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο. (ηξαηησηηθή 

Ηζνξξνπία, 2015) - (Security and Defence, 2014) - (The EU engagement in the 

Central African Republic 2014) - (Δπηρεηξήζεηο Τπνζηήξημεο Δηξήλεο, 2015) 

2.6.2. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΗΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ (Ο.Η.Δ.) 

 Λακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηα κελχκαηα πνπ εηζέπξαηηε απφ ηηο 

δνινθνληθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ακάρσλ θαη ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαλ 

ζηελ ΚΑΓ, ν ΟΖΔ απνθάζηζε λα ιάβεη δξαζηηθά κέηξα. Αξρηθά κε ην ςήθηζκα 

2127/10-10-2013, νξγάλσζε ηελ εηξελεπηηθή απνζηνιή MISCA, ε νπνία ηδξχζεθε 

ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γαιιίαο θαη ηελ αηγίδα ηεο 

Αθξηθαληθήο Έλσζεο (ΑΔ),14 κε ζθνπφ ηελ επίβιεςε ηεο εθερεηξίαο θαη ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ.  

Έλα πεξίπνπ ρξφλν αξγφηεξα, κε άιιν ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ην 2149/ 10-04-2014, απνθαζίδεηαη ε απνζηνιή κηαο 

πνιπεζληθήο θαη πνιπδηάζηαηεο απνζηνιήο. θνπφο ηεο ήηαλ, ε παξνρή βνήζεηαο 

ζηελ επαλέληαμε θαη ζηνλ επαλαπαηξηζκφ πξνζθχγσλ θαη εζσηεξηθά 

κεηαθηλνχκελσλ αλζξψπσλ ζηηο εζηίεο ηνπο, ν αθνπιηζκφο ησλ έλνπισλ 

νκάδσλ, ε επίβιεςε γηα ηελ εγθαζίδξπζε θξάηνπο δηθαίνπ, ε δηεπθφιπλζε ζηελ 

παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ε πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ απνζηνιή νλνκάζηεθε «MINUSCA». Ζ 

επάλδξσζή ηεο απνηεινχληαλ απφ 7.912 άηνκα θαη απαξηίδνληαλ απφ 
                                                      
14 Μεηά απφ πξσηνβνπιίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Αθξηθαληθήο Δλφηεηαο (ΟΑΔ), άλνημε ν δξφκνο 

γηα ηε γέλλεζε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1999, ε πλέιεπζε  ηνπ ΟΑΔ, απνθάζηζε 
λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε ζχλνδν πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
πνιηηηθήο νινθιήξσζεο ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν. Απφ ηφηε, ηέζζεξηο ζχλνδνη θνξπθήο έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί θαη νδήγεζαλ ζηελ επίζεκε έλαξμε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο:  

 Ζ Έθηαθηε χλνδνο ηεο χξηεο (1999), πνπ απνθάζηζε λα ζπζηήζεη κηα Αθξηθαληθή 
Έλσζε  

 Ζ χλνδνο Κνξπθήο ηεο Λνκέ (2000), πνπ ελέθξηλε ηελ ηδξπηηθή πξάμε ηεο Έλσζεο.  
 Ζ χλνδνο Κνξπθήο ηεο Λνπζάθα (2001), πνπ ζπλέηαμε ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ΑΔ  
 Ζ χλνδνο Κνξπθήο ηνπ Νηνπξκπάλ (2002), μεθίλεζε ηελ ΑΔ θαη ζπγθάιεζε ηελ 1ε 

πλέιεπζε ησλ αξρεγψλ θξαηψλ ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. (African Union, 1999) 
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ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ζηξαηησηηθνχο παξαηεξεηέο, αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, 

πξνζσπηθφ ηνπ ΟΖΔ θαζψο θαη άιινπο δηεζλείο θαη εγρψξηνπο πνιίηεο. 

(www.OHE.com) - (Peacekeeping/Missions/Minusca 2014) 

2.6.3. ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ηε ρψξα κεηά ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί πνιιέο δηεζλείο Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο (ΚΟ) θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ). Απνζηνιή ηνπο είλαη 

λα ζπλδξάκνπλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ θαη ε ζπλδξνκή βνήζεηαο 

ζηνπο πνιίηεο. ηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία έρνπλ κεηαθηλεζεί 5,500 

πξφζθπγεο απφ ηε γεηηνληθή Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, θαζψο επίζεο 

ππάξρνπλ θαη πάλσ απφ 350,000 εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνη, απφ ηηο εκθχιηεο 

ζπκπινθέο κεηά ην 2005. Οη ΚΟ θαη ΜΚΟ πνπ δξνπλ ζηε πεξηνρή είλαη νη 

παξαθάησ:  

ΑΚΔ, ΑΣΑ, AE, BDEAC, CEMAC, EITI, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, 

ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ΓΟΔ, ΓΝΣ, Ηληεξπφι, ΓΟΜ, ΑΓΜΖΔ, ITU, 

ITUC, MIGA, ΝΑΜ, OIC (σο παξαηεξεηήο), OIF, OPCW, ΟΖΔ, UNCTAD, 

UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, ΠΟΣ, ΠΟΤ, WIPO, WMO, ΠΟΔ. (www.cia.gov) 

2.7. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Μεηά ην 2003, ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα θαη ε ελαιιαγή ηεο εμνπζίαο κεηά 

απφ ζπγθξνχζεηο ήηαλ γεγνλφο αδηακθηζβήηεην. Οη ηειεπηαίεο πξνεδξηθέο εθινγέο 

θαη νη εθινγέο γηα ην Κνηλνβνχιην έγηλαλ ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2011. Όπσο 

αλακελφηαλ, ν πξφεδξνο Μπνδηδέ επαλεμειέγε κε πνζνζηφ 66% απφ ηνλ πξψην 

γχξν θαη πξψην θφκκα ζην θνηλνβνχιην ε Δζληθή πζπείξσζε "Kwa Na Kwa". 

Παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ην εθινγηθφ απνηέιεζκα εγθξίζεθε 

(αλαζεσξψληαο πξνο ηα θάησ, ζην 64%, ην απνηέιεζκα ηνπ πξνέδξνπ Μπνδηδέ) 

απφ ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2011. ηηο πξνεδξηθέο 

εθινγέο θαηήιζαλ 5 ζπλνιηθά ππνςήθηνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ 

Φξαλζνπά Μπνδηδέ (ληθεηή ησλ εθινγψλ) θαη ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ Μαξηίλ 

Εηγθειέ. Οη ππνςήθηνη θαη ηα θφκκαηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία 

ήηαλ: 

http://www.ohe.com/
http://www.cia.gov/
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 Φξαλζνπά Μπνδηδέ – Δζληθή πζπείξσζε "Kwa Na Kwa"  

(πνζνζηφ 66,08%) 

 Αλδει-Φειίμ Παηαζζέ – αλεμάξηεηνο  

(πνζνζηφ 20,10%) 

 Μαξηίλ Εηγθειέ – Κίλεκα γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Κεληξναθξηθαληθνχ 

Λανχ (πνζνζηφ 6,46%) 

 Δκίι Γθξνο Ρατκφλ Ναθνκπφ – Κεληξναθξηθαληθφο Γεκνθξαηηθφο 

πλαγεξκφο (πνζνζηφ 4,64%) 

 Εαλ-Εαθ Νηεκαθνχη – Νέα πκκαρία γηα Πξφνδν/Λατθφο ηξαηφο γηα ηελ 

Απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο (πνζνζηφ 2,72%) 

 Άθπξα 6,71% 

Παξά ηελ επαλεθινγή ηνπ πξνέδξνπ Bozize, ε θπβέξλεζε ηνπ εμαθνινχζεζε 

λα ζηεξείηαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ππαίζξνπ. Αξηζκφο αληηζηαζηαθψλ ζπιάθσλ 

ππέζαιπαλ ην έξγν ηεο επίζεκεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. Με πξσηεξγάηε ηε 

καρεηηθή νκάδα, «Αληηζηαζηαθφο ηξαηφο ηνπ Κπξίνπ», εμαθνινπζνχζαλ νη 

νκάδεο απηέο, λα απνζηαζεξνπνηνχλ ηελ λνηηναλαηνιηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Κεληξηθήο Αθξηθήο. Αξθεηέο απφ ηηο νκάδεο αληαξηψλ ελψζεθαλ θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ  Γεθεκβξίνπ 2012, θήξπμαλ ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο επηζέζεσλ, πνπ ηνπο 

επέθεξε ηνλ έιεγρν πνιιψλ πφιεσλ ζην βφξεην θαη θεληξηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο. Οη 

αληάξηεο - δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ θπβέξλεζε Bozize - ζπκκεηείραλ ζε 

εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο ζηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ην 2013, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε 

κηα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγεζίαο ησλ 

εμεγεξκέλσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2013, ε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ δηαιχεηαη, νη 

αληάξηεο θαηέιαβαλ ηελ πξσηεχνπζα, θαη ν Πξφεδξνο Bozize εγθαηέιεηςε ηε 

ρψξα. Ο εγέηεο ησλ αληαξηψλ Mishel Dzondodia αλέιαβε ηελ πξνεδξία θαη 

εξγάζζεθε κε ζηφρν λα ζπζηαζεί έλα Δζληθφ Μεηαβαηηθφ πκβνχιην (CNT). Οη 

εζλνηηθέο ζπγθξνχζεηο φκσο, αλαδσππξψζεθαλ πνιχ ζχληνκα, κε απνηέιεζκα λα 

παξαηηεζεί ην 2014, κεηά απφ κηα ζχληνκε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην Δζληθφ Μεηαβαηηθφ πκβνχιην (CNT) εμέιεμε ηελ Catherine 

Samba-Panza σο πξνζσξηλή πξφεδξν, ε νπνία απνηέιεζε θαη ηελ πξψηε 

γπλαίθα ζην χπαην αμίσκα ηεο ρψξαο. Οη λέεο γεληθέο εθινγέο είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015. Απηφ θαίλεηαη αδχλαην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ελφπισλ νκάδσλ καίλνληαη κε 
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ακείσην ξπζκφ θαη ν έιεγρνο ηεο επηθξάηεηαο απφ ηελ λφκηκε θπβέξλεζε κνηάδεη 

αθαηφξζσηνο. Γηα ηελ ηζηνξία, δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο εθινγέο έρνπλ φζεο θαη φζνη 

είλαη ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ. (Κεληξν-Αθξηθαληθή Γεκνθξαηία, 2015) - (The World 

Factbook, 2015) 

2.8. ΔΝΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ ΔΞΟΤΙΑ ΜΔ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ – ΔΝΟΠΛΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

 Ζ Oubangui Sari ζηηο 1 Γεθ 1958 έγηλε ε Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία 

(ΚΑΓ). Ο Boganda σο πξψηνο πξφεδξνο ηεο, νλεηξεχεηαη λα δεκηνπξγήζεη γηα 

πξψηε θνξά ηελ Έλσζε ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο, απφ φπνπ θαη ε 

νλνκαζία ηεο ρψξαο Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία. Ο πξφεδξνο Boganda ήηαλ 

ππνζηεξηθηήο κηαο εθζηξαηείαο γηα κηα ελσκέλε Αθξηθή. Γελ θαηέζηεη δπλαηφ λα 

πινπνηήζεη ην φλεηξφ ηνπ, θαζψο ζθνηψζεθε ζε αεξνπνξηθφ δπζηχρεκα ζηηο 29 

Μαξηίνπ 1959. Ο David Dacko ήηαλ απηφο πνπ ηνλ δηαδέρζεθε ζηελ πξνεδξεία θαη 

νδήγεζε ηε ρψξα ζηελ αλεμαξηεζία ηεο, ηελ 13 Απγνχζηνπ 1960. 

Ο Zan Bedel Bokassa ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1966 αλέηξεςε ηνλ Πξφεδξν David 

Dacko. Απφ ην 1966 έσο θαη ην 1979 ν Bokassa ζπγθέληξσζε φιεο ηηο εμνπζίεο 

ζην πξφζσπφ ηνπ. Έγηλε αξρεγφο ηνπ ζηξαηνχ, πξφεδξνο ηεο ρψξαο θαη 

ζηέθζεθε απηνθξάηνξαο ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο ην 1977. ηηο 20 επηεκβξίνπ ηνπ 

1979, κεηά απφ κηα νξγαλσκέλε επηρείξεζε κε θσδηθφ φλνκα Barracuda, 

αλαηξάπεθε. Ζ Γαιιία, ε νπνία ππνθηλνχζε ηα λήκαηα ηεο επηρείξεζεο, 

επαλέθεξε ηνλ πξψελ πξφεδξν David Dacko ζηελ εμνπζία. Ο ηειεπηαίνο ζηηο 

πνιπθνκκαηηθέο εθινγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ, εμειέγε ζηε ζέζε ηνπ πξνεδξηθνχ 

ζψθνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1981. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο, πξνψζεζε ζηελ εμνπζία ηνλ επηθεθαιήο ηνπ επηηειείνπ, ηνλ ζηξαηεγφ 

Andre Kolingba ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1981. Σν 1993, ν ζηξαηεγφο Kolingba 

πξνθεξχζζεη, αιιά ράλεη ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο, ζηηο νπνίεο αλαδεηθλχεηαη ν 

Ange Félix Patasse. ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ επφκελε εθινγηθή 

δηαδηθαζία, ζηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ 1999, ν Patasse επαλεμειέγε. Μεηαμχ φκσο 

ηεο πεξηφδνπ, απφ ην 1996 έσο θαη ην 2002, ε Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία ζα 

αληηκεησπίζεη δηάθνξεο αληαξζίεο θαη πνιιέο πνιηηηθν-ζηξαηησηηθέο θξίζεηο, 

ηδηαίηεξα αηκαηεξέο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ρψξαο. 
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ηηο 15 Μαξηίνπ 2003 ν ζηξαηεγφο Fransua Bozize ηέζεθε επηθεθαιήο ζε 

εμέγεξζε, κε απνηέιεζκα λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία ζην Μπαλγθί. Δπηδίσμή ηνπ 

ήηαλ ε δηνξγάλσζε ειεχζεξσλ θαη ακεξφιεπησλ εθινγψλ, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ 

ην 2005 θαη επαλεμειέγε Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν ίδην απνηέιεζκα είρε θαη 

ε εθινγηθή δηαδηθαζία ην 2011. Ζ αληηπνιίηεπζε ακθηζβήηεζε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ηειεπηαίσλ εθινγψλ θαη θηλήζεθε σο έλα θνηλφ κέησπν γηα ηελ αθχξσζε ησλ 

εθινγψλ, ηφζν ησλ πξνεδξηθψλ φζν θαη ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, έλαο ζπλαζπηζκφο αληαξηψλ ακθηζβεηεί έληνλα 

ην θαζεζηψο ηνπ πξνέδξνπ Bozize. Σελ 10 Γεθεκβξίνπ 2012, νη αληάξηεο 

εμαπέιπζαλ επίζεζε θαη θαηέιαβαλ ηνλ έιεγρν πνιιψλ πεξηνρψλ. Ζ άκεζε 

παξέκβαζε αξρεγψλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο θαηάθεξαλ λα ζηακαηήζνπλ 

ηελ επέθηαζε θαη εδξαίσζε ησλ αληαξηψλ, ιίγν πξηλ ηελ θαηάιεςε θαη ηεο 

πξσηεχνπζαο. ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013, νη δχν πιεπξέο ππέγξαςαλ 

ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο ζηελ πφιε Ληκπξεβίι ηεο Γθακπφλ. Σέινο, ζηηο 

24 Μαξηίνπ 2013, νη αληάξηεο Seleka θαηέιαβαλ εθ λένπ ηελ εμνπζία θαη ν 

επηθεθαιήο ηνπο, Michel Djotodia δηνξίδεηαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο. Ζ αδπλακία 

ειέγρνπ ησλ αληαξηψλ απφ ηελ εγεζία ηνπο, δεκηνχξγεζε έλα αίζζεκα απφξξηςεο 

απφ ηνλ πιεζπζκφ. Απηφ νδήγεζε θάπνηεο νκάδεο λα νξγαλψλνληαη θαη λα 

δεκηνπξγνχλ ηνπο «antibalakas». ηηο 5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013, νη antibalakas 

εθηφμεπζαλ αληεπίζεζε σο αληίπνηλα επηζέζεσλ ησλ Seleka. Απφηνθν ήηαλ νη 

εθαηνληάδεο λεθξνί θαη ρηιηάδεο εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνη, απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο 

ηελ πξσηεχνπζα. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, ν αξρεγφο ηνπ 

θξάηνπο παξαηηήζεθε, παξαρσξψληαο ηε ζέζε ηνπ ζε κηα κεηαβαηηθή θπβέξλεζε 

κε πξφεδξν ηελ Catherine Samba-Pansa. (Central Africa Rebublic) - (The World 

Factbook, 2015) 

2.9. ΓΑΛΛΙΑ: Η ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΠΡΧΗΝ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΧΝ 

Δπίζεκα ε Γαιιία απνρψξεζε απφ ηηο αθξηθαληθέο απνηθίεο ην 1960. Πνηέ 

φκσο δελ άθεζε ζηελ ηχρε ηελ πνξεία ηνπο θαη ηελ φπνηα εμέιημε.  Ζ επηρείξεζε 

Sangaris15, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, 

                                                      
15 Σε λχρηα ηεο 5εο πξνο 6 Γεθεκβξίνπ 2013, κεηά ηελ νκφθσλε έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο 

2127 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο μεθίλεζε ε 
επηρείξεζε «Sangaris». Γεδεισκέλνο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο 
θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ηεο δηεζλνχο απνζηνιήο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ζηε 
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απνηειεί ηελ 39ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, απφ φηαλ ην Παξίζη αλαγθάζηεθε λα 

πξνζθέξεη ηελ αλεμαξηεζία ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απνηθίεο ηεο  

 Ζ απνζηνιή ησλ γαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία ζπλέπεζε κε ηε δεκνζηνπνίεζε έθζεζεο, πνπ απνθαιχπηεη φηη ε Κίλα 

απνηειεί ζήκεξα ηνλ κεγαιχηεξν εμαγσγέα ζηελ πεξηνρή, κε ηε Γαιιία λα έρεη πηα 

θαηξαθπιήζεη ζηελ πέκπηε ζέζε. ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα, ην κεξίδην ηεο 

γαιιηθήο αγνξάο ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή έπεζε απφ ην 10% ζην 4,7%, ηελ ψξα 

πνπ ην θηλεδηθφ κεξίδην απμήζεθε ζην 16% ην 2011. Ζ Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία ήηαλ ίζσο ην θαηεμνρήλ παξάδεηγκα ηεο θηλεδηθήο δηείζδπζεο. Πξηλ 

ηελ αλαηξνπή ηνπ πξνέδξνπ Bozize, ε αθξηθαληθή ρψξα ππέγξαςε κε ηελ Κίλα 

δεθάδεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. Σνλ Ηνχλην κάιηζηα ηνπ 2012, ηελ πξσηεχνπζα 

Μπαγθνχη επηζθέθηεθαλ πςειφβαζκνη Κηλέδνη αμησκαηνχρνη, κε ζθνπφ λα 

επεθηείλνπλ ηε δηκεξή ζπλεξγαζία θαη ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα. Οη θηλήζεηο απηέο 

πξνθάιεζαλ, φπσο ήηαλ επφκελν, έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ζην Παξίζη, κε 

δεδνκέλα ηα πινχζηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε δηακάληηα, ρξπζφ, νπξάλην, μπιεία 

αιιά θαη πεηξέιαην. Ζ γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξία Areva πνπ δηαηεξνχζε  ην 

κνλνπψιην ζηελ εμφξπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ νπξαλίνπ, ήξζε αληηκέησπε κε λένπο 

δηεθδηθεηέο κεξηδίνπ. 

Λίγν πξηλ ηελ αλαηξνπή ηνπ, ν πξφεδξνο Bozize -πνπ, φπσο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη πξνεγνχκελνη δηθηάηνξεο ηεο ρψξαο, θαηέιαβε ηελ εμνπζία ράξε 

ζηε γαιιηθή ππνζηήξημε- ηζρπξίζηεθε φηη νη αληαξηηθέο νκάδεο ηνλ πνιεκνχζαλ 

επεηδή άλνημε ηελ αγνξά ηεο ρψξαο ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο Γαιιίαο. "Πξηλ 

δψζνπκε ην πεηξέιαην ζηνπο Κηλέδνπο, ην είρα πξνζθέξεη ζηελ Total, αιιά δελ 

έγηλε ηίπνηε. Έζηεηια ζχκβνπιν κνπ ζην Παξίζη γηα ηελ ππφζεζε ηνπ νπξαλίνπ θαη 

αξλήζεθαλ. Σειηθά, ην έδσζα ζηνπο Ννηηαθξηθαλνχο" δήισλε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012. Παιαηφηεξα έλαο άιινο πξφεδξνο, ν Zan Bedel Bokassa θαηεγνξήζεθε γηα 

ηελ πξνζθνξά δψξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη 

δηακαληηψλ, πξνο ηνλ Γάιιν πξφεδξν Giscard d'Estaing, κε ζθνπφ λα ηνλ 

επραξηζηήζεη θαη λα εδξαηψζεη ηε θηιία ηνπο. Σέηνηεο ελέξγεηεο ησλ εγεηψλ ηεο 

ΚΑΓ θαη ε πξνζκνλή γηα εχλνηα θαη επηθξφηεζε απφ ην Παξίζη, θαλεξψλεη ε 

αιιειεμάξηεζε πνπ δηαθαηέρεη ηε Γαιιία θαη ηελ πξψελ απνηθία ηεο. 

                                                                                                                                                                 
Γεκνθξαηία ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο (MISCA). Οη δπλάκεηο ηεο ΑΔ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ Γαιιηθέο 
έλνπιεο δπλάκεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΝΟΣΙΟ ΟΤΓΑΝ 

3.1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Ο φξνο "νπδάλ" πξνέξρεηαη απφ ηελ αξαβηθή ιέμε Bilad θαη ε εξκελεία ηεο 

πξνζεγγίδεη ζηε θξάζε "ε γε ησλ καχξσλ ιαψλ». Γεληθφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Αθξηθήο, εηδηθά ζηε δψλε ηνπ αρέι. Σν 

Νφηην νπδάλ, είλαη επίζεκα γλσζηφ σο Γεκνθξαηία ηνπ Νφηηνπ νπδάλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίθιεηζηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή θαη έρεη 

πξσηεχνπζα ηελ Σδνχκπα. Ζ έθηαζε ηεο είλαη 644.329 η.ρικ., ελψ ν πιεζπζκφο 

ηεο αλέξρεηαη ζηνπο 12.042.910 θαηνίθνπο (κε ζηνηρεία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015), 

ζχκθσλα κε ηε κέζε εθηίκεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. πλνξεχεη βφξεηα κε ην 

νπδάλ, αλαηνιηθά κε ηελ Αηζηνπία, λνηηναλαηνιηθά κε ηελ Κέλπα, λφηηα κε ηελ 

Οπγθάληα, λνηηνδπηηθά κε ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ θαη ζηα δπηηθά κε ηελ 

Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία. Σν Νφηην νπδάλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αραλή 

ειψδε πεξηνρή ηνπ νπλη (Sudd) πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Λεπθφ Νείιν θαη είλαη 

γλσζηή απφ ηνπο θαηνίθνπο κε ηελ νλνκαζία Μπαξ ει Σδεκπέι. 

 Μέρξη ηελ 9ε Ηνπιίνπ ηνπ 2011, ην Νφηην νπδάλ απνηεινχζε κέξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ νπδάλ. Ζ πεξηνρή απέθηεζε αξρηθά απηνλνκία, κε βάζε ηελ 

εηξελεπηηθή ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ 2005. Με ηε ζπκθσλία 

απηή ηεξκαηίζηεθε ν Γεχηεξνο νπδαληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο, αλάκεζα ζην Λατθφ 

Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα ηνπ νπδάλ θαη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ, ε νπνία 

εθπξνζσπνχληαλ απφ ην Κφκκα ηνπ Δζληθνχ Κνγθξέζνπ. Ζ ελ ιφγσ έλνπιε 

ζχξξαμε ήηαλ ν εκθχιηνο πφιεκνο κε ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζηελ αθξηθαληθή 

ηζηνξία. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 δηελεξγήζεθε δεκνςήθηζκα κε ην νπνίν νη 

πνιίηεο ηεο πεξηνρήο απνθάζηζαλ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ 

Γεκνθξαηία ηνπ νπδάλ. ηηο 9 Ηνπιίνπ 2011 ην Νφηην νπδάλ απνζπάζηεθε θαη 

έγηλε αλεμάξηεηε ρψξα. (CIA,The Factbook of South Sudan, 2015) 

 Ζ αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε ζην Νφηην νπδάλ είλαη πνιχ θξίζηκε. Μειέηεο 

ηεο Ύπαηεο αξκνζηίαο γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, αζξνίδνπλ 1,1 εθαηνκκχξηα 

εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ θαη άλσ 400.000 θαηνίθσλ ηνπ Νφηηνπ νπδάλ 

πνπ αλαδεηνχλ θαηαθχγην ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Τπνινγίδεηαη φηη 3,8 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ρξεηάδνληαη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα αλά έηνο. Ο ΟΖΔ έρεη δειψζεη φηη 
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ζην Νφηην νπδάλ ην επίπεδν έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ζην 3, ηελ πην ζνβαξή 

αλζξσπηζηηθή θξίζε κε βάζε ηα θξηηήξηα, φπσο ην κέγεζνο, ην επείγνλ, ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ. Οη θχξηεο αλζξσπηζηηθέο αλάγθεο είλαη ε εχξεζε ηξνθήο, ην 

θαζαξφ λεξφ, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε εμαζθάιηζε ζηέγεο, ην απνρεηεπηηθφ 

δίθηπν, ε πγηεηλή πεξίζαιςε θαη ε πξνζηαζία, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

επηδεκηψλ, ηδίσο ηεο ρνιέξαο. 

3.2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 Ζ Αίγππηνο αξρηθά πξνζπάζεζε λα απνηθίζεη ηελ πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ 

νπδάλ ην 1870. Ηζιακηζηέο επαλαζηάηεο αληέδξαζαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή 

ην 1885, αιιά ην 1898 επέκβαζε ησλ βξεηαληθψλ δπλάκεσλ θαηάθεξαλ λα 

αλαηξέςνπλ ην θαζεζηψο αληαξηψλ Mahdist. Ηδξχζεθε έηζη ην αγγιν-αηγππηηαθφ 

νπδάλ, πνπ απνηεινχζε ηελ επαξρία Δθνπαηφξηα16 σο ηε λνηηφηεξε απφ ηηο νθηψ 

επαξρίεο ηεο επξχηεξεο απνηθηνθξαηίαο. Ζ πεξηνρή ζε κεγάιν βαζκφ ήηαλ 

απνκνλσκέλε θαη θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, Υξηζηηαλνί ηεξαπφζηνινη 

θαηάθεξαλ λα κπήζνπλ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ εμάπισζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο. ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη φηαλ ην νπδάλ θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο ην 1956, ήηαλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θάηνηθνη ηνπ λνηίνπ νπδάλ, ζα 

ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Υαξηνχκ 

ππαλαρψξεζε ζηελ πνξεία θαη αζέηεζε ηηο ππνζρέζεηο ηεο. Ζ ππνζηήξημε ηεο 

ελέξγεηαο απηήο απνηέιεζε ηελ απαξρή γηα δχν παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο 

ζπγθξνχζεσλ (1955-1972 θαη 1983-2005), θαηά ηηο νπνίεο πεξίπνπ 2,5 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη - σο επί ην πιείζηνλ άκαρνη - έραζαλ ηε δσή, ιφγσ ηεο 

πείλαο θαη ηεο μεξαζίαο.  

 Οη εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο πνπ δηεμήρζεζαλ ηειηθά νδήγεζαλ ζε κηα 

ζπλνιηθή εηξελεπηηθή ζπκθσλία, ε νπνία ππεγξάθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005. ην 

πιαίζην απηήο ηεο ζπκθσλίαο, ζην Νφηην νπδάλ ρνξεγήζεθε κηα εμαεηή πεξίνδν 

απηνλνκίαο, θαηφπηλ ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα γηα ηνλ 

                                                      
16 Ζ Κεληξηθή Δθνπαηφξηα (αξαβηθά: ية توائ س سطى اال و  :al-Istiwāʾiyya al-Wusṭā», αγγιηθά» ال

Central Equatoria) είλαη κία απφ ηηο δέθα πνιηηείεο ηνπ Νφηηνπ νπδάλ. Ζ έθηαζή ηεο είλαη κφλν 
22.956 ηεηξ. ρικ., θάλνληάο ηε ηελ κηθξφηεξε πνιηηεία ηνπ θξάηνπο. Παιηφηεξα είρε ηελ νλνκαζία 
Μπαρξ αι Σδακπάι (Bahr al Jabal), πνπ ζηα αξαβηθά ζεκαίλεη "Σν πνηάκη ησλ βνπλψλ", δηφηη ν 
Λεπθφο Νείινο δηαπεξλά νιφθιεξε ηε ρψξα. Μεηνλνκάζηεθε ζε "Κεληξηθή Δθνπαηφξηα" ηελ 1 
Απξηιίνπ ηνπ 2005 ππφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Νφηηνπ νπδάλ. Πξσηεχνπζά ηεο είλαη ε Σδνχκπα, ε 
νπνία είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο. ( Κεληξηθή Δθνπαηφξηα, 2013) 
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θαζνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ θαζεζηψο. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ήηαλ ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην 

ππέξ ηεο απφζρηζεο κε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 98%. Αλεμαξηεζία ηειηθά 

επηηεχρζεθε ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2011. Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ην Νφηην νπδάλ 

αγσλίζηεθε γηα ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λεντδξπζέληνο 

θξάηνο θαη επηρείξεζε λα ειέγμεη ηηο επαλαζηαηηθέο νκάδεο πνιηηνθπιαθήο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην έδαθφο ηνπ.  

3.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Μεηά απφ αξθεηέο δεθαεηίεο εκθπιίνπ πνιέκνπ κε ην «κεηξνπνιηηηθφ» 

νπδάλ, ε βηνκεραλία θαη νη ππνδνκέο ζην Νφηην νπδάλ είλαη ζεκαληηθά 

ππαλάπηπθηεο θαη ε θηψρεηα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε. Ζ γεσξγία παξνπζηάδεηαη 

σο ε θχξηα απαζρφιεζε, παξέρνληαο ηα πξνο ην δελ γηα ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ε θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ 

Ννηίνπ νπδάλ εμέδσζε λέν λφκηζκα, ηε ιίξα ηνπ Νφηηνπ νπδάλ. Μηα 

πξνζπάζεηα γηα ηελ ζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε. Πξνο ην παξφλ νη ππνδνκέο είλαη ειάρηζηεο θαη αδπλαηνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. ε κεγάιν βαζκφ ε λενζχζηαηε ρψξα 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εηζαγσγή αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ, 

απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη θπξίσο απφ ηελ Οπγθάληα, ηελ Κέλπα θαη ην νπδάλ. 

 Παξ 'φια απηά, ζην Νφηην νπδάλ έρνπλ άθζνλνπο θπζηθνχο πφξνπο. Μεηά 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 2011, ζηε ρψξα παξάγνληαη ζρεδφλ ηα ηξία ηέηαξηα ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ηνπ πξψελ ελνκέλνπ νπδάλ, ήηνη ζρεδφλ κηζφ 

εθαηνκκχξην βαξέιηα ηελ εκέξα. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ εηζπξάηεη 

ζρεδφλ ην 98% ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφ ην πεηξέιαην. Σν 

πεηξέιαην εμάγεηαη κέζσ ησλ δχν αγσγψλ πνπ δηαηξέρνπλ απφ ηα δηπιηζηήξηα 

κέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην Port Soudan ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Ζ νηθνλνκία ηνπ 

Νφηηνπ νπδάλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα παξέκεηλεη ζπλδεδεκέλε κε απηή ηνπ 

νπδάλ, δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ηνπ κεγάινπ θφζηνπο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλαο λένο αγσγφο πεηξειαίνπ. Λφγσ 

νηθνλνκηθψλ δηαθσληψλ φζνλ αθνξά ηα ηέιε κεηαθφξησζεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2012, ην Νφηην νπδάλ αλέζηεηιε ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ. Ζ αλαζηνιή απηή 

δηήξθεζε 15 κήλεο θαη είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ην 
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νπνίν κεηψζεθε θαηά 48% ην έηνο 2012. Με ηελ επαλέλαξμε εμφξπμεο ηνπ 

πεηξειαίνπ ε νηθνλνκία αλέθακςε ζεκαληηθά, θαη έγηλε αηζζεηή απφ ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ  2013. Απηφ ζπλέβε παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή πεηξειαίνπ, ζε 

κέζν επίπεδν ησλ πξνο εμφξπμε βαξειηψλ ηελ εκέξα, ήηαλ 40% ρακειφηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ην 2011, πξηλ απφ ηελ αλαζηνιή εμφξπμεο. Σν ΑΔΠ 

απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 25% ην 2014.  

 Χζηφζν, κε ην μέζπαζκα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ, παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ, ην 2014. Ζ θηψρεηα θαη νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ 

απμήζεθαλ, παξφιν πνπ ην Νφηην νπδάλ θαηέρεη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο 

γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο κε γφληκα εδάθε θαη ηα άθζνλα απνζέκαηα 

λεξνχ.  

 Ζ ρψξα ζήκεξα επηβαξχλεηαη κε ζεκαληηθφ ρξένο, απφ ην 2012, ιφγσ ηεο 

ηαρείαο ζπζζψξεπζεο θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηεο θαη 

αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ. Σν Νφηην νπδάλ έρεη ιάβεη πεξηζζφηεξα 

απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ μέλε βνήζεηα, απφ ην 2005, θπξίσο απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο ΖΠΑ, ηε Ννξβεγία θαη ηελ Οιιαλδία. Ο εηήζηνο 

πιεζσξηζκφο έθηαζε ζην 79,5% ην Μάην ηνπ 2012, αιιά κεηψζεθε γξήγνξα ζηε 

ζπλέρεηα, ζε 1,7% ην 2013. Μεηά ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη ην μέζπαζκα ηεο 

βίαο, ν πιεζσξηζκφο βξίζθεηαη ζε άλνδν θαη πάιη. Μαθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο, ηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο, ηε δηαηήξεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ, ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. (The Factbook of South Sudan, 2015) 

3.4. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΓΧΓΗ – ΦΤΛΔ 

 Σα 12.042.910 ηνπ πιεζπζκνχ (Ηνχιην ηνπ 2015), απαξηίδνληαη απφ έλα 

πνιχρξσκν κσζαΐθφ δηαθφξσλ θπιψλ θαη νκάδσλ. Σν Νφηην νπδάλ απνηειείηαη 

απφ πεξηζζφηεξεο απφ 200 εζλνηηθέο νκάδεο. Οη Dinka κε πνζνζηφ 35,8% είλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε θπιή ηεο ρψξαο, ελψ αθνινπζείηαη απφ ηνπο Nuer κε πνζνζηφ 

15,6%. Άιιεο θπιέο κε κηθξφηεξα πνζνζηά είλαη ε Shilluk, ε Azande, ε Bari, ε 

Kakwa, ε Kuku, ε Murle, ε Mandari, ε Didinga, ε Ndogo, ε Bviri, ε Lndi, ε Anuak, 
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ε Bongo, ε Lango, ε Dungotona θαη ε Aholi. (2011 est.) Σν 18,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ (ζηνηρεία 2015), θαηνηθνχλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, κε πνιππιεζέζηεξε 

πφιε ηελ πξσηεχνπζα Σδνχκπα κε 221.000 θαηνίθνπο. Οη αραλείο αγξνηηθέο 

εθηάζεηο θηινμελνχλ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

 αθέζηα ε πνιππνηθηιφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θξάηνπο, αληηθαηνπηξίδεηαη 

ζηελ πνιπγισζζία ησλ ππεθφσλ ηνπ. Οη γιψζζεο πνπ νκηινχληαη είλαη πεξίπνπ 

ίδηεο κε εθείλεο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ηελ  Κέλπα, ηελ Αηζηνπία, ηελ Οπγθάληα, θαη 

ην νπδάλ. Ζ αγγιηθή θαη ε αξαβηθή ηεο Σδνχκπα είλαη νη δπν επίζεκεο γιψζζεο. 

Βέβαηα νη δηάθνξνη ηνπηθνί δηάιεθηνη θαη νη παξαιιαγέο ηνπο, δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Οη ηξεηο θχξηεο γιψζζεο πνπ νκηινχληαη, είλαη ε Θνλγθ-

ηδέλγθ, ηελ νπνία νκηινχλ θνληά ζηα 3 εθαηνκκχξηα νκηιεηέο, ε Θνθ Νάαλη κε 

1.599.000 νκηιεηέο θαη ε ηινχθ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1 εθαηνκκχξην νκηιεηέο. 

Άιιεο πεξηθεξεηαθέο θπξίσο γιψζζεο είλαη θαη ε Dinka, ε Nuer, ε Bari, ε Zande 

θαη ε Shilluk. (The World Factbook, 2015) - (Africa: South Sudan, 2015) 

3.5. ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

 Σν κεγάιν ελνπνηεκέλν νπδάλ έρεη σο επίζεκε ζξεζθεία ηνλ ζνπληηηθφ 

κνπζνπικαληζκφ, κε ην πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 70%, θπξίσο ζην βνξξά, φπνπ 

θαηνηθεί ην Αξαβηθφ ζηνηρείν. Έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ είλαη νπαδνί αληκηζηηθψλ ζξεζθεηψλ, θαη δνπλ ζηηο λνηηφηεξεο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο, πεξηνρέο πνπ πιένλ κεηά ην 2011 θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Ννηίνπ 

νπδάλ, αλήθνπλ ζην λενΐδξπζέλ θξάηνο. Δπηπιένλ πνζνζηφ θνληά ζην 5% είλαη 

ρξηζηηαλνί, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ξσκαηνθαζνιηθνί θαη θαηά δεχηεξν ιφγν 

δηακαξηπξφκελνη θαη θφπηεο. (Africa: South Sudan, 2015) - (The World Factbook, 

2015) 

3.6. ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΓΡΧΝΣΔ 

 Σν Νφηην νπδάλ απνηειεί παγθφζκηα πξσηνηππία. Δπηδίσμε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλφξσλ. Απφ ηελ επνρή ηεο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο ηελ δεθαεηία ηνπ 50 θαη 60, δελ 

πθίζηαηαη θακία επηδίσμε αλαθαηαλνκήο θαη ράξαμεο λέσλ ζπλφξσλ. Ζ αζηάζεηα 

φκσο, νη εκθίιηεο ζπγθξνχζεηο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ιαψλ πνπ θαηνηθνχλ ζην 

βνξξά κε απηνχο ηνπ λφηνπ, ήηαλ αλππέξβιεηεο. Οη Αξαβφθσλνη θαη ηζιακηζηέο 
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ηνπ βνξξά, επηβάιινληαλ θαη εθκεηαιιεχνληαλ ηνπο Αθξηθαληθνχο πιεζπζκνχο θαη 

ηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζην λφην. Όια απηά ήηαλ ε απαξρή γηα ηνλ 

δηαρσξηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ θξάηνπο, ην νπνίν πνηέ κέρξη ζήκεξα 

δελ γεχηεθε ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Δδσζε ινηπφλ ην 

έξεηζκα ζηνπο δηεζλείο παξάγνληεο λα εκπιαθνχλ ελεξγά θαη λα αλαπηχμνπλ 

δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή γηα ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

3.6.1. Δ.Δ. 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) επηδηψθεη λα ζεζπίζεη έλα ηαθηηθφ θαη πεξηεθηηθφ 

πνιηηηθφ δηάινγν κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. Πξνηείλεη λα αλνίμεη 

γξαθείν αληηπξνζσπείαο ζηελ πξσηεχνπζα Σδνχκπα, κφιηο βέβαηα 

δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ΔΔ αχμεζε ζεκαληηθά ηελ 

αλαπηπμηαθή ηεο βνήζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. ε 

ζπλελλφεζε κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαη ζε ζπληνληζκφ κε ηνπο 

δηεζλείο εηαίξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε ΔΔ έρεη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο: ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

πγείαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ηελ αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία. Ζ ΔΔ δεζκεχεηαη επίζεο λα ζπλερίζεη ηελ ζπλεξγαζία κε ην Νφηην 

νπδάλ γηα εκπνξηθά ζέκαηα, εμαζθαιίδνληαο ρσξίο δαζκνχο θαη πνζνζηψζεηο 

πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο ΔΔ, ππφ ηνλ ηίηιν «Σα πάληα εθηφο απφ φπια», κφιηο 

εθπιεξσζνχλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 

 Παξάιιεια, ε ΔΔ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ηεο δηεζλνχο 

ζηήξημεο, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

θξάηνπο ζην Νφηην νπδάλ, ζε ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ππφ ηε 

γεληθή εγεζία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ Αλζξσπηζηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (ECHO) επηδηψθεη ζηελ εμαζθάιηζε θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

πγείαο, ζηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, ζηε δηαρείξεζε επηζηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ πιεζψξα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ πιεζπζκψλ. 

(Οη ζρέζεηο ηεο ΔΔ κε ην Νφηην νπδάλ, 2011) - (The EU and South Sudan, 2014) 
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3.6.2. Ο.Η.Δ. 

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν ΟΖΔ αλέπηπμε δηάθνξεο δπλάκεηο γηα ηελ εδξαίσζε 

ηεο εηξήλεο. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο 1996 ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2011, ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο δηαπίζησζε φηη ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη 

ζην Νφηην νπδάλ, εμαθνινπζεί λα ζπληζηά απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη 

αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή. Γηα ην ιφγν απηφ ίδξπζε ηελ «Απνζηνιή ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Ννηίνπ νπδάλ» (UNMISS: United Nations Mission in 

South Soudan) γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ επξχηεξε αλάπηπμε. 

 H δχλακε ηεο πνιπεζληθήο απηήο απνζηνιήο απαξηζκνχζε 13.765 

πξνζσπηθφ. Απηή αλαιχνληαλ ζε 10.127 έλνπιν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, ζε 147 

ζηξαηησηηθνχο παξαηεξεηέο, ζε 877 αζηπλνκηθή δχλακε, 2.208 πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ, 1.364 ηνπηθφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ θαη 409 εζεινληέο ηνπ ΟΖΔ. Οη 

απψιεηεο πνπ ππέζηε ε απνζηνιή, απφ ηελ άθημή ηεο θαη κεηέπεηηα, έθηαζε ζηνπο 

31. Ο εγθξηζείο πξνυπνινγηζµφο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 

έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο άγγημε ηα 580.830.400 δνιάξηα. 

 ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη κε ηελ παξέιεπζε κηαο ηξηεηίαο, ε θαηάζηαζε 

δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε. Σνπλαληίνλ ζα ιέγακε φηη παξέκεηλε 

έθξπζκε. Σα ελ εμειίμε γεγνλφηα νδήγεζαλ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ κε 

ην ππ΄ αξηζκφ 2155 ςήθηζκα λα εγθξίλεη, θαηά ηελ 7182ε ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηηο 27 

Μάε ηνπ 2014 ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο UNMISS. Σν πκβνχιην Αζθαιείαο, 

πξνέβε ζηε ςήθεζε απηή, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ππελζπκίδνληαο πξνεγνχκελα 

ςεθίζκαηά ηνπ, φπσο ηα: 1996/2011, 2046/2012, 2057/2012, 2109/2013 θαη 

2132/2013, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρπξή δέζκεπζε γηα ηελ θπξηαξρία, 

αλεμαξηεζία, εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ εζληθή ελφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ 

Ννηίνπ νπδάλ θαη ππελζπκίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ αξρψλ ηεο κε παξέκβαζεο, 

ηεο θαιήο γεηηνλίαο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Τπελζπκίδνληαο ην 

ςήθηζκά ηνπ 2086 (2013) θαη επηβεβαηψλνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο εηξήλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ κεξψλ, ηεο 

ακεξνιεςίαο θαη ηεο κε ρξήζεο βίαο, εθηφο απφ ηελ απηνάκπλα θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο εληνιήο, θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ε εληνιή γηα θάζε εηξελεπηηθή απνζηνιή είλαη 

εηδηθά γηα ηελ αλάγθε θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ελδηαθεξφκελεο ρψξαο.  
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 Ζ ζπλερήο ελαζρφιεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, θαλεξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ θξαηψλ – κειψλ γηα ηελ εθηφο ειέγρνπ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Νηαξθνχξ. Σν ζέκα είλαη πιένλ ζε εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηα ςεθίζκαηα 

ελαιιάζνληαη ην έλα ην άιιν. Ζ επηδίσμε είλαη ε ζπλερή θαηαδίθε ησλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θαηαρξήζεσλ, ησλ 

παξαβηάζεσλ ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ. ΄ απηά  ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη εθείλα πνπ αθνξνχλ εμσδηθαζηηθέο εθηειέζεηο, εζλνηηθά ζηνρεπκέλε βία, 

ζεμνπαιηθή θαη κε βάζε ην θχιν βία, ηνλ βηαζκφ, ηε ζηξαηνιφγεζε θαη ρξήζε 

παηδηψλ ζε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ηηο εμαλαγθαζηηθέο εμαθαλίζεηο, ηηο απζαίξεηεο 

ζπιιήςεηο θαη θξαηήζεηο. Δπηπιένλ, θαηαδηθάδνληαη ελέξγεηεο  κε ζηφρν ηε βία θαη 

ηελ ηξνκνθξάηεζε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ησλ επηζέζεσλ ζε ζρνιεία 

λνζνθνκεία, φπσο επίζεο θαη ελαληίνλ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη γηα εηξεληθνχο 

ζθνπνχο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Οη παξαβάηεο απηψλ 

ησλ πξάμεσλ, επηβάιιεηαη λα νδεγεζνχλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ θαη λα απνδσζεί δηαθηνζχλε. (Resolution 2155/2014) 

 Μηα άιιε απφζηνιή ηνπ ΟΖΔ ελεξγνπνηήζεθε θαη είρε δξαζηεξνπνηεζεί ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Νηαξθνχξ ηνπ νπδάλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

62εο ζπλφδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα θξάηε-κέιε απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε 

δχν λέσλ εηξελεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κεγαιχηεξε απνζηνιή 

πνπ δεκηνπξγήζεθε πνηέ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ. Πξφθεηηαη γηα ηελ Τβξηδηθή 

Απνζηνιή Αθξηθαληθήο Έλσζεο/ΟΖΔ ζην Νηαξθνχξ ηελ UNAMID. ε ζπλεξγαζία 

ινηπφλ ηνπ ΟΖΔ κε ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε, ε νπνία θαη πξνΐζηαην ηεο φιεο 

επηρείξεζεο, επηδηψρζεθε ε επηβνιή θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, ζ΄ απηή ηελ 

πνιχπαζε πιεπξά ηνπ πιαλήηε. Ζ απνζηνιή επαλδξψζεθε κε 20.193 άηνκα 

πξνζσπηθφ. Ζ αλάιπζε ηεο δχλακεο απηήο πεξηιάκβαλε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ 

12.637, ζηξαηησηηθνχο παξαηεξεηέο 262, αζηπλνκηθέο δπλάκεηο 3.059, πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ δηεζλέο 1.022 θαη ηνπηθφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ 2.914 θαη ηέινο 

εζεινληέο ηνπ ΟΖΔ 299 άηνκα. Οη απψιεηεο ηεο απνζηνιήο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηεο δχλακήο ηεο έθηαζαλ ηα 212 άηνκα, ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 

(UNAMID, 2014) - (Οη Δηξελεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ ΟΖΔ, 2013) 

3.6.3. ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Ζ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο κε ηνλ νπνηαδήπνηε ηξφπν ζηνπο δηεζλείο 
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νξγαληζκνχο, επηηξέπεη ηελ δξάζε απηψλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Πιεζψξα δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαζψο θαη ΜΚΟ έρνπλ αλαιάβεη δξάζε ζην Νφηην νπδάλ ηδηαίηεξα 

κεηά ηελ θχξεμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. Οη δηάθνξνη δηεζλείο θνξείο πνπ 

επηδηψθνπλ ζηελ αλαζηήισζε θαη αλαδφκεζε ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο είλαη νη 

θαησζη: ΑΔ, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ΓΟΔ, ηνπ 

ΓΝΣ, ηεο Interpol, ηνπ ΓΟΜ, ΔΑΜ, ITU, MIGA, ηνπ ΟΖΔ, UNCTAD, ε UNESCO, 

UPU, ΠΟΣ, ΠΟΤ, Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο. (AFRICA :: SOUTH 

SUDAN 2015). ηε ζπκπφξεπζε απφ πιεπξάο επίιπζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη δεθάδεο ΜΚΟ, φπσο ε UNISEF, ε Ύπαηε Αξκνζηία 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Ο Δξπζξφο ηαπξφο, ε Δξπζξά Ζκηζέιελνο, νη Γηαηξνί ηνπ 

Κφζκνπ, νη Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα θαη πνιινί άιινη.  

 Απφ ηελ έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, νη ζθνδξέο 

κάρεο έρνπλ αθήζεη ρηιηάδεο ζχκαηα θαη έρνπλ απνδπλακψζεη ηνλ πιεζπζκφ. 

Απηή ε αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή έρεη νδεγήζεη πεξίπνπ 1,6 εθαηνκκχξηα 

εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνπο αλζξψπνπο, ιφγσ θπξίσο ηεο αλππνιφγηζηεο θαη 

αλειέεηεο βίαο ελαληίνλ ησλ ακάρσλ. Μεγάινο αξηζκφο ησλ ακάρσλ αλαδεηεί 

πξνζηαζία ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο απφ ηνλ ΟΖΔ. 

 Δθηφο ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ ε πεξηνρή πιήηηεηαη θαη απφ βηβιηθέο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Ζ μεξαζία, νη πιεκκχξεο θαη νη αζζέλεηεο, φπσο ε 

εινλνζία, θάλνπλ αδχλαηε ηελ θαιιηέξγηα ηεο γεο θαη ηελ παξαγσγή αγαζψλ γηα 

ηελ ζίηηζε ησλ θαηνίθσλ. Ζ επηζηηηζηηθή απηή θξίζε νδήγεζε ην ηξέρνλ έηνο πάλσ 

απφ 4,6 εθαηνκκχξηα άηνκα, 3,8 εθαη. ην πξνεγνχκελν έηνο, λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηέζεζε πεξηζζφηεξα απφ  224 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ζην Νφηην 

νπδάλ, απφ κάρεο πνπ μέζπαζαλ απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη κεηέπεηηα. 

Μφλν θαηά ην ηξέρνλ έηνο ε νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ΔΔ αλέξρεηαη ζε  145 

εθαηνκκχξηα επξψ. (Commission, 2015) - (The World Factbook, 2015) 

3.7. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 Ζ ίδξπζε ελφο λένπ θξάηνπο απαηηεί ηε ζέζπηζε φισλ εθείλσλ ησλ θνξέσλ 

θαη ζεζκψλ πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ην ιαφ, θαη ζα εγγπεζνχλ ηελ ιεηηνπξγία θαη 

εζληθή αλεμαξηεζία ηνπ. Έηζη ζην λεντδξπζέλ Νφηην νπδάλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ 
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ζηεξίρζεθε πξνζσξηλά ζην ήδε ππάξρνλ χληαγκα ηνπ εληαίνπ νπδάλ, έσο ηελ 

ςήθηζε λένπ πληάγκαηνο. Με βάζε απηφ ζεζκνζεηείηαη ε εθηειεζηηθή εμνπζία, 

πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη αξρεγφο θξάηνπο θαη αξρεγφο 

θπβεξλήζεσο, θαζψο επίζεο θαη αξρεγφο ηνπ Λατθνχ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ 

ηνπ νπδάλ (SPLA/M). Πξψηνο πξφεδξνο ήηαλ ν Σδνλ Γθαξάλγθ, ηδξπηήο ηνπ 

SPLA/M σο ην ζάλαηφ ηνπ, ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2005. Χο πξψηνο αληηπξφεδξνο 

νξθίζηεθε ν άιβα Κηίξ Μαγηαξληίη θαη πξφεδξνο ηνπ Νφηηνπ νπδάλ, κεηά ην 

ζάλαην ηνπ πξνέδξνπ απφ ηηο 11 Απγνχζηνπ 2005. Ο Ρίεθ Μαθάξ ηνλ 

αληηθαηέζηεζε ζην αμίσκα ηνπ αληηπξνέδξνπ. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε θαη απφ ηε Ννκνζεηηθή πλέιεπζε ηνπ Νφηηνπ νπδάλ. Δπίζεο, κε 

βάζε ην χληαγκα, ε δηθαηνζχλε είλαη αλεμάξηεηε θαη ην αλψηαην δηθαζηηθφ 

φξγαλν είλαη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην. ηηο 23 Ηνπιίνπ 2013 ν Μαγηαξληίη, πξνέβε 

ζε κηα αδηθαηνιφγεηε ελέξγεηα θαζψο απέιπζε ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο 

θπβέξλεζήο ηνπ, καδί κε ηνλ αληηπξφεδξν Μαθάξ. 

 Ο πξφεδξνο άιβα Κίηξ, βξίζθεηαη ζην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ θαηφπηλ ησλ 

ηζηνξηθψλ εθινγψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 11-15 Απξηιίνπ ηνπ 2010. ηηο εθινγέο 

απηέο ην Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα ηνπ νπδάλ, φπνπ πξνΐζηαηαη ν Κίηξ, 

έιαβε πνζνζηφ ζρεδφλ 93% (2.616.613 ςήθνη πνπ αληηζηνηρεί ζην 92,99% ησλ 

εθινγέσλ), έλαληη 7% ηνπ Λατθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Κηλήκαηνο ηνπ νπδάλ γηα ηελ 

Γεκνθξαηηθή Αιιαγή ηνπ Λακ Αθφι (197.217 ςήθνη ή 7,01% ησλ εθινγέσλ). Σν 

εθινγηθφ ζψκα απαξηζκνχζε ηα 2.813.830 ςεθνθφξνπο. (Sudan Tribune) 

 Αλ θαη νη επφκελεο εθινγέο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην 2015, απηέο δελ 

πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ζχληνκα. Με δήισζή ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ Ννηίνπ 

νπδάλ, άιβα Κίηξ ζηηο 12 Μαΐνπ 2014, απφ ηελ πξσηεχνπζα Σδνχκπα, ζε νκηιία 

ηνπ δήισζε φηη, ζα αλαβιεζνχλ νη πξνεδξηθέο εθινγέο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί 

γηα ην 2015, θαζψο -φπσο είπε- ζα ρξεηαζηεί θαηξφο γηα λα ζπκθηιησζνχλ νη 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο (ζηξαηφο θαη αληάξηεο). Οη πξνεδξηθέο εθινγέο αλακέλεηαη 

λα δηεμαρζνχλ έσο ην 2018. Ο πξφεδξνο Κίηξ θαη ν εγέηεο ησλ αληαξηψλ Ρηθ 

Μαζάξ, ν νπνίνο είρε δηαηειέζεη αληηπξφεδξνο ηνπ Κηηξ θαηά ην πξφζθαην 

παξειζφλ, ππέγξαςαλ ζπκθσλία θαηάπαπζεο ππξφο. Γήισζαλ, επίζεο, φηη ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε λέεο ζπλνκηιίεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπεη ηέινο ζηελ πεληάκελε αηκαηνρπζία. Ήδε απφ ηηο πξψηεο 

ψξεο ηεο ζπκθσλίαο ζηξαηφο θαη αληάξηεο αιιεινθαηεγνξνχληαη γηα αζέηεζή ηεο. 
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(Νφηην νπδάλ: Αλαβάιινληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην 2015 πξνεδξηθέο 

εθινγέο, 2014) 

 Έλα ρξφλν αξγφηεξα ππήξμε κηα λέα ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο ή 

ιήμεο ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ, φπσο επηζήκσο αλαθνηλψζεθε απφ ηηο 

αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο. Ο πξφεδξνο ηνπ Νφηηνπ νπδάλ άιβα Κηίξ ππέγξαςε 

ηε ζπκθσλία εηξήλεπζεο ζηε ρψξα ηνπ θαη ιήμεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, 

δηάξθεηαο 20 κελψλ, κε ηνπο αληάξηεο ππφ ηνλ πξψελ αληηπξφεδξν Ρίθ Μάζαξ. Ο 

θ. Κηίξ εμέθξαζε σζηφζν επηθπιάμεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο, 

ζχκθσλα κε καξηπξία ζην πξαθηνξείν Reuters, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο 

ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο, παξνπζία Αθξηθαλψλ εγεηψλ. Οη πξφεδξνη ηεο 

Κέλπαο θαη ηεο Οπγθάληα, θαζψο θαη ν πξσζππνπξγφο ηεο Αηζηνπίαο, νη νπνίνη 

κεζνιάβεζαλ γηα ηε ζπκθσλία, παξεπξέζεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο 

ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Νφηηνπ νπδάλ, Σδνχκπα. Ο εγέηεο ησλ αληαξηψλ είρε 

ππνγξάςεη ην θείκελν κηα εβδνκάδα λσξίηεξα, ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Αηζηνπίαο, 

Αληίο Ακπέκπα. (Τπνγξαθή ιήμεο ηνπ εκθπιίνπ έβαιε ν πξφεδξνο ηνπ Νφηηνπ 

νπδάλ, 2015) 

3.8. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 μέζπαζαλ νη πξψηεο βίαηεο ζπγθξνχζεηο, 

κεηαμχ επαλαζηαηηθψλ νκάδσλ, ιίγν κεηά ηελ απφθαζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νπδάλ. Ζ πνιππφζεηε αλεμαξηεζία πινπνηήζεθε επίζεκα ην 1956, θαη ζήκαλε ηε 

έλαξμε πνιπεηψλ εκθχιησλ θπξίσο ζπγθξνχζεσλ. Ηζηνξηθά δχν καθξνρξφληεο 

εκθχιηεο ζπκπινθέο άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζην ξνπ ηεο ηζηνξίαο, σο ν πξψηνο 

θαη ν δεχηεξνο εκθχιηνο πφιεκνο ηνπ νπδάλ.  

 Οη πξψηεο ζπκπινθέο έγηλαλ κεηαμχ ζηαζηαζηψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη 

ησλ δπλάκεσλ ηεο Βξεηαληθήο Γηνίθεζεο. Απφ ην 1955 έσο ην 1972 ε νπδαληθή 

θπβέξλεζε αληηκεηψπηδε ζηελ πεξηνρή ηηο δπλάκεηο ησλ αληαξηψλ Αλγηάλγα, νη 

νπνίνη δεηνχζαλ κεγαιχηεξε απηνλνκία γηα ηνλ Νφην, νπφηε έρνπκε θαη ηελ έλαξμε 

ηνπ Πξψηνπ νπδαληθνχ Δκθχιηνπ Πνιέκνπ. Ζ δηακάρε απηή αλάκεζα ζην βφξεην 

θαη ην λφηην ηκήκα ηνπ νπδάλ έιεμε ηνλ Μάξηην ηνπ 1972, κε ηελ Δηξελεπηηθή 

πλζήθε ηεο Αληίο Ακπέκπα. Τπνινγίδεηαη πσο ζηνίρηζε ηελ δσή ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 500.000 αλζξψπνπο. 
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 Σν 1983 μεζπνχλ λέεο δηακάρεο κεηαμχ ηνπ βφξεηνπ θαη ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο 

ηεο ρψξαο ν επνλνκαδφκελνο Γεχηεξνο νπδαληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο. Σελ 

επνρή απηή ηδξχεηαη ζηελ πεξηνρή ν Λατθφο Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ νπδάλ 

(Sudan People's Liberation Army - SPLA θαη ην πνιηηηθφ ηνπ ηκήκα Λατθφ 

Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα ηνπ νπδάλ, Sudan People's Liberation Movement - 

SPLM). Οη δηακάρεο κεηαμχ ηνπ ηξαηνχ ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ θαη ηνπ 

SPLA ζα θξαηήζνπλ ηειηθά κέρξη ην 2005, φηαλ νη δπν πιεπξέο ζα ππνγξάςνπλ 

ζηελ Κέλπα ηε πλνιηθή Δηξελεπηηθή πκθσλία (Comprehensive Peace 

Agreement - CPA, γλσζηή θαη σο πκθσλία ηεο Νατβάζα). Σα ζχκαηα απηνχ ηνπ 

δεχηεξνπ πνιέκνπ ππνινγίδνληαη γχξσ ζηα 2 εθαηνκκχξηα, ελψ πεξίπνπ 4 

εθαηνκκχξηα θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ππνινγίδεηαη πσο αλαγθάζηεθαλ λα ηελ 

εγθαηαιείςνπλ. 

3.8.1. Ππώηορ Δμθύλιορ Πόλεμορ 

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1953, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Αίγππηνο ζα 

ζπλάςνπλ ζπκθσλία, ε νπνία πξνέβιεπε ηε ζνπδαληθή απηνδηνίθεζε θαη 

απηνδηάζεζε. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο πξνο ηελ αλεμαξηεζία μεθίλεζε κε ηα 

εγθαίληα ηνπ πξψηνπ θνηλνβνπιίνπ ην 1954. ηηο 18 Απγνχζηνπ ηνπ 1955 κηα 

εμέγεξζε ζην ζηξαηφ ζε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, ε νπνία, αλ θαη θαηεζηάιε 

γξήγνξα, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο αληαξηψλ. Ζ εμέγεξζε απηή 

ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ νπδαληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. ηηο 15 

Γεθεκβξίνπ 1955, ν πξσζππνπξγφο ηνπ νπδάλ Ηζκαήι αι-Αδράξη αλαθνίλσζε φηη 

ην νπδάλ ζα θεξχμεη κνλνκεξψο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ κέζα ζηηο επφκελεο 

ηέζζεξηο εκέξεο. ηηο 19 Γεθέκβξηνο 1955 ην θνηλνβνχιην ηνπ νπδάλ, κνλνκεξψο 

θαη νκφθσλα, δηαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νπδάλ. Οη Βξεηαλνί θαη ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαγλψξηζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νπδάλ, ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1956. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ μέλσλ 

δπλάκεσλ πνπ ηάρζεθαλ ππέξ θαη αλαγλψξηζαλ ην λέν θξάηνο. Χζηφζν, ε 

Αξαβνθξαηνχκελε εγεζία ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Υαξηνχκ ππαλαρψξεζε απφ ηηο 

ππνζρέζεηο γηα ην θαζεζηψο ηεο λφηηαο πεξηνρήο, θαη απεθάλζε ζηε δεκηνπξγία 

ελφο νκφζπνλδνπ θξάηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή νδήγεζε ζε αληαξζία κέξνπο ηνπ 

ζηξαηνχ, φπνπ ππεξεηνχζαλ αμησκαηηθνί θαηαγφκελνη απφ ην λφην θαη πξνθάιεζε 

δεθαεπηά ρξφληα εκθπιίνπ πνιέκνπ, απφ ην 1955 έσο ην 1972. Καηά ηελ πξψηκε 

πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ, εθαηνληάδεο θπβεξλεηηθνί ππάιιεινη, δάζθαινη θαη άιινη 
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αμησκαηνχρνη, πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα λφηηα, ζθαγηάζηεθαλ. 

 Σν Δζληθφ Δλσηηθφ Κφκκα (NUP), ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ Ηζκαήι αι-Αδράξη, 

θπξηάξρεζε ζηηο πξψηεο εθινγέο, αιιά ην πξψην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζχληνκα 

αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα ζπλαζπηζκφ ησλ ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Σν 

1958, κεηά απφ κηα πεξίνδν νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ θαη πνιηηηθψλ ειηγκψλ πνπ 

παξέιπζε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ν Αξρεγφο ηνπ Δπηηειείνπ Τπνζηξάηεγνο Ibrahim 

Abboud αλέηξεςε ην θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα κε έλα αλαίκαθην πξαμηθφπεκα. 

Ο ζηξαηεγφο Abboud δελ πξαγκαηνπνίεζε ηηο ππνζρέζεηο ηνπ λα επηζηξέςεη ζην 

νπδάλ πνιηηηθή θπβέξλεζε. ε ζπλδπαζκφ κε ηε ιατθή δπζαξέζθεηα θαηά ηνπ 

ζηξαηνχ νδήγεζε ζε έλα θχκα ηαξαρψλ θαη απεξγηψλ ζηα ηέιε ηνπ Οθηψβξε ηνπ 

1964, πνπ αλάγθαζε ην ζηξαηφ λα εγθαηαιείςεη ηελ εμνπζία. 

 Σν θαζεζηψο Abboud αθνινπζήζεθε απφ κηα πξνζσξηλή θπβέξλεζε κέρξη 

ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο. Σνλ Απξίιε ηνπ 1965 δεκηνπξγήζεθε κηα θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ Μνράκελη Αρκάλη Μαρηδνχκπ. Μεηαμχ 

1966 θαη 1969, ην νπδάλ είρε κηα ζεηξά απφ θπβεξλήζεηο πνπ απνδείρζεθαλ 

αλίθαλεο, είηε λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα κφληκν ζχληαγκα, είηε  λα αληηκεησπίζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα, θαη παξέκεηλαλ λα αζρνινχληαη κε ηηο εζλνηηθέο δηαθσλίεο. Ζ 

δηαδνρή ησλ θπβεξλήζεσλ κεηά ηελ αλεμαξηεζία θπξηαξρείηαη απφ Άξαβεο 

Μνπζνπικάλνπο πνπ ζεψξεζαλ ην νπδάλ σο κνπζνπικαληθφ αξαβηθφ θξάηνο. 

Πξάγκαηη, ε ζπλεξγαζία – ζπγθπβέξλεζε Οχκα / NUP πξφηεηλε ην ζχληαγκα ηνπ 

1968, ην νπνίν ήηαλ αλακθηζβήηεηα ην πξψην κε ηζιακηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζχληαγκα ηνπ νπδάλ.  

 Ζ δπζαξέζθεηα θνξπθψζεθε κε έλα δεχηεξν πξαμηθφπεκα ζηηο 25 Μαΐνπ 

1969. Με εγέηε ηνλ ζπληαγκαηάξρε Gaafar Nimeiry πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξαμηθφπεκα, ν νπνίνο αλέιαβε πξσζππνπξγφο ηεο λενδεκηνπξγεζείζαο 

θπβέξλεζεο. Σν λέν θαζεζηψο θαηάξγεζε ην θνηλνβνχιην θαη έζεζε εθηφο λφκνπ 

φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Οη δηαθνξέο θαη νη αςηκαρίεο κεηαμχ καξμηζηηθψλ θαη κε-

καξμηζηηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ θπβεξλψληνο ζηξαηησηηθνχ ζπλαζπηζκνχ, 

νδήγεζε ζε έλα ζχληνκν επηηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1971, ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ ζνπδαληθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Σν 1972, ε ζπκθσλία ηεο Αληίο 

Ακπέκπα νδήγεζε ζε δηαθνπή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ κεηαμχ Βνξξά-Νφηνπ θαη 

πινπνίεζε έλα βαζκφ απηνδηνίθεζεο. Ζ ζπκθσλία απηή δξνκνιφγεζε ηε 
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δεθάρξνλε παχζε ηνπ εκθχιηνπ πφιεκνπ. 

 Σν 1976, νη Ansars πξαγκαηνπνίεζαλ κηα αηκαηεξή, αιιά απνηπρεκέλε 

απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1977, ν Πξφεδξνο Nimeiry 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ εγέηε ηεο Ansar Sadiq al-Mahdi, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε 

ζπκθηιίσζε. Δθαηνληάδεο πνιηηηθνί θξαηνχκελνη απειεπζεξψζεθαλ, θαη ηνλ 

Αχγνπζην γεληθή ακλεζηία αλαθνηλψζεθε γηα φινπο ηνπο αληηπάινπο ηεο 

θπβέξλεζεο Nimeiry. (Ηζηνξία ηνπ νπδάλ 2015) – [Ηζηνξία ηνπ νπδάλ (1956-

1969) θαη Πξψηνο Δκθχιηνο Πφιεκνο ηνπ νπδάλ] 

3.8.2. Γεύηεπορ Δμθύλιορ Πόλεμορ 

 Σν 1983, ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηε λφηηα πεξηνρή θνχλησζε, ζε αληίδξαζε 

ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ηζιακνπνίεζεο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Υαξηνχκ. ηηο 

6 Απξηιίνπ 1985, κηα νκάδα αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ, κε επηθεθαιήο ηνλ 

Πηέξαξρν Abd ar Raxman Siwar aΖ Dhahab, αλέηξεςε ηνλ πξφεδξν Nimeiri, ν 

νπνίνο θαηέθπγε ζηελ Αίγππην. Μεηά απφ ηξεηο εκέξεο ν Dhahab δεκηνχξγεζε 

έλα δεθαπεληακειέο Μεηαβαηηθφ ηξαηησηηθφ πκβνχιην (TMC), ην νπνίν 

εμνπζηνδνηήζεθε λα δξνκνινγήζεη ηηο εμειίμεηο γηα ην κέιινλ ηνπ νπδάλ.  

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1986, ν Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi ζρεκάηηζε θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ κε ην Οχκα Δζληθφ Κφκκα (UNP), ην Γεκνθξαηηθφ Δλσηηθφ Κφκκα 

(DUP), ην Δζληθφ Ηζιακηθφ Μέησπν (NIF), θαη ηέζζεξα άιια θφκκαηα απφ ην λφην. 

Γπζηπρψο, φκσο ν Sadiq απνδείρζεθε έλαο αδχλακνο θαη αλίθαλνο εγέηεο. Ο 

θνκκαηηζκφο, ε δηαθζνξά, νη πξνζσπηθέο αληηπαιφηεηεο, ηα ζθάλδαια θαη ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα, ραξαθηήξηδαλ ην θαζεζηψο Sadiq. Μεηά απφ ιηγφηεξν απφ έλα 

έηνο ζηελ εμνπζία, ν Sadiq al Mahdi απέιπζε ηελ θπβέξλεζε, θαζψο είρε απνηχρεη 

λα ζπληάμεη έλα λέν πνηληθφ θψδηθα γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηε αξία. Πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε ην ΓΝΣ, γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 

ζην λφην θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ DUP θαη ησλ λφηησλ άιισλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ν Sadiq ζρεκαηίδεη κηα άιιε αλαπνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ.  

 Σν 1989, ε θπβέξλεζε θαη νη αληάξηεο ηνπ λφηνπ άξρηζαλ λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ην ηέινο ηνπ πφιεκνπ. Σηο ζπλνκηιίεο θαη ηηο φπνηεο επαθέο 

δηέθνςε έλα άιιν πξαμηθφπεκα, ην νπνίν επέβαιε έλα ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο πνπ 
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δελ ελδηαθεξφηαλ γηα ζπκβηβαζκφ. Ο εγέηεο ηνπ θαζεζηψηνο Omar al-Bashir, 

εδξαίσζε ηελ εμνπζία ηνπ, θαηά ηα επφκελα ρξφληα, θαηαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηε 

ζέζε ηνπ πξνέδξνπ. 

 Ο εκθχιηνο ζπαξαγκφο κεηαμχ βνξά-λφηνπ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 

εθηνπηζκφ πεξηζζφηεξσλ απφ 4 εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ απφ ηα λφηηα. Κάπνηνη 

θαηέθπγαλ ζε κεγάιεο λφηηεο πφιεηο, φπσο ε κεηέπεηηα πξσηεχνπζα ηνπ Ννηίνπ 

νπδάλ Σδνχκπα, ελψ θάπνηνη άιινη, πην απνθαζηζηηθνί επηδίσμαλ λα 

κεηαθηλεζνχλ πξνο ην βνξά θαη ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο Υαξηνχκ θαη αθφκε 

ζε Αηζηνπία, Κέλπα, Οπγθάληα, Αίγππην θαη άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο. Ζ έιιεηςε 

επελδχζεσλ ζην λφην θαη ε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε είρε σο απνηέιεζκα, ηελ 

πιήξε απαμίσζε ηνπ λφηνπ. Πνιιέο δηεζλείο αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο 

ζεσξνχζαλ σο κηα «ρακέλε γεληά», πνπ ζηεξείηαη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, ηελ 

πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηελ φπνηα δπλαηή 

αλάπηπμε.  

 ηηο αξρέο ηνπ 2003 κηα λέα εμέγεξζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην νπδαληθφ 

Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα / ηξαηνχ (SLM / Α) θαη ην Κίλεκα Γηθαηνζχλεο θαη 

Ηζφηεηαο (JEM), ζηε δπηηθή πεξηνρή απηή ηε θνξά, ζην Νηαξθνχξ. Οη αληάξηεο 

θαηεγφξεζαλ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε φηη παξακειεί ηελ πεξηνρή ηνπ Νηαξθνχξ. 

Βέβαηα ζηελ φιε θίλεζε ππήξρε κηα αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 

αληαξηψλ θαη θαηά πφζνλ δεηνχζαλ απιψο κηα βειηησκέλε ζέζε γηα ην Νηαξθνχξ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπδάλ ή νξηζηηθή απφζρηζε. Σφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη νη 

αληάξηεο έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα αγξηφηεηεο ζε απηφλ ηνλ πφιεκν, αλ θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο έρεη πέζεη ζε αξαβηθέο παξαζηξαηησηηθέο 

νξγαλψζεηο (Σδαληδανπίλη17), νη νπνίεο ζπκκάρεζαλ κε ηελ θπβέξλεζε. Οη 

αληάξηεο έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη νη πνιηηνθπιαθέο απηέο είραλ ζπκκεηνρή ζε 

εζλνθάζαξζε ζην Νηαξθνχξ, θαη απφ ηηο κάρεο είραλ εθηνπηζηεί εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο άλζξσπνη, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αλαδήηεζαλ θαηαθχγην ζην γεηηνληθφ 

Σζαλη. Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ ζπκάησλ, 

πνπ θπκαίλνληαη απφ είθνζη ρηιηάδεο έσο θαη ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

λεθξνχο, είηε απφ ηελ άκεζε εκπινθή ζηηο ζπγθξνχζεηο, είηε απφ ηελ  πείλα θαη ηηο 

αζζέλεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο. 

                                                      
17 Σδαληδνπίλη: Πξφθεηηαη γηα πνιηηνθχιαθεο – παξαζηξαηησηηθή νκάδα, ε νπνία αλαιάκβαλε 

απνζηνιέο εθθαζαξίζεσλ αληηπάισλ (θπξίσο θπιεηηθέο δηαθνξέο).  
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 Σν 2004, νη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε Νηδακέλα ηνπ Σζαλη, 

νδήγεζαλ ζηηο 8 Απξηιίνπ ζηελ αλζξσπηζηηθή ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ, ηνπ JEM θαη ηνπ SLA. Χζηφζν, νη 

ζπγθξνχζεηο ζπλερίδνληαλ θαη παξά ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο. Ζ Αθξηθαληθή 

Έλσζε (AU) ζρεκάηηζε κηα επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο 

θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο (CFC). Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2004, ε Αθξηθαληθή Έλσζε 

έζηεηιε αξρηθά 150 ζηξαηηψηεο απφ ηε Ρνπάληα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ 

θαηάπαπζε ηνπ ππξφο. Έγηλε, σζηφζν, ζχληνκα πξνθαλέο φηη 150 ζηξαηηψηεο δελ 

ζα ήηαλ αξθεηφ, έηζη εληζρχζεθε ε δχλακε κε άιινπο 150 ζηξαηηψηεο απφ ηελ 

Νηγεξία. 

 ηηο 18 επηεκβξίνπ 2004 ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

κε ην ςήθηζκα 1564, απεθάλζε φηη ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ δελ έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο δεζκεχζεηο ηεο, εθθξάδνληαο ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο επηζέζεηο απφ αέξνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε επηζέζεηο απφ ηνπο πνιηηνθχιαθεο Σδαληδανπίλη ελαληίνλ ρσξηψλ 

ζην Νηαξθνχξ. Δμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφζεζε ηεο Αθξηθαληθήο 

Έλσζεο λα εληζρχζεη ηελ απνζηνιή παξαθνινχζεζεο ζην Νηαξθνχξ θαη θάιεζε 

φια ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2005, ε απνζηνιή ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ζην νπδάλ απμήζεθε ζε πεξίπνπ 

7.000 άηνκα. 

 Οη εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ αληαξηψλ ηνπ λφηνπ θαη ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ Υαξηνχκ, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν ην 2003 θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 2004, αλ θαη νη αςηκαρίεο ζε πεξηνρέο ηνπ λφηνπ ζπλερίδνληαλ. Οη δχν πιεπξέο 

ζπκθψλεζαλ φηη, κεηά απφ κηα ηειηθή ζπλζήθε εηξήλεο, ζην λφηην νπδάλ ζα 

ππαρζεί ζε θαηάζηαζε απηνλνκίαο γηα έμη ρξφληα, θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ 

πξνζεζκίαο, ν ιαφο ηνπ Νφηηνπ νπδάλ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη κέζν 

δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Δπηπιένλ, ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην 

ζα κνηξαδφληνπζαλ εμίζνπ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ αληαξηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ησλ έμη εηψλ. Ζ ηθαλφηεηα θαη ε βνχιεζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα εθπιεξψζεη απηέο ηηο ππνζρέζεηο ακθηζβεηήζεθαλ απφ 

νξηζκέλνπο παξαηεξεηέο, ζε ζπλάξηεζε κε ην γεγνλφο, φηη ε θαηάζηαζε ηξηψλ 

θεληξηθψλ θαη αλαηνιηθψλ επαξρηψλ απνηεινχζαλ ζεκείν ηξηβήο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ ηειηθή ζπλζήθε εηξήλεο ππνγξάθεθε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2005 

ζην Νατξφκπη. Οη φξνη ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο έρνπλ σο εμήο: 
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 Ζ πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ νπδάλ ζα έρεη απηνλνκία γηα έμη ρξφληα, φπνπ κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηνπο, ζα αθνινπζήζεη δεκνςήθηζκα γηα ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηεο 

απφζρηζεο. 

 Καη νη δχν πιεπξέο ζα ζπγρσλεχζνπλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπο ζε έλα 

αξηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 39.000 πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί, 

αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

 Σα έζνδα απφ ηηο πεηξειαηνπεγέο ζα κνηξάδνληαη νκνηφκνξθα κεηαμχ Βνξξά 

θαη Νφηνπ. 

 Θέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη αλαινγηθά, ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο 

πεξηνρέο θαη ηηο θπιέο. (π.ρ. θεληξηθή δηνίθεζε: 70-30, Abyei / Μπιε Νείινπ / 

Ννχκπα βνπλά: 55-45, ππέξ ηεο θπβέξλεζεο). 

 Ο Ηζιακηθφο λφκνο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζαξία, ζα έρεη ηζρχ ζην βνξξά, ελψ ε 

ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηεο ζην λφην ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί απφ ηελ εθιεγκέλε 

επηηξνπή δηαθπβέξλεζεο. (Ηζηνξία ηνπ νπδάλ, 2015) - (Ηζηνξία ηνπ νπδάλ 

(1986-ζήκεξα) θαη Γεχηεξνο Δκθχιηνο Πφιεκνο ηνπ νπδάλ) 

 ηηο 31 Απγνχζηνπ 2006, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

ελέθξηλε κε ην ςήθηζκα 1706, ηελ απνζηνιή λέαο εηξελεπηηθήο δχλακεο επηπέδνπ 

17.300 αηφκσλ, ζην Νηαξθνχξ. Καηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, σζηφζν, ε UNMIS 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαπηπρζεί ζην Νηαξθνχξ, ιφγσ ηεο ζζελαξήο αληίζεζεο ηεο 

Κπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ, ζηελ αλάιεςε κηαο εηξελεπηηθήο επηρείξεζεο 

απνθιεηζηηθά απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε. Ο ΟΖΔ ηφηε μεθίλεζε κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε γηα λα πξνζπαζήζεη λα μεθηλήζεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο 

κέζα απφ ηε ζηαδηαθή ελίζρπζε ηεο AMIS, πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ηεο εμνπζίαο ζε 

κηα θνηλή επηρείξεζε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Μεηά 

απφ παξαηεηακέλεο θαη εληαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ 

θαη ζεκαληηθέο δηεζλείο πηέζεηο, ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ηειηθά απνδέρηεθε ηελ 

επηρείξεζε δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζην Νηαξθνχξ. 

 Σν 2009 ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην εμέδσζε έληαικα ζχιιεςεο γηα ηνλ 

Αl-Bashir, θαηεγνξψληαο ηνλ γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη 

εγθιήκαηα πνιέκνπ. Σν 2009 θαη ην 2010 κηα ζεηξά ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

αληίπαισλ λνκαδηθψλ θπιψλ ζην Νφηην Κνξληνθάλ πξνθάιεζε κεγάιν αξηζκφ 

ζπκάησλ θαη ηνλ εθηνπηζκφ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ. Ζ ζνπδαληθή θπβέξλεζε θαη ην 
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Κίλεκα Γηθαηνζχλεο θαη Ηζφηεηαο (JEM) ππέγξαςαλ ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ 

ππξφο θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχγθξνπζεο ζην Νηαξθνχξ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2010. 

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε δεκνςήθηζκα γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. Ο Νφηνο ςήθηζε κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία λα 

απνζρηζηεί θαη λα δεκηνπξγεζεί ε Γεκνθξαηία ηνπ Ννηίνπ νπδάλ, κε πξσηεχνπζα 

ηελ Σδνχκπα θαη ηνλ Kiir Mayardit σο πξψην πξφεδξνο ηεο. Ο πξφεδξνο ηνπ 

νπδάλ Al-Bashir αλαθνίλσζε φηη απνδέρζεθε ην απνηέιεζκα, αιιά ζχληνκα ε βία 

μέζπαζε ζηε δηαθηινληθνχκελε πεξηνρή ηνπ Abyei, ε νπνία δηεθδηθνχληαλ 

εθαηέξσζελ απφ ην Βνξξά θαη ην Νφην. ηηο 6 ηνπ Ηνπλίνπ 2011 έλνπιε ζχξξαμε 

μέζπαζε ζηo Νφηην Κνξληνθάλ κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ 

νπδάλ, πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλεμαξηεζία ηνπ λφηνπ. Απηφ 

αθνινχζεζε κηα ζπκθσλία γηα ηηο δχν πιεπξέο λα απνρσξήζνπλ απφ ην Abyei. 

ηηο 20 Ηνπλίνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθψλεζαλ γηα ηελ 

απνζηξαηησηηθνπνίεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο πεξηνρή ηνπ Abyei, φπνπ δχλαηαη λα 

αλαπηπρζνχλ εηξελεπηηθέο δπλάκεηο ηεο Αηζηνπίαο. (Ηζηνξία ηνπ νπδάλ, 2015)  

3.8.3. Ανεξαπηηζία ηο 2011 

 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009, νη βηαηφηεηεο ζπλερίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ 

νπδάλ. Δμαηηίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε αληίπαιεο θπιέο, θαηεγξάθεζαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ δπν ρηιηάδεο λεθξνί κέζα ζε έλαλ ρξφλν. ΄ απηφ ζπλέβαιαλ θαη 

νη επηρεηξήζεηο ησλ αληαξηψλ ηεο Οπγθάληαο "Ο ηξαηφο Αληίζηαζεο ηνπ Κπξίνπ" 

(LRA). Σν θνηλνβνχιην ηνπ νπδάλ ζην Υαξηνχκ, ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ςήθηζε 

λφκν κε βάζε ηνλ νπνίν δηεμήρζε ην δηάζηεκα 9 έσο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 

δεκνςήθηζκα γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Νφηηνπ νπδάλ. Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ν πξφεδξνο ηνπ νπδάλ Οκάξ αι-Μπαζίξ 

δήισζε έηνηκνο λα απνδερζεί θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Νφηηνπ 

νπδάλ, αλ απηή απνθαζηζηεί, παξά ηνπο θφβνπο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα 

λέεο ηαξαρέο ζηελ πεξηνρή. 

 Σελ έλαξμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο αθνινχζεζαλ βίαηεο ζπγθξνχζεηο ζηα 

ζχλνξα κε ην Βφξεην νπδάλ, φπνπ δεθάδεο άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο. Σηο 

πξψηεο θηφιαο εκέξεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη κέρξη ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ πάλσ απφ 
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ην 60% ησλ ςεθνθφξσλ είρε ιάβεη κέξνο ζην δεκνςήθηζκα γηα ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ λνηίνπ νπδάλ, πνζνζηφ αλαγθαίν θαη ηθαλφ γηα λα 

ζεσξεζεί έγθπξν ην απνηέιεζκα. Σα πξψηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε 

πνζνζηφ 98,83% νη πνιίηεο ςήθηζαλ ππέξ ηεο απφζρηζεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο. 

Σν πνζνζηφ απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηα επίζεκα απνηειέζκαηα. Απφ ηηο 

3.837.406 έγθπξεο ςήθνπο, κφλν νη 44.888 (1,17%) ήηαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

ελφηεηαο κε ηνλ βνξξά. Σν απνηέιεζκα απηφ αλάγθαζε ηνλ πξφεδξν Οκάξ αι-

Μπαζίξ λα δειψζεη φηη δέρεηαη θαη ζέβεηαη ηελ επηινγή ησλ Ννηηνζνπδαλψλ, γηα 

αλεμαξηεζία. 

 Έηζη, ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2011 ην Νφηην νπδάλ έγηλε επίζεκα αλεμάξηεην θξάηνο. 

Σελ εκέξα πνπ θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, αλαγλσξηδφηαλ απφ 41 θξάηε κέιε 

ηνπ ΟΖΔ. ήκεξα έρνπλ αλαγλσξίζεη ην Νφηην νπδάλ πεξηζζφηεξεο απφ 125 

ρψξεο. (Ηζηνξία ηνπ Ν. νπδάλ, 2015) 

3.8.4. Κπίζη 2013-14 

 ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2013 ζηαζίαζε κεξίδα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Νφηηνπ νπδάλ 

πξνθαιψληαο πνιηηηθή θξίζε. Ο πξφεδξνο άιβα Κίηξ αλαθνίλσζε φηη ηελ 

επνκέλε θαηεζηάιε ε απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο, φκσο νη ζπγθξνχζεηο 

επαλαιήθζεθαλ ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ θαη επεθηάζεθαλ πέξα απφ ηελ πξσηεχνπζα, 

Σδνχκπα. Σνπιάρηζηνλ 500 άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ θαη πεξηζζφηεξνη απφ 400 

άιινη ηξαπκαηίζηεθαλ. Γηα ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ν Κίηξ θαηεγφξεζε ηνλ 

αληηπξφεδξν Ρίεθ Μαθάξ. Ο ηειεπηαίνο φκσο αξλήζεθε φηη έρεη ζρέζε κε απηφ. 

ηηο 19 Γεθεκβξίνπ ζθνηψζεθαλ 2 Ηλδνί ζηξαηηψηεο ηεο εηξελεπηηθήο δχλακεο ηνπ 

ΟΖΔ ζηελ πεξηνρή. ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2014 ε θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ 

ππέγξαςε ζηελ Αηζηνπία ζπλζήθε εθερεηξίαο κε ηνπο αληάξηεο ηνπ Ρίεθ Μαθάξ. 

Χζηφζν, ηνπο επφκελνπο κήλεο επαλαιήθζεθαλ νη ζπγθξνχζεηο. Έπεηηα απφ 5 

κήλεο ζπγθξνχζεσλ, ζηηο 8 Μαΐνπ 2014 ππνγξάθεθε ζπλζήθε γηα άκεζε 

θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ζρεκαηηζκφ κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο απφ ηνλ πξφεδξν 

άιβα Κίηξ θαη ηνλ αξρεγφ ησλ αληαξηψλ Μαθάξ. Θα αθνινπζνχζε ε ςήθηζε λένπ 

πληάγκαηνο θαη ε δηεμαγσγή εθινγψλ. Δθηφο ησλ άιισλ, ε ρψξα επιήγε θαη απφ 

ιηκφ, κε ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014, σο "ε ρεηξφηεξε ζηνλ θφζκν". Οη 

ζπγθξνχζεηο αλαδσππξψζεθαλ κέζα ζην 2014 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2015 
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δηεμήρζεζαλ εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο αλάκεζα ζηνλ Κίηξ Μαγηαξληίη θαη ηνλ Μαθάξ. 

Οη δχν άλδξεο ππέγξαςαλ κηα λέα εηξελεπηηθή ζπκθσλία γηα θαηάπαπζε ηνπ 

ππξφο θαη ζεζκνζέηεζε δεχηεξεο ζέζεο αληηπξνέδξνπ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2015. 

(Νφηην νπδάλ, 2015) 

3.9. ΝΣΑΡΦΟΤΡ 

 Ζ πξφζθαηε ηζηνξία βίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ νπδάλ – Νηαξθνχξ, άξρεηαη ην 

2003. Ζ εκθάληζε ελφο λένπ καρεηηθνχ πνιηηηθνχ θηλήκαηνο πνπ ηξνθνδνηνχληαλ 

απφ κέιε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θπιψλ ησλ Gounas, ησλ Zaghawa θαη ησλ 

Masalit, πιεζπζκψλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Νηαξθνχξ, 

έθαλε δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηνπ, αξρίδνληαο κηα βίαηε εθζηξαηεία ελαληίνλ 

θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο. Μεηά ηηο αξρηθέο επηηπρίεο, ε 

θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ δήηεζε κηα ζηξαηησηηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εμέγεξζεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, δαλείζηεθε 

ηελ ηερλνγλσζία, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζηξαηησηηθέο δνκέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ζην καθξνρξφλην πφιεκν θαηά ηνπ θηλήκαηνο απηνδηάζεζεο, 

ηνπ νπδαληθνχ Λατθνχ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ / Κηλήκαηνο (SPLA / Μ) ζην 

λφην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε ρξεζηκνπνίεζε κνλάδεο πνιηηνθπιαθήο, νη 

νπνίεο εθπαηδεχηεθαλ, εμνπιίζηεθαλ θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο 

εγέηεο ηνπ Υαξηνχκ, ψζηε λα επηρεηξνχλ ελαληίνλ ησλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ησλ 

Gounas, ησλ Masalit θαη ησλ Zaghawa, πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ επαλαζηαηηθή 

εμέγεξζε.  

 Οη βίαηεο εθθξάζεηο ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, άθεζαλ αλεμίηεια ηα 

ζεκάδηα ηνπο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ακάρνπο. Οη 

δηάθνξεο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κέρξη ην 2003, ππνινγίδεηε φηη άγγημαλ ηηο 9.000 

απψιεηεο. Ζ έληαζε θαη ε θιηκάθσζε ησλ έλνπισλ ζπκπινθψλ κεηά ην 2003, 

πηζηεχεηαη φηη πξνθάιεζαλ απψιεηεο ζε αλζξψπηλεο δσέο ζε αξηζκφ πνπ έρεη 

μεπεξάζεη ηηο 200.000. Βέβαηα, αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη αληηκαρφκελε 

θαηάζηαζε ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία δχν εθαηνκκχξηα εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ 

αλζξψπσλ θαη γχξσ ζηνπο 210.000 πξφζθπγεο. ήκεξα έλαο αξηζκφο πνπ 

πιεζηάδεη ηα 3.500.00018 θαη πιένλ αλζξψπσλ, πνπ δηαβηνχλ ζην Νηαξθνχξ 

εμαξηάηε ε επηβίσζή ηνπο απφ ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ησλ δηεζλψλ 

                                                      
18 Δθηηκάηε φηη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Νηαξθνχξ είλαη πεξίπνπ 6.000.000 θάηνηθνη. 
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νξγαληζκψλ.  

 Αλ θαη αξρηθά νη ζπγθξνχζεηο πξηλ ην 2003, επηθεληξψλνληαλ κεηαμχ 

καρεηψλ αληηκαρφκελσλ θπιψλ, ζηε ζπλέρεηα πξνζδφζεθαλ άιια 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επίζεκε θπβέξλεζε ηνπ Υαξηνχκ, πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ 

θαη ππνζηήξημε ησλ αξαβφθσλσλ ηζιακηζηψλ ηνπ βνξά, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

αθξηθαληθνχο αληκηζηέο – ρξηζηηαλνχο ηνπ λφηνπ. Δμαπέιπζε κηα πην νξγαλσκέλε 

θαη πνιχ πην δπλακηθή δξαζηεξηφηεηα, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ «αξαβηθή» 

πνιηηνθπιαθή ηελ Janjawiid. Οη νξγαλσκέλεο επηζέζεηο απφ αέξα, κε ρξήζε 

πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ θαη επηζεηηθψλ ειηθνπηέξσλ, θαη απφ ην έδαθνο κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη απφ θπβεξλεηηθά έλνπια ηκήκαηα, πξνθάιεζαλ απίζηεπηε νδχλε 

θαη θαηαζηξνθέο κεηαμχ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ ζην Νηαξθνχξ. Σα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ πνπ δηεπξάρζεζαλ ελαληίνλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Νηαξθνχξ, 

αληηθαηνπηξίδνπλ φιε ηελ αγξηφηεηα ηνπ πνιέκνπ. Δγθιήκαηα φπσο απηά ηεο 

επίζεζεο, ησλ δνινθνληψλ, ησλ απαγσγψλ, ηεο θαθνπνίεζεο, ησλ βηαζκψλ, ησλ 

αθξσηεξηαζκψλ θαη ηεο ζηέξεζεο ζε αγαζά αλαγθαία θαη ηθαλά γηα ηελ επηβίσζε 

ησλ αλζξψπσλ, είραλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

 Ζ ζηξαηησηηθή ιχζε πνπ επηδίσμε λα δψζεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ επίιπζε ηεο 

θξίζεο ζην Νηαξθνχξ, ζηα κέζα ηνπ 2003, πξνθάιεζαλ ηελ «άκεζε» αληίδξαζε 

ηνπ ΟΖΔ. ε επξεία ζπδήηεζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή θαη γηα ηα ζηπγεξά 

εγθιήκαηα πνπ δηεπξάρζεζαλ, νδήγεζαλ ηνλ Jan Egeland. «Τθππνπξγφ γηα ηηο 

Αλζξσπηζηηθέο Τπνζέζεηο», λα δειψζεη φηη ην Νηαξθνχξ ήηαλ, πηζαλφηαηα, ε 

ρεηξφηεξε θξίζε ζηνλ θφζκν, κέρξη ηφηε. Ζ θξίζε ζην Νηαξθνχξ αλ θαη καηλφηαλ 

πάλσ απφ έλα ρξφλν, κε ζπληνληζκέλεο επηζέζεηο απφ ληφπηνπο επαλαζηάηεο θαη 

κε θαηαζηξνθηθά αληίπνηλα απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο αιιά θαη 

παξαζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, δελ πξνθάιεζε δηεζλή απάληεζε έκπξαθηα. Θα 

ραξαθηεξηδφηαλ ππνηνληθή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε. Οη πξψηεο αληηδξάζεηο 

ήηαλ ε ρνξήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε ζηήξημε δηαθφξσλ ΜΚΟ γηα δξάζε ζηελ 

αθηιφμελε πεξηνρή. εκαληηθφ πξφβιεκα απνηεινχζε ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο επίζεκεο θπβέξλεζεο, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δηεζλείο απεζηαικέλνπο, 

ζε εξγαδφκελνπο ζε ΜΚΟ αιιά θαη ζε μέλνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ επηδίσθαλ λα 

αλαδείμνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα πνιιέο 

δηεζλείο επηηξνπέο  δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε Γηεζλήο Οκάδα Κξίζεσλ θαη ην 
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Παξαηεξεηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ππνβάινπλ 

εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε ζην Νηαξθνχξ. Μφλν ε 

Γηεζλήο Ακλεζηία εμέδσζε δειηίν ηχπνπ, πξνεηδνπνηψληαο γηα ηα πεπξαγκέλα 

ζηελ πεξηνρή.  

 Αμηνζεκείσην ηεο αδπλακίαο πξνζέγγηζεο θαη αλάδεημεο ησλ γεγνλφησλ, 

απνηειεί θαη ε αλππαξμία άξζξσλ θαη θεηκέλσλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη 

βηβιηνγξαθία. Μεηά ην πξψην έηνο θαη πξνο ηα ηέιε ηνπ 2004 άξρηζαλ δεηιά -  

δεηιά λα εκθαλίδνληαη κειέηεο πνπ θάλνπλ ιφγσ γηα ηελ ζνβαξή θαη έθξπζκε 

θαηάζηαζε, αιιά θαη γηα ηηο αλαξίζκεηεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Μεγάια εηδεζενγξαθηθά δίθηπα παγθφζκηαο εκβέιεηαο άξρηζαλ λα 

αζρνινχληαη θαη λα αθηεξψλνπλ ρψξν θαη ρξφλν γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζην νπδάλ θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Νηαξθνχξ. Μέζα ζ΄ απηά ηα κέζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Washington Post, ε Le Monde, ην CNN θαη άιινη. Σν 

Μάξηην ηνπ 2004 ε Γηεζλήο Οκάδα Κξίζεσλ κεηά απφ εθηεηακέλε πιένλ έξεπλα, 

ζε κηα έθζεζή ηεο, αλαθέξεη φηη ε αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή εληνπίδεηαη ζε 

πεξίπινθεο πνιηηηθέο ξίδεο, νη νπνίεο έρνπλ σο πεγή έκπλεπζεο ηηο δηαζξσηηθέο 

αληζνξξνπίεο ηεο επίζεκεο θπβέξλεζεο ηνπ Υαξηνχκ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ θέληξνπ κε ηηο πεξηθέξεηεο, αιιά θαη 

ηνπ βνξά κε ηνλ λφην. Σν δπζηπρέο είλαη φηη ε θαηάζηαζε απηή δηαησλίδεηαη, θαη ην 

πεξηβάιινλ ζην Νηαξθνχξ παξακέλεη έθξπζκν. Οη πεξηθεξεηαθέο ζπκπινθέο 

ζεκεηψλνπλ πθέζεηο θαη εμάξζεηο θαη ηα πνζνζηά ησλ εζσηεξηθά κεηαθηλνχκελσλ 

πιεζπζκψλ θαη απηά ησλ πξνζθχγσλ ζηηο γεηηνληθέο αξρηθά ρψξεο απμάλνληαη 

θαηά γεσκεηξηθή πξφνδν. (Davis 2008)- (Brunk n.d.), (International Relations, 

Darren Brunk, Dissecting Darfur: Anatomy of a Genocide) - (On behalf of: David 

Davies Memorial Institute for International Studies www.sagepublications.com) 

 

 

 

 

http://www.sagepublications.com/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΜΑΛΙ 

4.1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Σν Μάιη είλαη έλα θξάηνο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο. Δπί απνηθηνθξαηίαο νλνκαδφηαλ 

Γαιιηθφ νπδάλ. Ζ έθηαζε ηεο ρψξαο είλαη 1.240.000 η. ρικ., έρεη πιεζπζκφ  

16.259.000 θαηνίθνπο (θαηαηάζζεηαη ζηελ 66ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο), 

ζχκθσλα κε ηε κέζε εθηίκεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2015. Πξσηεχνπζά 

ηνπ είλαη ην Μπακαθφ. πλνξεχεη ΒΑ κε ηελ Αιγεξία, Α κε ηνλ Νίγεξα, Ν κε ην 

Μπνπξθίλα Φάζν, Αθηή Διεθαληνζηνχ θαη Γνπηλέα θαη Γ κε ηε ελεγάιε θαη 

Μαπξηηαλία. Σν θιίκα είλαη μεξφ θαη ζεξκφ. Σν βφξεην 1/3 ηεο ρψξαο πέθηεη ζηελ 

έξεκν ηεο αράξαο. Ζ ρψξα είλαη θπξίσο αγξνηηθή . 

4.2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 Σν Μάιη ήηαλ θάπνηε ηκήκα κηαο απφ ηηο ηξεηο δπηηθναθξηθαληθέο απηνθξαηνξίεο 

πνπ ήιεγραλ ην εκπφξην ηεο αράξα ζε ρξπζφ, αιάηη θαη ζθιάβνπο. Ζ αξραηφηεξε 

απφ απηέο ήηαλ ε απηνθξαηνξία ηεο Γθάλα, ε νπνία θαη επεθηάζεθε απφ ηνλ 8ν 

αηψλα κέρξη ην 1078, νπφηε θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Αικνξαβίδεο19. Ζ δεχηεξε 

απηνθξαηνξία ηνπ Μάιη ζρεκαηίζηεθε ζηνλ άλσ Νίγεξα θαη άθκαζε κέρξη ην 14ν 

αηψλα. Δθείλε ηελ επνρή άθκαζε θαη ην Σνκπνπθηνχ, πνπ ήηαλ παξάιιεια θαη 

ηζιακηθφ θέληξν. Δζσηεξηθέο ηξηβέο νδήγεζαλ ζηε δηάιπζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη 

ζηελ αλάδεημε κηαο λέαο δχλακεο, ησλ νγθάη, κηαο θπιήο πνπ δνχζε ζηα 

βνξεηνδπηηθά ηεο ζεκεξηλήο Νηγεξίαο. Οη νλγθάη αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

απνγφλνπο ηεο απηνθξαηνξίαο Μάιη θαη επεθηάζεθαλ ζε φιε ηελ αλαηνιηθή 

πεξηνρή. Σν 1591 εηζέβαιε ζηελ πεξηνρή ην Μαξφθν θαη ε δηάιπζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο νλγθάη ζήκαλε ην ηέινο ηεο πεξηνρήο σο δηακεηαθνκηζηηθνχ 

θέληξνπ. Βαζηθφο ιφγνο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη νη Δπξσπαίνη είραλ εδξαηψζεη 

πιένλ ζαιάζζηεο νδνχο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ νη νπνίεο θαζηζηνχζαλ 

αζήκαληε ηελ δηα μεξάο κεηαθνξά, κέζσ ηεο αράξα.  

                                                      
19 Οη Αικνξαβίδεο (αξαβηθά: طون مراب  - (Al-Murābiṭūn - εμειιελ. φλνκ. ησλ αι - Μνπξακπαηίλ ال

(1056 - 1147).) ήηαλ βεξβεξηθή δπλαζηεία ηνπ Μαξφθνπ, πνπ ζρεκάηηζε απηνθξαηνξία ηνλ 11ν 
αηψλα, ε νπνία εθηεηλφηαλ απφ ην δπηηθφ Μαγθξέκπ έσο θαη ηελ Αλδαινπζία. Πξσηεχνπζά ηνπο 
ήηαλ ην Μαξαθέο, πνπ ηδξχζεθε ην 1062. Ζ δπλαζηεία θαηαγφηαλ απφ ηηο βεξβεξηθέο λνκαδηθέο 
θπιέο ηεο αράξαο, Λακηνχλα θαη Γθνπληάια, πνπ δηαβηνχζαλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ πνηακψλ 
Νηξαά, Νίγεξα θαη ελεγάιε. Ζ κνπζνπικαληθή δπλαζηεία ησλ Βεξβέξσλ λνκάδσλ πνπ 
θπξηάξρεζαλ ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο βφξεηαο Αθξηθήο θαη ζηε λφηηα Ηζπαλία. Δμηζιακίζηεθαλ απφ ην 
κνπζνπικάλν ζξεζθεπηηθφ εγέηε Ακπληαιιάρ ηκπλ Γηαζίλ (Αικνξαβίδεο 2013) 
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 Καηά ηνλ 18ν αηψλα νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο βίσζαλ κεγάιε έιιεηςε ηξνθίκσλ 

θαη πνιινί έθηαζαλ ζην ζεκείν λα πνπινχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζθιαβνπάδαξα 

ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηξνθή γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Δηδηθά ζην δηάζηεκα 1738-

1756 ε μεξαζία θαη ε επηδξνκή αθξίδσλ έγηλαλ αηηία λα πεζάλεη απφ πείλα 

πεξίπνπ ν κηζφο πιεζπζκφο ηνπ Σνκπνπθηνχ. Καηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε 

πεξηνρή θαηαθηήζεθε απφ γαιιηθά ζηξαηεχκαηα πνπ νλφκαζαλ θαη φιε ηελ 

πεξηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μάιη, σο Γαιιηθφ νπδάλ. Σν 1959 ην 

Γαιιηθφ νπδάλ κεηνλνκάζηεθε ζε Γεκνθξαηία ηνπ νπδάλ θαη ε ελεγάιε 

ελψζεθε κε απηφ γηα λα ζρεκαηίζνπλ καδί ηελ Οκνζπνλδία ηνπ Μάιη. Ζ 

Οκνζπνλδία απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1960. Ζ Γεκνθξαηία ηνπ νπδάλ 

έγηλε ε αλεμάξηεηε Γεκνθξαηία ηνπ Μάιη ζηηο 22 επηεκβξίνπ ηνπ 1960 θαη σο 

πξψηνο πξφεδξνο εμειέγε ν Μνληίκπν Κετηά. Απηφο εθάξκνζε κνλνθνκκαηηθή 

πνιηηηθή κε ζνζηαιηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξνρψξεζε ζε εζληθνπνηήζεηο. 

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Σν Μάιη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 25 θησρφηεξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεζφγεηα ρψξα πνπ ηα έζνδά ηεο εμαξηψληαη απφ ηελ εμφξπμε 

ρξπζνχ θαη ηηο εμαγσγέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο 

ρψξαο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην ρξπζφ θαη ηηο ηηκέο ησλ βαζηθψλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο ην βακβάθη, πνπ καδί κε ην ρξπζφ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 80% 

ησλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο. Άιιεο θαιιηέξγεηεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ, είλαη ην 

θερξί, ην ξχδη, ην θαιακπφθη, ηα ιαραληθά θαη ηα θηζηίθηα. Ζ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξαπνηάκηα πεξηνρή, ε νπνία 

αξδεχεηαη απφ ηνλ πνηακφ Νίγεξα. Πεξίπνπ ην 65% ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο είλαη 

έξεκνο ή εκηέξεκνο. Έλα πνζνζηφ θνληά ζην 10% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη λνκάδεο 

θαη πεξίπνπ ην 80% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αζρνιείηαη κε ηελ θηελνηξνθία θαη 

ηελ αιηεία. Δπξχηαηα δηαδεδνκέλε παξαηεξείηαη ε εθηξνθή βννεηδψλ θαη 

αηγνπξνβάησλ. Σν Μάιη παξακέλεη εμαξηεκέλν απφ ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα.  

 Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε 

ηξνθίκσλ θαη ησλ ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Αλαπηχζζεη δεηιά βηνκεραλία ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο αιιά ν ξπζκφο εμφξπμεο 

εμαξηάηε θάζε θνξά ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο ησλ ηηκψλ. Ζ 

θπβέξλεζε επηδνηεί ηελ παξαγσγή ζηηεξψλ γηα λα κεησζεί ε εμάξηεζε ηεο ρψξαο 
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απφ εηζαγφκελα ηξφθηκα θαη λα κεηψζεη ηελ εππάζεηα ηεο ζηηο θξίζεηο ησλ ηηκψλ 

ησλ ηξνθίκσλ. Ζ θχξηα απεηιή γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Μαιί είλαη κηα επηζηξνθή ζηε 

θπζηθή αλαζθάιεηα. Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απεηιέο γηα ηελ νηθνλνκία 

πεξηιακβάλνπλ ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηε δηαθζνξά, ηηο ειιηπείο  

ππνδνκέο, θαη ηα ρακειά επίπεδα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Γεγνλφηα φπσο ε 

αγνξά ελφο πξνεδξηθνχ ηδεη γηα $ 40 εθαηνκκχξηα θαη θνπζθσκέλεο ακπληηθέο 

ζπκβάζεηο πξνθάιεζαλ νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο θαη έπιεμαλ ηελ αμηνπηζηία ηεο 

θπβέξλεζεο ζην εμσηεξηθφ. Σέηνηεο θηλήζεηο νδήγεζαλ ην ΓΝΣ λα αλαζηείιεη 

πξνζσξηλά ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ην 2014. 

 Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, ην 36,1% (κε ζηνηρεία ηνπ 2005), δεη 

θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηζνχηαη κε -

4,7% ηνπ ΑΔΠ γηα ην έηνο 2014. Οη εμαγσγέο ηνπ βακβαθηνχ, ηνπ ρξπζνχ θαη ησλ 

δσηθψλ πξντφλησλ, δελ αξθνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ θαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο αλάγθεο. Σν Μάιη βξίζθεηαη ζε κηα εκπνξηθή ζπκθσλία γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε ρψξεο, φπσο ε Κίλα (ζε πνζνζηφ 18,8%), ε 

Ηλδία (ζε πνζνζηφ 14,4%), ε Ηλδνλεζία (ζε πνζνζηφ 11,1%), ην Μπαγθιαληέο (ζε 

πνζνζηφ 9,6%), ε Σαυιάλδε (ζε πνζνζηφ 8,3%) θαη ε Απζηξαιία (ζε πνζνζηφ 

4,3%). ηνλ αληίπνδα απφ πιεπξάο εηζαγσγψλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Γαιιία, ηε 

ελεγάιε, ηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ θαη ηελ Κίλα, γηα πξνκήζεηα πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, δνκηθψλ πιηθψλ θαη βαζηθά ηξφθηκα, 

φπσο θαη πθάζκαηα. (Σhe world factbook, 2015) 

4.4. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΓΧΓΗ – ΦΤΛΔ 

 Όπσο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο έηζη θαη ζην Μάιη, ζπλαληάκε πιεζψξα 

θπιψλ θαη νκάδσλ. Ζ Mande κε 50%, πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα ιαψλ κε κέιε ησλ 

ςπιψλ Babara, Malinke, θαη Soninke, πνπ είλαη ε πνιππιεζέζηεξε. Αθνινπζνχλ ε 

Fula κε 9.4%, ε Dongon κε 7,2%, ε Sonrhai / Djerma κε 5,6%, ε Minianka κε 

4,3%, ε Tamacheq κε 3,5%, ε Senoufo κε 2,6%, ε Touareng θαη Moor κε 10% θαη 

δηάθνξεο άιιεο νιηγνκειείο νκάδεο.  

  Δπίζεκε γιψζζα είλαη ε γαιιηθή. Παξφια απηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ην 46,3% κηινχλ ηε δηάιεθην Μπακπαξά. Αθνινπζνχλ ε 

Φνχια / foulfoulbe κε 9,4%, ε Νηφγθνλ κε 7,2%, ε ΜΑΡΑΚΑ / soninke 6,4%, 
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Malinke 5,6%. ην Μάιη εθηφο απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο, νκηινχληαη άιιεο 13 

εζληθέο γιψζζεο. Πνζνζηφ άλσ ηνπ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ δεη ζηηο 

πφιεηο. Κχξηα εζλνηηθή νκάδα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ είλαη νη Μαληέ (50%). Σν 

πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 

2014 ηα 54,95 ρξφληα (53,12 ρξφληα νη άλδξεο θαη 56,83 νη γπλαίθεο). (The fact 

book/Μάιη, 2015) 

4.5. ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

 Σν Αξαβηθφ ζηνηρείν επηθξαηεί ζηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο. Οη 

πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο είλαη νπλίηεο Μνπζνπικάλνη πεξίπνπ ην 94,8% 

ηνπ πιεζπζκνχ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ έρεη αζπαζζεί ηνλ Υξηζηηαληζκφ, ίζν κε ην 

2,4%, έλα άιιν κηθξφ πνζνζηφ είλαη αληκηζηέο, πεξίπνπ ζην 2%, θαη θάπνηνη άιινη 

αραξηνγξάθεηνη. (CIA / Απνγξαθή 2009) - (The fact book /Μάιη, 2015) 

4.6. ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΓΡΧΝΣΔ 

4.6.1. Δ.Δ. 

 Ζ ΔΔ ζην πιαίζην ηεο ΔΤΔΓ, έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο κε ηε Γεκνθξαηία ηνπ Μάιη. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεξγαζία πνπ επεθηείλεηαη 

θαη κεηέπεηηα ηεο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα. Δλψ ην Μάιη δηέξρεηαη απφ κηα 

κεγάιε ζεζκηθή θξίζε, ε ΔΔ έρεη δεζκεπζεί λα βνεζήζεη ηε ρψξα λα επηηχρεη 

δηαξθή εηξήλε ζην έδαθφο ηεο  θαη κηα νκαιή πνξεία, ρσξίο λα απνθιείεηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο.  

 Καηά ηελ ηξηεηία 2012- 2014 ε ΔΔ ππνζηήξημε ηελ επηζηξνθή ζηε ζπληαγκαηηθή 

ηάμε θαη ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2013, θαζψο επίζεο θαη ηελ πνιηηηθή επίιπζε 

ηεο θξίζεο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ. Ζ επηζηξνθή ηεο ζηαζεξφηεηαο ζα είλαη βηψζηκε 

κέζα απφ ηελ επηηπρή κεηαξξχζκηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε ΔΔ αζρνιείηαη κε ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο ηνπ Μάιη κφλν. 

ηνλ ηνκέα αζθάιεηαο, ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ ζην βφξεην Μαιί θαη ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε θαη ηα Ζλσκέλα Έζλε γηα ην 

ζθνπφ απηφ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο MINUSMA. Ζ ΔΔ έρεη δεζκεπζεί λα 

δηακεζνιαβήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 
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θαηάξηηζε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο κε ηε ζέζπηζε κηαο θαηάιιεια θαηαξηηζκέλεο 

θαη εθπαηδεπκέλεο απνζηνιήο, γηα ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ ζηξαηνχ θαη γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ζην Μάιη. 

 Ζ ζπλνιηθή δηεζλή παξερφκελε αλαπηπμηαθή βνήζεηα μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ 

3.285.000.000 επξψ, ηα νπνία θαη δεζκεχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ 

γηα ην Μάιη ζηηο Βξπμέιιεο. Μφλν ε ΔΔ ππνζρέζεθε ηελ παξνρή 1.280.000.000 

επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκεζσλ κεηαβηβάζεσλ πξνο ηελ Κπβέξλεζε 

ηνπ Μαιί γηα ζηήξημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξαπέκπνληαο ζην 11ν Δπξσπατθφ 

Σακείν Αλάπηπμεο (ΔΣΑ), ην νπνίν ζρεδηάδεη λα παξέρεη ζην Μάιη κηα 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 615 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 

2014-2020. [ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά 

κε ηα κεηαβαηηθά κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ ΔΣΑ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 κέρξη 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 11νπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο (2013/759/ΔΔ, 

2013)] Με ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηή επειπηζηεί ε ΔΔ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θαη επηζηηηζηηθήο θξίζεο, πνπ πιήηηεη ηηο εππαζείο νκάδεο ηεο 

ρψξαο. 

 Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ θαξδηά ηνπ αρέι, ην Μάιη απνηειεί 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ην αρέι. Με βάζε ηελ αξρή φηη ε αζθάιεηα θαη 

ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν απφ θνηλνχ, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ πξνβιέπεη κέηξα ζηνπο ηνκείο ηεο δηπισκαηίαο, ηεο αλάπηπμεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο), ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ην αρέι  

παξέρεη ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή αρέι κέζσ ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ θξάηνπο, 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο βειηίσζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπληνληζκνχ. (Οη ζρέζεηο ηεο ΔΔ κε ην Μάιη, 2014) 

4.6.2. Ο.Η.Δ. 

 Σν πκβνχιην Αζθαιείαο (Α) ηνπ ΟΖΔ απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή 

δηαδηθαζία θαη λα ζπκβάιεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ζην Μάιη. Ζ πνιπδηάζηαηε 

νινθιεξσκέλε Απνζηνιή ηαζεξνπνίεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Μάιη κε 

θσδηθφ MINUSMA, ηδξχζεθε κε ην ππ΄ αξηζκφ 2100 ςήθηζκα ηεο 25εο Απξηιίνπ 

2013 ηνπ Α γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ρψξα θαη κε ζθνπφ λα 
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πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. Ζ 

απνζηνιή θιήζεθε λα ππνζηεξίμεη ηηο κεηαβαηηθέο αξρέο ηνπ Μάιη γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ρψξαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαβαηηθήο πνξείαο. 

Τηνζεηψληαο νκφθσλα ςήθηζκα φπσο ην 2164 ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2014, ην 

πκβνχιην απνθάζηζε, επίζεο, φηη ε απνζηνιή ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα 

θαζήθνληα, φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε πξνζηαζία 

ησλ ακάρσλ, ε ππνζηήξημε ηνπ εζληθνχ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ γηα ζπκθηιίσζε. 

Βνεζψληαο έηζη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα απηή. (www.un.org/en / peacekeeping / 

missions  / minusma) 

4.6.3. ΓΙΔΘΝH ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Ζ ρψξα ζεσξνχληαλ σο ππφδεηγκα γηα ηα ππφινηπα αθξηθαληθά θξάηε. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα νη πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο θαζψο θαη νη ελδνθξαηηθέο 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θπιψλ θαη ζξεζθεηψλ άιιαμαλ ξηδηθά ηελ εηθφλα απηή. Οη 

εμσηεξηθνί δξψληεο, είηε θπβεξλεηηθνί, είηε φρη αλέπηπμαλ μερσξηζηή δξάζε ζηελ 

επηθξάηεηά ηεο. Ζ εμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο θαη ε δηεζλήο δξαζηεξηνπνίεζε ηεο, 

ζπκβάινπλ ζηελ δηεζλή αληαπφθξηζε θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

ηάμεο θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο εληφο ησλ ζπλφξσλ. Πνιιέο ινηπφλ είλαη 

δηεζλείο Οξγαληζκνί, νη ΚΟ θαη ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ηεηρψλ 

ηνπ Μάιη θαη έρνπλ πξσηεχνληα ξφιν. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: ε ΑΚΔ, ε ΑΣΑ, ε 

AE, ε CD, ε ECOWAS, ε EITI, ε FAO, ε FZ, ε G-77, ε IAEA, ε IBRD, ε ICAO, ε 

ICCt, ε ICRM, ε IDA, ε Γηακεξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, ε IFAD, ε IFC, ε 

IFRCS, ε ΓΟΔ, ην ΓΝΣ, ε Ηληεξπφι, ν ΓΟΜ, ε ΔΑΜ, ε ISO, ε ΑΓΜΖΔ, ε ITU, ε 

ITUC (ΜΚΟ), ε MIGA, ε MONUSCO, ε ΝΑΜ, ε OIC, ε OIF, ε OPCW,  ν  ΟΖΔ,  ε 

UNAMID, ε UNCTAD, ε UNESCO, ε UNIDO, ε UNISFA, ε UNMISS, ε UNWTO, ε 

UPU, ε WADB, ε UEMOA, ν ΠΟΣ, ν ΠΟ (ΜΚΟ), ν ΠΟΤ, ν WIPO, ν WMO, ν 

ΠΟΔ θαη πνιιέο άιιεο. (The World Factbook/Μάιη,2015)  

4.7. ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηε Γαιιία ην 1960, ην Μάιη δνθηκάζηεθε απφ 

πνιιέο ελαιιαγέο ηεο εμνπζίαο. ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ηελ εμνπζία 

http://www.un.org/en%20/%20peacekeeping%20/%20missions%20%20/
http://www.un.org/en%20/%20peacekeeping%20/%20missions%20%20/
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θαηαιάκβαλαλ πξφζσπα πνπ πξνΐζηαην ζηηο εμεγέξζεηο θαη θαηείραλ εμέρνπζα 

ζέζε εληφο ηεο θπιήο ηνπο. Σν 1992 θαη 1997 δηεμήρζεζαλ νη πξψηεο 

δεκνθξαηηθέο πξνεδξηθέο εθινγέο, φπνπ ληθεηήο αλαδείρηεθε ν Alpha Konaré. 

χκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ην χληαγκα ηεο ρψξαο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε δχν ζπλερφκελσλ ζεηεηψλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ν πξφεδξνο 

παξαηηήζεθε θαη ηε ζέζε ηνπ θαηέιαβε ν Amadou Toumani Σνπξέ. ε αθφινπζε 

εθινγηθή δηαδηθαζία ην 2007 εμειέγε γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ πξνεδξηθφ ζψθν. ηηο 

παξαπάλσ πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2007 ν πξφεδξνο εμειέγε κε πνζνζηφ 71,2% 

ησλ ςήθσλ. Ζ εθινγηθή δηαδηθαζία αλαγλσξίζηεθε επξέσο θαη θξίζεθε φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ειεχζεξα θαη κε δηθαηνζχλε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008, νη αληάξηεο 

Σνπαξέγθ ζπκθψλεζαλ ζε εθερεηξία κε ηελ θπβέξλεζε, έπεηηα απφ 

δηακεζνιάβεζε ηεο Αιγεξίαο.  

 Οη ηειεπηαίεο πξνεδξηθέο εθινγέο δηεμήρζεζαλ ζηηο 28 Ηνπιίνπ 2013, κε ην 

δεχηεξν γχξν λα δηεμάγεηαη ζηηο 11 Απγνχζηνπ. Νηθεηήο ζην δεχηεξν γχξν 

αλαδείρζεθε ν Ibrahim Boubacar Keïta, κε πνζνζηφ 77,61% έλαληη 22,39% γηα ην 

Soumaila Cisse. Ο Keïta νξθίζηεθε πξφεδξνο ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2013. (Mali, 

2015)-(Σhe world factbook, 2015) 

4.8. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 ηηο 22 Μαξηίνπ 2012 εθδειψζεθε ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζην Μάιη. Οη 

ζηαζηαζηέο δηακαξηχξνληαλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ε θπβέξλεζε ηνπ Μάιη 

κηα εμέγεξζε ησλ Σνπαξέγθ ζην βνξξά, θαη επηηέζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο 20 

πξνο 21 Μαξηίνπ ελαληίνλ ηνπ πξνεδξηθνχ κεγάξνπ θαη ηνπ θηηξίνπ ηεο θξαηηθήο 

ηειεφξαζεο. Έπεηηα απφ πνιχσξεο κάρεο κε ηελ πξνεδξηθή θξνπξά ζπλέιαβαλ 

ππνπξγνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ νπκετινχ Μπνπκπέγε 

Μάηγθα. Σελ εμνπζία αλέιαβε ν αξρεγφο ηνπο, ινραγφο Ακαληνχ αλφγθν, 

πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

Κξάηνπο (CNRDRE). Λίγεο ψξεο κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο, νη ζηαζηαζηέο 

έθιεηζαλ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο. 

 Σν πξαμηθφπεκα βχζηζε ηε ρψξα ζην ράνο. Οη αληάξηεο Σνπαξέγθ θαη νη 

ηζιακηζηέο θαηέιαβαλ ηξεηο πφιεηο ζην Βφξεην Μάιη, ηηο Κηληάι, Γθάν θαη 

Σνκπνπθηνχ. ηηο 6 Απξηιίνπ 2012, ην Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα ηνπ 
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Αδαγνπάλη, πνπ απνηειείηαη απφ Ηζιακηζηέο ηεο Άλζαξ Νηηλ, θαη κέιε ηεο Αι 

Κάηληα θαη Σνπαξέγθ, θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Αδαγνπάλη. Πξφθεηηαη γηα κία 

πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο ηνπ βνξείνπ Μάιη. Ζ θίλεζε απηή 

δε βξήθε ηελ αληίζηαζε ηνπ ζηξαηνχ, θαζψο απηφο ήηαλ απνδηνξγαλσκέλνο θαη 

ρσξίο εμνπιηζκφ. Έηζη, ε ρψξα θηλδχλεπζε λα θνπεί ζηα δχν. χκθσλα κε ηελ 

δηεζλή Ακλεζηία, ε ρψξα βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Ζ 

Γαιιία, κέζσ ηνπ ππνπξγνχ άκπλαο Εεξάξ Λνλγθέ απέξξηςε ηελ θήξπμε 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Βφξεηνπ Μάιη. 

 ε απηή ηελ αηκφζθαηξα, ν επηθεθαιήο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ππέγξαςε 

ζπκθσλία κε ηελ ECOWAS ζην Μπακαθφ ηηο 6 Απξηιίνπ 2012. Ζ ζπκθσλία 

πξνέβιεπε άξζε ηνπ εκπάξγθν ηεο ECOWAS ζην Μάιη θαη ακλεζηία ζηνπο 

ζηαζηαζηέο ηνπ, ζε αληάιιαγκα λα παξαδψζνπλ ηελ εμνπζία. Σν εκπάξγθν 

πξνέβιεπε ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ ηηο ECOWAS ζην Μάιη, κε κφλε 

εμαίξεζε ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηε ρψξα. Ο Σνπξέ παξαηηήζεθε 

απφ Πξφεδξνο ζηηο 8 Απξηιίνπ θαη ζηηο 19 Απξηιίνπ 2012 έθπγε απφ ηε ρψξα θαη 

απηνεμνξίζηεθε ζηε γεηηνληθή ελεγάιε. 

 ηηο 20 Απγνχζηνπ 2012 ζρεκαηίζηεθε θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο, ε νπνία 

εγθξίζεθε απφ ηνλ πξνζσξηλφ πξφεδξν Νηηνλθνχληα Σξανξέ. Πξσζππνπξγφο 

παξέκεηλε ν εΐθ Μνληηκπφ Νηηαξά. Ο ηειεπηαίνο απψιεζε γξήγνξα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Ηζιακηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπλειήθζε απφ ην ζηξαηφ ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ. Ο Νηηαξά νδεγήζεθε ζε ζηξαηησηηθή βάζε ηνπ Καηί. Λίγν κεηά ηε 

ζχιιεςή ηνπ, ν Πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε ηελ παξαίηεζή ηνπ, κηιψληαο ζηελ 

θξαηηθή ηειεφξαζε. Σν επηέκβξην ηνπ 2013, έπεηηα απφ κεηαβαηηθή θπβέξλεζε 

κε επηθεθαιήο ηνλ Νηηνλθνπληά Σξανξέ, νξθίζηεθε πξφεδξνο ν ληθεηήο ησλ 

πξνεδξηθψλ εθινγψλ εθείλεο ηεο ρξνληάο θαη πξψελ πξσζππνπξγφο, Ηκπξαΐκ 

Μπνπκπαθάξ Κετηά. 

4.8.1. ΣΟΤΑΡΔΓΚ – ΟΙ ΚΤΡΙΑΡΥΟΙ ΣΟΤ ΑΥΔΛ 

 Αξηζκψληαο πεξί ηνπο 1.200.000 αλζξψπνπο, νη Σνπαξέγθ δηαβηνχλ 

ζθνξπηζκέλνη ζηα βφξεηα εδάθε ηνπ Μάιη, ηνπ Νίγεξα, ηεο Νηγεξίαο θαη ηεο 

Μπνπξθίλα Φάζν θαη ζηα λφηηα εδάθε ηεο Αιγεξίαο θαη ηεο Ληβχεο. Δίλαη 

κνπζνπικάλνη ζνπλίηεο ζην ζξήζθεπκα θαη θχξηα απαζρφιεζή ηνπο είλαη ην 
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εκπφξην κε θαξαβάληα πνπ θηλνχληαη θαηά κήθνο ηνπ αρέι, θαη ε θηελνηξνθία. 

Δίλαη νξγαλσκέλνη ζε ζπλαζπηζκνχο θαη αληηζηάζεθαλ ζηελ γαιιηθή παξνπζία 

ζηε αράξα, ηδηαίηεξα ζηελ Αιγεξία. Όηαλ ε Γαιιία απνρψξεζε απφ ηελ Αθξηθή, 

νη Σνπαξέγθ βξέζεθαλ κνηξαζκέλνη ζηα πέληε πξναλαθεξφκελα θξάηε θαη 

γξήγνξα ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. Σελ θαηάζηαζε ηνπο 

επηδείλσζε ν πεξηνξηζκφο ζηελ βνζθή θνπαδηψλ, ν έιεγρνο επί ησλ εκπνξηθψλ 

νδψλ ηνπ αρέι θαη ν αληαγσληζκφο εηαηξεηψλ θαη θξαηψλ γηα ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο ππν-ζαράξηαο Αθξηθήο. 

 Ζ πξψηε επαλάζηαζε ησλ Σανπξέγθ θαηά ηεο επξσπατθήο παξνπζίαο 

εθδειψζεθε ηελ πεξίνδν 1916-1917 θαηά ησλ Γάιισλ ζηα φξε Άηξ ζην βφξεην 

Νίγεξα. Θα πεξλνχζαλ ζαξάληα θαη πιένλ έηε, γηα λα μεζπάζεη κηα λέα 

νξγαλσκέλε εμέγεξζε ησλ Σανπξέγθ, απηή ηε θνξά ζην βφξεην Μάιη. Ζ 

επαλάζηαζε, πνπ εθδειψζεθε ην 1962, είρε κηθξή δηάξθεηα θαη έληαζε, ελψ 

αθνξκή ηεο ήηαλ ε απνρψξεζε ησλ Γάιισλ απφ ην Μάιη θαη ηελ Αθξηθή 

γεληθφηεξα, θαη παξάιιεια ε δπζαξέζθεηά ηνπο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο. Ζ επαλάζηαζε θαηαπλίγεθε μαλά κε εθηειέζεηο θαη βαζαληζηήξηα 

απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ Μάιη, πνπ δεκηνχξγεζαλ βαζηά έρζξα ζηνπο Σανπξέγθ.  

(Παηζνπιέο, 2013: ζ. 108-109) 

4.8.2. Η ΔΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 2007-2009 ΣΟ ΜΑΛΙ 

 Δθηφο απφ ηηο εμεγέξζεηο ησλ Σανπξέγθ ην 1990-1995 ζην Μάιη θαη ηνλ Νίγεξα 

θαη 2007-2009 ζηνλ Νίγεξα, απηή ε εμέγεξζε ηεο ηξηεηίαο 2007-2009 ζην Μάιη 

ήηαλ ε πην αμηνζεκείσηε. Αλ θαη ε νξγάλσζε «23ε Μαΐνπ 2006 – Γεκνθξαηηθή 

πκκαρία γηα Αιιαγή» είρε ζπκθηιησζεί κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Μάιη, κηα 

απνζρηζηηθή νξγάλσζε Σνπαξέγθ μεθίλεζε ην 2007, επηζέζεηο ελαληίνλ θπιαθίσλ 

θαη ζηξαηνπέδσλ ζην βφξεην ηνκέα ηεο ρψξαο. Αξρεγφο απηήο ήηαλ, ν ιηπνηάθηεο 

αμησκαηηθφο Αγθ Μπαράγθα, ν νπνίνο θαίλεηαη φηη ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνλ πξψελ 

πξφεδξν ηεο Ληβχεο θαη είρε παξάιιεια ζπλάςεη έλα είδνο ζπκκαρίαο κε ηελ 

νξγάλσζε MNJ ησλ Σανπξέγθ ηνπ Νίγεξα. χληνκα πνιιέο θξνπξέο ηνπ ζηξαηνχ 

ζην βνξξά βξέζεθαλ ππφ πνιηνξθία ησλ αληαξηψλ, νη νπνίνη δελ δίζηαδαλ λα 

ππξνβνινχλ αθφκα θαη ελαληίνλ αεξνζθάθνπο δπηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ έξηρλε 

εθφδηα ζηνπο απνθιεηζκέλνπο ζηξαηηψηεο.  
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 Σελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Ηνπιίνπ 2008, νη κάρεο εληάζεθαλ κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη Σανπξέγθ ζην Κηληάι, ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο ρψξαο. ηηο 28 

Ηνπιίνπ, σζηφζν επεηεχρζε ζπκθσλία εηξήλεο, ηελ νπνία είρε κεζνδεχζεη κπζηηθά 

ε Αιγεξία, επηηπγράλνληαο κηα δηπισκαηηθή θαη ζηξαηεγηθή λίθε θαηά ηεο Ληβχεο, 

πνπ επηδεηνχζε επέθηαζε ηεο επηξξνήο ηεο ζηελ αράξα. Μεηά απφ απηή ηελ 

εμέιημε, ν θηινιηβπθφο θιάδνο αληαξηψλ ηνπ Αγθ Μπαράλγθα θαηέθπγε ζηε Ληβχε. 

Ο Μπαράλγθα επέζηξεςε ζην βφξεην Μάιη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, γηα λα 

εμαπνιχζεη κηα ζεηξά επηζέζεσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβαλφηαλ ε δνινθνλία 

θηινθπβεξλεηηθνχ αμησκαηνχρνπ ζηε Γθάν θαη ε θαηάιεςε ελφο κεζνξηαθνχ 

θπιαθίνπ ζηε Νακπάια, φπνπ ζθνηψζεθε αξηζκφο ζηξαηησηψλ. Σνλ ακέζσο 

επφκελν κήλα ν ζηξαηφο εμαπέιπζε κεγάιε επίζεζε ζην βνξξά θαηαζηξέθνληαο 

βάζεηο ησλ αληαξηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κηληάι. ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ν 

θπβεξλεηηθφο ζηξαηφο αλαθνίλσζε φηη είρε εθθαζαξίζεη θαη ηα ηειεπηαία 

ππνιείκκαηα ησλ αληαξηψλ. 

 Παξφια απηά, ε πεξηνρή ηνπ αρέι ζην Μάιη θαη ζην Νίγεξα παξέκεηλε κηα 

επηθίλδπλε δψλε, φπνπ δξνχζαλ αλεμέιεγθηεο νκάδεο αληαξηψλ Σανπξέγθ θαη 

ζπκκνξίεο ιαζξεκπφξσλ λαξθσηηθψλ θαη φπισλ, ζηηο νπνίεο ην 2008 

πξνζηέζεθαλ θαη νκάδεο ηζιακηζηψλ ηξνκνθξαηψλ πνπ αλήθαλ ζηελ «Αι Κάηληα 

ηνπ ηζιακηθνχ Μπαθρξέκπ». (Παηζνπιέο, 2013: ζ. 111) 

4.8.3. Η ΔΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 2012 ΚΑΙ Η ΔΜΠΛΟΚΗ ΣΧΝ ΙΛΑΜΙΣΧΝ  

 ηηο αξρέο ηνπ 2012 ζην βφξεην Μάιη μεθίλεζε κηα λέα επαλάζηαζε ησλ 

Σανπξέγθ, κε εθπξφζσπν ην «Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα ηνπ Αδαβάλη» 

(MNLA), ηνπ νπνίνπ νη καρεηέο πξνέξρνληαλ απφ νκάδεο κηζζνθφξσλ πνπ είραλ 

πνιεκήζεη ζην πιεπξφ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ληβχεο Καληάθη ην 2011. Ζ δηαθνξά κε 

ηηο παιηφηεξεο εμεγέξζεηο ησλ Σανπξέγθ ήηαλ φηη απηή ηε θνξά νη επαλαζηάηεο 

δηέζεηαλ βαξηά φπια, ηα νπνία είραλ απνθηήζεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπγθξνχζεηο ζηελ Ληβχε. χληνκα νη αληάξηεο αλέηξεςαλ ηηο θπβεξλεηηθέο 

θξνπξέο ζηηο κεζνξηαθέο πφιεηο θαη πξνέιαζαλ πξνο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηνπ 

Σηκπνπθηνχ, ηεο Νίξε θαη ηνπ Γθνπαληάκ. 

 Μηα άιιε δηαθνξά ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 2012 ήηαλ ε εκπινθή ηζιακηζηψλ πνπ 

δηαζπλδένληαλ κε ηελ Αι Κάηληα. Δπξφθεηην γηα ηελ νξγάλσζε «Τπεξαζπηζηέο ηεο 
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Πίζηεο» («Αλζάξ Νηηλ») πνπ θπξηαξρείην κελ απφ Σανπξέγθ, αιιά ζε αληίζεζε κε 

ην MNLA, πνπ επηδεηνχζε εζληθή αλεμαξηεζία, ήζειε λα επηβιεζεί ζε φιν ην Μάιη 

θαη λα επηβάιιεη ηελ «αξία20». Άιινο έλαο ζχκκαρνο ησλ Σανπξέγθ ήηαλ ε 

επίζεο ηζιακηζηηθή νξγάλσζε «Κίλεκα γηα ηελ Δλφηεηα θαη ην Σδηράλη ζηε Γπηηθή 

Αθξηθή» (MOJWA), πνπ ζεσξείην απνζρηζηηθφο θιάδνο ηεο «Αι Κάηληα ζην 

Ηζιακηθφ Μπαθρξέκπ».  

 Οη επαλαζηάηεο εθκεηαιιεπφκελνη ην ράνο πνπ επηθξαηνχζε, έζεζαλ ππφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπο κεγάιεο πεξηνρέο ζην βνξξά. Έηζη ζηηο 6 Απξηιίνπ 2012, ην MNLA 

αλαθνίλσζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Αδαβάλη. Οη ηζιακηζηέο σζηφζν ηεο Αλζάξ Νηηλ 

θαη ηεο MOJWA δηαθψλεζαλ θαη επηηέζεθαλ ζηηο δπλάκεηο ηνπ MNLA. ηηο κάρεο 

απηέο ελεπιάθεζαλ θαη εζεινληέο ηζιακηζηέο απφ ην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ. 

Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εζληθηζηψλ Σνπαξέγθ θαη ηζιακηζηψλ Σνπαξέγθ θαη 

Αξάβσλ επεθηάζεθαλ ζε νιφθιεξν ην βφξεην Μάιη. Μέρξη ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο φιεο νη πφιεηο ηνπ βνξξά ειέγρνληαλ απφ ηνπο ηζιακηζηέο αλαγθάδνληαο ην 

MNLA λα ζηξαθεί πξνο ηε λφκηκε θπβέξλεζε θαη λα δεηήζεη ζπκκαρία, 

απνθεξχζζνληαο ηελ δήισζε αλεμαξηεζίαο ηνπ Αδαβάλη.  

 Όληαο πιένλ θαλεξφ φηη ν ζηξαηφο ηνπ Μάιη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαθαηαιάβεη 

ην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ςήθηζε ηελ 

απνζηνιή κηαο ζηξαηησηηθήο δχλακεο απφ κέιε ηεο «Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο 

Γπηηθφ-Αθξηθαληθψλ Κξαηψλ» (ECOWAS), κε γαιιηθή ζπκκεηνρή, ε νπνία ζηελ 

νπζία ζα ήηαλ θαη ε θχξηα καρεηηθή δχλακε. ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2013 νη 

ηζιακηζηηθέο δπλάκεηο θαηέιαβαλ ηε ζηξαηεγηθή πφιε Κφλλα. Απηφ νδήγεζε ηελ 

γαιιηθή θπβέξλεζε ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα λα μεθηλήζεη εζπεπζκέλα ηελ 

επηρείξεζε «ΔΡΒΑΛ», γηα λα αλαθφςεη ηηο πεξαηηέξσ επεθηαηηθέο βιέςεηο ησλ 

ηζιακηζηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γαιιηθψλ δπλάκεσλ πεξηιάκβαλε κηα κεηθηή δχλακε 

θξνχζεο, ηφζν απφ μεξά, φζν θαη απφ αέξνο.  (Παηζνπιέο, 2013: ζ. 111 - 112) - 

(Παξηζηλφο, 2013 : Δπηρείξεζε SERVAL. Ση θξχβεη ε ζηξαηησηηθή εκπινθή ζην 

Μάιη) 

4.9. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

  Οη πεξηζζφηεξνη πξφεδξνη ηεο Γαιιηθήο θπβέξλεζεο έρνπλ εκπινπηίζεη ην 

                                                      
20 αξία : Ηζιακηθφο λφκνο 
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βηνγξαθηθφ ηνπο κε θάπνηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζε θξάηε ηεο Αθξηθήο. 

Σειεπηαία, ν Νηθνιά αξθνδί εγήζεθε ηνπ βνκβαξδηζκνχ ηεο Ληβχεο ην 2011, γηα 

ηελ αλαηξνπή ηνπ Καληάθη, ελψ ν ζεκεξηλφο πξφεδξνο Φξαλζνπά Οιάλη, έζηεηιε 

ηα γαιιηθά ζηξαηεχκαηα ζηελ πξψελ απνηθία, ζην Μάιη. Τπνγξάθνληαο ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα απνζηνιήο ησλ ζηξαηεπκάησλ ν Γάιινο πξφεδξνο δήισλε 

φηη, ν αξρηθφο ζθνπφο ηεο αεξνπνξηθήο θαη ρεξζαίαο επίζεζεο ήηαλ λα ζηακαηήζεη 

ηελ πξνέιαζε ελφο ζπλαζπηζκνχ ησλ αληαξηψλ Σνπαξέγθ θαη ηζιακηζηψλ 

καρεηψλ, νη νπνίνη είραλ ήδε θαηαθηήζεη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ εδάθνπο ηνπ Μαιί 

απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ επίζεκε δήισζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο François Hollande ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2013, αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά: «Σν Μάιη αληηκεησπίδεη επίζεζε ηξνκνθξαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

ηνλ Βνξξά, ησλ νπνίσλ φινο ν θφζκνο γλσξίδεη πιένλ ηελ βηαηφηεηα θαη ηνλ 

θαλαηηζκφ. Γηαθπβεχεηαη ινηπφλ ζήκεξα ε ίδηα ε χπαξμε απηνχ ηνπ θίινπ 

θξάηνπο, ηνπ Μάιη, ε αζθάιεηα ηνπ ιανχ ηνπ θαζψο θαη εθείλε ησλ 6000 ππεθφσλ 

καο πνπ δνπλ εθεί. …..Οη ηξνκνθξάηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε Γαιιία ζα είλαη 

πάληα παξνχζα, φηαλ πξφθεηηαη, φρη κφλν γηα ηα ζεκειηψδε ζπκθέξνληά ηεο, αιιά 

θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ελφο ιανχ, ηνπ Μάιη, πνπ ζέιεη λα δεη κε ειεπζεξία θαη 

δεκνθξαηία». 

 Γίλνληαο κηα άιιε δηάζηαζε ζην ζέκα, ν Σδέηκο λάηληεξ, δηεπζπληήο ηνπ 

ηζηφηνπνπ ThinkAfricaPress.com, αλαθέξεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ, «Απηφο ν πφιεκνο 

είλαη δίθνπν καραίξη γηα ηε Γαιιία, γηαηί δίλεη ηελ εληχπσζε φηη εμππεξεηεί 

θάπνηνπο λεν-απνηθηνθξαηηθνχο ζθνπνχο. Με δεδνκέλε ηε καθξά, θαη θαζφινπ 

σξαία, ηζηνξία ησλ πξνζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμππεξεηεί ηα 

ζηξαηησηηθά θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηεο ζηηο πξψελ απνηθίεο ηεο Αθξηθήο, 

δελ είλαη πεξίεξγν πνπ πνιινί ηελ ππνςηάδνληαη ζήκεξα». 

 Κάησ απφ ηελ άκκν ηεο εξήκνπ θξχβνληαη πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ρξπζφο θαη 

θπξίσο νπξάλην. Πξφθεηηαη γηα ππξεληθφ θαχζηκν απνιχησο απαξαίηεην γηα ηε 

Γαιιία, φπνπ ην 78,8% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ ππξεληθά 

εξγνζηάζηα – ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηνλ θφζκν. Οη πξψηεο χιεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξψελ απνηθίεο, ηεο θεληξηθήο 

Αθξηθήο. Γηα λα πινπνηεζεί ε εθκεηάιιεπζε φκσο, απφ ηηο γαιιηθέο εηαηξείεο, 

ρξεηάδεηαη εξεκία θαη αζθάιεηα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. (www.tovima.gr) - 

(www.france24.com) - (www.naftemporiki.gr) - (www.ambafrance-gr.org) - 

http://www.tovima.gr/
http://www.france24.com/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.ambafrance-gr.org/
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(www.elysee.fr) 

4.10. ΜΑΛΙ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔ ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ (ΓΠΓ)  

 ηηο 13 Ηνπιίνπ 2012 ε θπβέξλεζε ηνπ Μάιη έζηεηιε επηζηνιή ζηελ Δηζαγγειέα 

ηνπ ΓΠΓ Fatou Bensouda, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαη θαηήγγεηιε εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζην έδαθφο ηνπ απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2012. Πξφθεηηαη γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο. πγθεθξηκέλα, θάλεη ιφγν γηα εθηειέζεηο ζηξαηησηψλ, 

ζηξαηνιφγεζε αλειίθσλ θάησ ησλ 15 εηψλ, επηζέζεηο θαηά ακάρσλ, βηαζκνχο 

γπλαηθψλ, βαζαληζηήξηα θαη ιεειαζίεο. Όπσο ξεηά αλαθέξεηαη, ην Μάιη αδπλαηεί 

λα δηψμεη θαη λα δηθάζεη ηνπο δξάζηεο, θαζψο θηίξηα, δεκαξρεία θαη δηθαζηήξηα 

έρνπλ θαηαζηξαθεί, άξα είλαη πξαθηηθψο αδχλαην λα θηλήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο. Σέινο, θάλεη ιφγν γηα «ηα πην ζνβαξά εγθιήκαηα» θαη γηα καδηθέο θαη 

ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ 

Γηθαίνπ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην βφξεην ηκήκα ηνπ εδάθνπο. Σελ ίδηα κέξα, ε 

Fatou Bensouda ελεκέξσζε ηνλ Πξφεδξν Song, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 45 

θαη ηνπ γλσζηνπνίεζε ηελ απνδνρή δηθαηνδνζίαο θαη ζπλάκα ηελ θαηάζηαζε ζην 

Μάιη. Σελ επφκελε κέξα, ζηηο 19 Ηνπιίνπ, ν Πξφεδξνο αλέζεζε ηελ θαηάζηαζε ζην 

Πξνδηθαζηηθφ Σκήκα ΗΗ. 

 Σα παξαπάλσ θξηηήξηα ηεο δηθαηνδνζίαο θαη ε πιήξσζή ηνπο, δε ζεκαίλνπλ 

απηφκαηα φηη ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα ηελ αζθήζεη άκεζα. Αληηζέησο, ηα Κξάηε 

κέιε παξαρσξνχλ αξκνδηφηεηα ζην δηθαζηήξην ε νπνία είλαη απελεξγνπνηεκέλε 

θαη ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο ζε έλα 

δεχηεξν βαζκφ αλάιπζεο. Ζ θχξηα αλεζπρία ήηαλ λα κειεηεζεί θαη αλαιπζεί 

ζσζηά ε αξρή ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, ζεβφκελε πάληα ηελ εζληθή θπξηαξρία 

θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ λα δηψμνπλ πνηληθά έλα δξάζηε. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά έπξεπε λα απαξηζκεζνχλ ζσζηά θξηηήξηα ηα νπνία λα παξαρσξνχλ 

αξκνδηφηεηα ζην ΓΠΓ ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξάηνο δελ ζέιεη ή δελ κπνξεί λα 

πξνβεί ζε ηέηνηα ελέξγεηα. Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ άξζξνπ 17, νη αληηπξνζσπίεο 

ησλ Κξαηψλ είραλ ππφ ζθέςε φηη ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην δελ ζα ήηαλ έλα εθεηεηαθφ 

ζψκα γηα λα αλαζεσξήζεη ππνζέζεηο εζσηεξηθψλ δηθαζηεξίσλ. Γηα λα απνθχγνπλ 

ινηπφλ έλα ηέηνην ελδερφκελν πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ θξηηήξηα, φζν πην 

αληηθεηκεληθά ζα κπνξνχζαλ. 



-80- 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΑΠΟΦΔΙ 

8.1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΑΠΟΦΔΙ 

 Γηαθαίλεηαη, ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φηη ε πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ ηεο 

Αθξηθήο λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ θαη λα απνγαιαθηηζηνχλ απφ ηηο κεηξνπνιηηηθέο 

δπηηθέο ρψξεο, ήηαλ πεξηζζφηεξν δχζθνιν απφ φζν δηαθαηλφηαλ αξρηθά ζην 

πιάλν ησλ εκπλεπζηψλ ηεο «λέαο» ηάμεο πξαγκάησλ ζηελ «καχξε ήπεηξν». Οη 

πεξγακελέο θαη νη ππνδνκέο πνπ άθεζαλ σο θιεξνλνκηά, νη πξψελ 

απνηθηνθξάηεο δελ ήηαλ ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ ηελ ίδξπζε θαη ηελ αλαγέλλεζε ησλ 

λέσλ θξαηψλ. Ζ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ έγηλε επηπφιαηα. Γελ ιήθζεθαλ ππφςε νη 

εζλνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο πξνηηκήζεηο. Σέζεθαλ, έηζη νη 

βάζεηο γηα κειινληηθέο ακθηζβεηήζεηο θαη φπσο εμειίρζεθε κεηέπεηηα, ζε 

αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο θαη θαηαθαλείο παξαβηάζεηο ησλ αξρψλ ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ δεκηνπξγία 

θπκάησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ αιιά θαη εζσηεξηθά κεηαθηλνχκελσλ 

πιεζπζκψλ, ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη θπιεηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, απνηειεί ην 

ππ΄ αξηζκφλ έλα παγθφζκην δπζεπίιπην πξφβιεκα. Γπζηπρψο, απφ ηελ 

θαηάζηαζε απηή, επεξεάδεηαη άκεζα θαη ε ρψξα καο, ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηεο, κε 

ηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ησλ Αθξηθαληθψλ θξαηψλ, πνπ νη 

πνιίηεο ηνπο αλαδεηνχλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

Σειηθφο πξννξηζκφο είλαη νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο θπξίσο 

Δπξψπεο. Απφ ζηνηρεία ηεο χπαηεο αξκνζηείαο γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηηο ηξεηο 

πξνο εμέηαζε ρψξεο, ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθά κεηαθηλνχκελσλ αλζξψπσλ θαη 

ησλ πξνζθχγσλ πξνο άιιεο ρψξεο αλέξρεηαη ζην 1.500.000 πεξίπνπ. (UNHCR, 

2015)      

 ηελ αλαηνιή ηνπ 21νπ αηψλα παξαθνινπζήζακε, πνιιέο θνξέο ζε 

απεπζείαο κεηάδνζε, ηηο εμεγέξζεηο ησλ κνπζνπικαληθψλ θξαηψλ. Ζ «Αξαβηθή 

Άλνημε», πνπ ζην πέξαζκά ηεο άθεζε ρηιηάδεο ζχκαηα, πεξηζζφηεξν απφ φινπο 

βέβαηα, έπιεμε ηα κηθξά παηδηά θαη ην ινηπφ άκαρν πιεζπζκφ, δελ ζα 

ραξαθηεξηδφηαλ ηφζν σο «άλνημε». Ζ επέιαζε ησλ ηζιακηζηψλ δεκηνχξγεζε 

πιεζψξα παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αθφκε θαη ζήκεξα είλαη αδχλαην λα 

ηεζνχλ ππφ έιεγρν θαη λα βξεζεί βηψζηκε ιχζε. Ζ Αι Κάηληα αξρηθά, κε ηα 

ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζηε δχζε, απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ εκθάληζε 
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θαη άιισλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ. ηε ζπλέρεηα είρακε ηελ 

εκθάληζε ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο (ΗΚ), ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη λνηην-δπηηθήο Αζίαο, θαζψο θαη ηεο Μπφθν Υαξάκ, ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο 

θαη βφξεηαο Αθξηθήο. Απηνζθνπφο απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ είλαη ε πξνζπάζεηα 

εγθαζίδξπζεο ηζιακηζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη επηβνιήο ηεο «αξία». Βέβαηα, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηε δπηηθή παηδεία θαη εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ππνζηεί κεγάινο 

αξηζκφο εγεηηθψλ ζηειερψλ, πξνζπαζνχλ θαη επηηπγράλνπλ λα πξνζειπηίδνπλ 

λένπο ππνζηεξηθηέο, απφ ηηο δπηηθέο ρψξεο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία, ηνπ δηαδηθηχνπ θπξίσο. Σν Ηζιάκ έρεη ηελ πξσηνθαζεδξία, αλάκεζα 

ζηηο ζξεζθείεο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο ρψξεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, κε ηνπο 

πνιππιεζέζηεξνπο ππνζηεξηθηέο, ππεξηζρχνληαο απηψλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη 

ησλ άιισλ  αληκηζηηθψλ ζξεζθεηψλ. Οη ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ ζξεζθεηψλ θαη ησλ 

θπιψλ είλαη πνιχ ιεπηέο θαη επαίζζεηεο. Απνηέιεζκα είλαη νη ζπρλέο ζπγθξνχζεηο 

γηα ην πνηνο ζα ππεξηζρχζεη θαη ζα εθκεηαιιεπηεί, ζε κέγηζην βαζκφ ηελ εμνπζία 

θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, πνπ θαηέρεη ε θάζε πεξηνρή.   

 Θα κπνξνχζακε θπζηθά λα απνδψζνπκε ηα αίηηα θάζε ζχγθξνπζεο, πνπ 

πθίζηαληαη νη αθξηθαληθέο ρψξεο ζηηο ελδνρψξηεο δηαθνξέο θαη πνιηηηθέο 

αληηκαρίεο. Παξαηεξψληαο απφ κηα άιιε καηηά, πην ελδειερήο θαη αλαηξέρνληαο 

ζην πξφζθαην παξειζφλ – ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηέπεηηα, φπνπ έρνπκε ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ – ζα δηαπηζηψζνπκε φηη απνκεηλάξηα ησλ 

απνηθηνθξαηψλ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο θαη ηα ζεκεξηλά 

πεπξαγκέλα. Ζ δηακέιηζε ηεο Αθξηθήο πινπνηήζεθε κε ην ράξηε θαη ην ράξαθα, 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, φπσο 

ε θαηαγσγή, νη ζξεζθεπηηθέο πξνηηκήζεηο, νη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ή αθφκε ηα 

ήζε, ηα έζηκα θαη νη πνιηηηζκηθέο παξαθαηαζήθεο. 

 Όζνη ηζρπξίδνληαη φηη ηα θξάηε ηεο Αθξηθήο θξαηνχλ ηηο ηχρεο ηνπο ζηα ρέξηα, 

ίζσο πξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Μπνξεί απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄60 λα απνρψξεζαλ ζηαδηαθά νη Δπξσπαίνη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ρσξίο έλνπιεο εμεγέξζεηο, θαηάθεξαλ φκσο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο λα 

ειέγρνπλ ηελ άξρνπζα ηάμε, θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ζην κέγηζην βαζκφ ηα 

πνιχηηκα κεηαιιεχκαηα, πνπ άθζνλα ππάξρνπλ ζην ππέδαθνο ηεο ππαλάπηπθηεο 

Αθξηθήο. Πεηξέιαην, πνιχηηκνη ιίζνη, νπξάλην, ρξπζφο, είλαη κεξηθά απφ ηα «αίηηα» 

ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο αζηάζεηαο, πνπ δηαδξακαηίδνληαη 
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ζηα πεξηζζφηεξα, θαηά ηα άιια θησρά θξάηε. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε παγθφζκηα 

πξσηεχνπζα θαη ην θέληξν δηαρείξηζεο ησλ δηακαληηψλ είλαη ζηελ Ακβέξζα θαζψο, 

ην Βέιγην ήηαλ κηα απφ ηηο απνηθηνθξαηηθέο επξσπατθέο ρψξεο. Κάζε θνξά πνπ 

κεηά απφ εμέγεξζε είρακε αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο, θαη δηαηαξάζζνληαλ ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ζχληνκα είρακε ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ επαλαθνξά 

ησλ αξεζηψλ ειίη, ησλ δπηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ Γαιιία εκθαλέζηαηα ηειεπηαία, 

βιέπνληαο λα ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ζην Μάιη, απφ ηελ εμέγεξζε ησλ 

Σανπξέγθ, επελέβε ζηξαηησηηθά ππφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, γηα απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη γηα επηβνιή θαη δηαηήξεζε 

ηεο εηξήλεο. Γαιιηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμφξπμε νπξαλίνπ, 

ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ ζηε κεηξνπνιηηηθή 

Γαιιία, είδαλ μαθληθά λα εηζέξρνληαη λένη δηεθδηθεηέο θαη λα επηδηψθνπλ ηελ 

ζχλαςε ζπκθσληψλ κε ηελ λέα άξρνπζα ηάμε.  

 Δίλαη κφλν ζην Μάιη ε παξέκβαζε ηεο Γαιιίαο; Ζ απάληεζε είλαη 

εκθαλέζηαηε, ΟΥΗ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε κεηξνπνιηηηθή Γαιιία πάληα 

θαζφξηδε κε ηνλ ηξφπν ηεο, ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία. Πνιιέο θνξέο ππνθηλνχζε ηηο δηαδηθαζίεο αλαηξνπήο ηεο άξρνπζαο 

ηάμεο, φηαλ νη ελέξγεηέο ηεο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Παξηζηνχ. 

Ζ εθκεηάιιεπζε  ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, ηνπ νπξαλίνπ, ησλ δηακαληηψλ, ηνπ 

ρξπζνχ θαη ηεο μπιείαο, δελ αθήλνπλ θαλέλα δξψληα αδηάθνξν, πφζν κάιινλ ηελ 

Γαιιία, ε νπνία απνρσξψληαο απφ ηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν έζεζε ηηο βάζεηο θαη 

δεκηνχξγεζε ηηο ειίη πνπ ζα θπβεξλνχζαλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο, ψζηε 

λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζε θάζε εκπνξηθή ζπλεξγαζία. Θα κπνξνχζε λα 

ζπγθξηζεί ε ζρέζε ηεο Γαιιίαο κε ηελ ΚΑΓ, φπσο ηνπ γνλέα κε ηα παηδηά ηνπ, ν 

νπνίνο ηνπο θιεξνδνηεί έλα αθίλεην, αιιά ν ίδηνο δηαηεξεί ηελ επηθαξπία. 

 Οη πνιπάξηζκεο επεκβάζεηο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο θαη δε ζηξαηησηηθήο 

δχλακεο, απνδεηθλχνπλ φηη ε Γαιιία πνηέ δελ έθπγε απφ ηελ Αθξηθή. Οη 

απνθάζεηο γηα επέκβαζε, πνηέ δελ αθνινπζνχζαλ πξφζθιεζε ηεο ρψξαο πνπ 

αδπλαηνχζε λα εθαξκφζεη ηελ έλλνκε ηάμε. Σν Παξίζη έθξηλε θαηά βνχιεζε πφηε 

θαη πψο ζα έπξεπε λα επέκβεη. Ο πξψηηζηνο ιφγνο ήηαλ φηαλ ζίγνληαλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εηαηξεηψλ θαη θαη΄ επέθηαζε δηαθηλδχλεπε ε δσή ησλ ππεθφσλ 

ηεο πνπ δνχζαλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή. Πξηλ απφ ηελ αλαηξνπή 

ηνπ πξνέδξνπ Μπνδηδέ, ραξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη δειψζεηο ηνπ, φηη νη επηζέζεηο ησλ 
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αληαξηψλ ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκβφιαηα πεηξειαίνπ 

πνπ είρε αξρίζεη λα ππνγξάθεη ε Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία κε θηλεδηθνχο 

πεηξειατθνχο Κνινζζνχο, θσηνγξαθίδνληαο ηε γαιιηθή παξέκβαζε, αλαθέξνληαο 

φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζπκθσλία απεπζπλφηαλ ζηηο γαιιηθέο αξρέο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζπαζεο ηνπ νπδάλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο αθφκε 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, είρακε ηελ ζπκβνιή δηάθνξσλ παξαγφλησλ. Ζ πξψελ 

θαηνρηθέο δπλάκεηο ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Βξεηαλίαο, ήηαλ ζαθψο θείκελεο ππέξ ηεο 

χπαξμεο κίαο θξαηηθήο νληφηεηαο, εθκεηαιιεπφκελεο ηηο πινχζηεο γεσξγηθέο 

εθηάζεηο πνπ αξδεχνληαλ απφ ηνλ Νείιν. Με ηε δηακέιηζε ζε δχν θξαηηθέο 

νληφηεηεο ηα πινχζηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, ζηελ ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή ηνπ 

Ακπέη θαη ζην λφην, έβαδαλ λένπο παίθηεο ζηε ζθαθηέξα. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Αι 

Μπαζίξ ζην νπδάλ, πξνζέγγηζε θηλέδηθεο εηαηξείεο, γηα ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ 

εμφξπμεο πεηξειαίνπ, θάηη πνπ δελ έγηλε αξεζηφ ζηηο δπηηθέο ρψξεο.  Έηζη 

κεζνδεχηεθε ε δηάζπαζε, θαζψο ν εγέηεο ησλ Ννηηνζνπδαλψλ άιβα Κηίξ, 

ζεσξνχληαλ θηιηθά πξνζθείκελνο ζηα δπηηθά ζπκθέξνληα. Ζ αιιαγή πιεχζεο θαη 

ε έλαξμε επαθψλ κε θηλέδνπο αμησκαηνχρνπο, φκσο αληέζηξεςε ην θιίκα εχλνηαο 

θαη ίζσο είλαη ε αηηία ηεο αλαδσπχξσζεο ησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ ζην έδαθνο 

ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. 

 Οη ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάδνπκε θαη ησλ 

ινηπψλ γεηηνληθψλ ρσξψλ είλαη ηδηάδνπζεο. Οη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ θαη 

νκάδσλ εθαηέξσζελ ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά. Αθφκα θαη πεξηπηψζεηο 

παξεκβάζεσλ απφ κηα ρψξα ζηα εζσηεξηθά άιιεο έρνπλ θαηαγξαθεί. 

Παξαδείγκαηα παξεκβάζεσλ ηα νπνία έθηαζαλ κέρξη ην Γηεζλέο Πνηληθφ 

Γηθαζηήξην είλαη ε ππφζεζε δίσμεο πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ νπδάλ Omar Hassan 

Ahmad Al Bashir γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο (δνινθνλίεο, εμφλησζε, 

εθηφπηζε, βαζαληζηήξηα θαη βηαζκνχο) θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ (ζρεδηαζκφο 

επηζέζεσλ θαηά ακάρσλ θαη ιεειαζίεο) ζηελ πεξηνρή Νηαξθνχξ ηνπ νπδάλ θαη 

ζην Νφηην νπδάλ, θαζψο θαη πξνο ηνλ εγέηε αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ Josef Kony 

απφ ηελ Οπγθάληα, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζην νπδάλ φζν θαη ζηελ 

Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία. 

 Σφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθή ηεο κέζσ ηεο 

Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ), φζν θαη ν ΟΖΔ, 
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πξνζέθεξαλ θαη πξνγξακκαηίδνπλ λα πξνζθέξνπλ αξθεηά εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Δπηπιένλ, ε  ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ απηψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη άιιεο νηθνλνκηθήο 

θχζεσο νξγαληζκνί, επηηξέπνπλ ηελ παξέκβαζε απηψλ ησλ δξψλησλ ζηα 

εζσηεξηθά ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα θαηάζηαζε εμάξηεζεο. Ζ αδπλακία ησλ 

ρσξψλ λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα αγαζά πξνο επηβίσζε ζηνπο ππεθφνπο ηνπο, 

φπσο ε ηξνθή, ε ζηέγε θαη ε πγεηνλνκηθή θάιπςε, έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε μέλνπο 

δξψληεο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο κε ηηο ΚΟ θαη ΜΚΟ λα θηλνχλ ηα λήκαηα. 

Πξσηαξρηθψο ζηφρνο απνηειεί, ε αληηκεηψπηζε ηεο επηζηηηζηηθήο θξίζεο, ε 

εμαζθάιηζε πφζηκνπ λεξνχ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθφξσλ ζαλαηεθφξσλ 

αζζελεηψλ, πνπ καζηίδνπλ ηελ επξχηεξε αθξηθαληθή ήπεηξν. 

   Σα πξνβιήκαηα επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, είηε ιφγσ έιιεηςεο ηξνθψλ, 

είηε ιφγσ αζζελεηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, επεξεάδνπλ άκεζα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ην Μάιη είλαη ηα 55,3 έηε, γηα ην Νφηην νπδάλ είλαη ηα 63,4 έηε θαη 

γηα ηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία είλαη ηα 51,8 έηε πεξίπνπ. Απηφ θαλεξψλεη 

ηηο αδπλακίεο ζηηο ππνδνκέο, ζηελ νξγάλσζε, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη γεληθφηεξα ζηελ απνηπρία ησλ θπβεξλήζεσλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ησλ πνιηηψλ ηνπο.  

 Δμεηάδνληαο ηε ζηάζε ησλ πξψελ απνηθηνθξαηηθψλ ρσξψλ, δηαθαίλεηαη ε 

ζρέζε αιιειεμάξηεζήο ηνπο κε ηηο πξψελ απνηθίεο. Θεσξεηηθά, κπνξεί ε 

αλεμαξηεζία λα πινπνηήζεθε ρξνλνινγηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, πξαθηηθά φκσο 

πάληα ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Πνιιέο εηαηξείεο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ 

θξαηψλ, θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Δθκεηαιιεχνληαη επί ην 

πιείζηνλ ηελ εμφξπμε ησλ κεηαιιεπκάησλ θαη ηελ εκπνξία ηνπο. Πνιιά κέιε ησλ 

πνιηηηθψλ ειίη έρνπλ κνξθσζεί θαη εθπαηδεπηεί ζε επξσπατθά παλεπηζηήκηα, 

αθνινπζψληαο ηε δπηηθή εθπαίδεπζε. Απνηεινχλ ηνπο εθιεθηνχο γηα ηελ αλάιεςε 

ηεο εμνπζίαο θαη ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ρσξψλ, θαζνδεγνχκελνη θαη εθθξάδνληαο 

ηα ζπκθέξνληα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο.  

 Έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ πιαλάηαη, είλαη θαηά πφζν ε ζπκκεηνρή ζε κηα 

ΜΚΟ είλαη ε αθηινθεξδψο παξνρή ππεξεζηψλ, ή πξφθεηηαη γηα έλαλ «ακεηβφκελν» 

εζεινληηζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ακείβνληαη αδξά γηα ηηο ππεξεζίεο 
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πνπ πξνζθέξνπλ. Διάρηζηνη είλαη απηνί πνπ παξακέλνπλ ξνκαληηθνί θαη 

πξνζπαζνχλ λα απαιχλνπλ ηνλ πφλν ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο.  Γπζηπρψο, γηα 

ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ 40.000 πεξίπνπ δηεζλψλ θαη κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ 

εζληθψλ ΜΚΟ, απαηηείηαη έλαο παθησιφο ρξεκάησλ. Ζ εμαζθάιηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, απαηηεί ηελ αλεχξεζε ρνξεγψλ, νη νπνίνη απφ ηελ πιεπξάο 

ηνπο, επηδηψθνπλ λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ηπρφλ επθαηξίεο, είηε νηθνλνκηθέο, είηε εκπνξηθέο, είηε πνιηηηθέο κέζσ ηεο δξάζεο 

ησλ ΜΚΟ. Λφγσ ηεο εκθάληζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ, έρνπκε πνιιέο θνξέο 

δηεζλείο δηακαξηπξίεο θαη εθθιήζεηο ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ γηα απνκάθξπλζε 

απφ ηα εδάθε ηνπο, νξγαλψζεσλ πνπ ακθηζβεηνχληαη νη δξάζεηο ηνπο. 
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