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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία από τις σηµαντικότερες αν και ανεπαρκώς µελετηµένες δυναµικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αφορά στην αποτελεσµατικότητά της να ενσωµατώνει 

τα διλήµµατα ασφαλείας των κρατών-µελών της. Με το ΝΑΤΟ να δεσπόζει στο 

πεδίο της συλλογικής ασφάλειας της Γηραιάς Ηπείρου, η αφετηρία της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) το 1999, δηµιούργησε µια ενδιαφέρουσα 

επιλογή ασφαλείας και σιωπηρά δίχασε τα κράτη-µέλη της ΕΕ που ανήκουν στο 

ΝΑΤΟ σε «Ατλαντιστές» και «Ευρωπαϊστές», µε διακύβευµα την αποφυγή 

δηµιουργίας ενός δεύτερου ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα µε το κυριότερο δίληµµα ασφάλειας 

της να προέρχεται από την Τουρκία, ένα επίσης µέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί 

σταθερή θέση στην οµάδα των «Ευρωπαϊστών», επιζητώντας να συνδιαµορφώσει 

την εξελισσόµενη ευρωπαϊκή αµυντική πολιτική ως συµπλήρωµα του ΝΑΤΟ, σε 

εγγύηση της εθνική της ασφάλειας. Ενώ οι ελληνικές προτεραιότητες όσον αφορά 

την ασφάλεια, έχουν διατηρηθεί αξιοσηµείωτα σταθερές, η φιλόδοξη ευρωπαϊκή 

πολιτική άµυνας έχει υποστεί αρκετές διακυµάνσεις, αντικατοπτρίζοντας τις φάσεις 

ανάπτυξής της. Ως αποτέλεσµα, οι προσδοκίες της Ελλάδας από την ΕΠΑΑ, 

αναφορικά µε τα διλήµµατα ασφαλείας της, έχουν υποστεί αντίστοιχες ταλαντεύσεις, 

µε περιόδους θετικών µηνυµάτων να διαδέχονται περιόδους απογοητεύσεων και 

αντίστροφα. Επί αυτής βάσης, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις 

ελληνικές αντιλήψεις για τους παρόχους ασφαλείας της, να µελετήσει το βαθµό 

που τα ελληνικά διλήµµατα ασφάλειας καλύπτονται µέσω της ΕΠΑΑ και τελικά να 

διερευνήσει εάν η ΕΕ αποτελεί επαρκή πάροχο ασφάλειας για την Ελλάδα. 

Υποστηρίζεται ότι τα διλήµµατα ασφαλείας που απορρέουν από ζητήµατα εδαφικής 

ασφάλειας των κρατών-µελών της ΕΕ, ιδίως της Ελλάδας, δεν δύνανται να 

καλυφθούν πλήρως υπό την αιγίδα της ΚΠΑΑ. Πιο συγκεκριµένα, µέσω της ΕΠΑΑ, 

που πλέον έχει µετονοµαστεί σε ΚΠΑΑ, δεν καλύπτονται πλήρως τα ελληνικά 

εθνικά συµφέροντα, εάν για την υπεράσπισή τους ζητηθεί µια ευρωπαϊκή κοινή 

στρατιωτική απάντηση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόλογος 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί σήµερα ένα πολιτικό σύστηµα υπό 

διαµόρφωση. Στη δύσκολη, διακεκοµµένη αλλά και ενδιαφέρουσα πορεία της από 

την οικονοµική και νοµισµατική στην πολιτική ενοποίηση, η ΕΕ αντιµετώπισε τα 

αµείλικτα ζητήµατα της ασφάλειας και της άµυνας, ζητήµατα που εξακολουθούν να 

τίθενται µε αµείωτη ένταση στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Τα ζητήµατα 

υπογράµµισαν και την αναγκαιότητα της στρατιωτικής ισχύος, την οποία επιδιώκει 

να αποκτήσει σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό η ΕΕ µέσω της ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ). Πρόκειται για το αποτέλεσµα 

µιας µακρόχρονης πορείας που ουσιαστικά είχε ξεκινήσει από την εποµένη του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου. Παράλληλα πρόκειται για µια προσπάθεια µιας, σχετικής 

έστω, αυτοτέλειας της ΕΕ στον αµυντικό τοµέα. 

Στην πορεία διαµόρφωσής της, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση 

ανέδειξε πρωτίστως τις µορφές της «ήπιας ισχύος». Ο συνδυασµός πολιτικού 

πραγµατισµού, οικονοµικής ευρωστίας και πολιτιστικής αίγλης διαµόρφωσαν ένα 

µοναδικά ευρωπαϊκό µείγµα αποτελεσµατικότητας και περιφερειακής επιρροής στο 

τέλος του 20ου αιώνα. Αλλά η προβολή της «ήπιας ισχύος» από την ΕΕ σε διεθνές 

επίπεδο δεν αρκεί. Παρά την αρχική αισιοδοξία για µόνιµη ειρήνη και το 

συνακόλουθο εφησυχασµό, που έτεινε να κυριαρχήσει την επαύριον του τέλους 

του Ψυχρού Πολέµου, το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας δε φαίνεται να εγγυάται 

αυτά τα αγαθά. Αντιθέτως, έχει καταστεί πολυπλοκότερο, µε περιφερειακές 

αστάθειες, νέες µορφές απειλών και θερµές εστίες. Η έννοια της «ασφάλειας» σε 

πολλές περιπτώσεις αντικατέστησε εκείνη της «άµυνας» ή χρησιµοποιείται 

συµπληρωµατικά προς αυτή. 

Για την ΕΕ η αυτόνοµη αµυντική ικανότητα και η κοινή εξωτερική πολιτική, 

συγκροτούν ένα πολυσύνθετο πλέγµα στόχων, καθώς περιλαµβάνουν στρατιωτική 

ισχύ, διπλωµατικές δράσεις, απεξάρτηση – αλλά όχι αποµάκρυνση – από το 

ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, µέτρα πρόληψης ή περιορισµού του πολέµου, ανθρωπιστική 

και άλλων ειδών βοήθεια. Η επίτευξη του πλέγµατος αυτού αποδεικνύεται δυσχερέ-

στερη ακόµη και από τη νοµισµατική ένωση. Αλλά η ΕΕ αποτελεί ένα καινοφανές 
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και µοναδικό σχήµα Ένωσης, όπου κυρίαρχα κράτη δέχονται να µοιραστούν την 

κυριαρχία τους, προκειµένου να προωθήσουν τα συλλογικά τους συµφέροντα. 

Στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ και µε βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, η 

ΕΕ επιδιώκει την απόκτηση στρατιωτικών και µη στρατιωτικών δυνατοτήτων, τη 

βελτίωση των υφισταµένων και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης 

κρίσεων. Παράλληλα έχει συγκροτήσει και συνεχίζει να διευρύνει, πολυεθνικές 

δυνάµεις ταχείας αντίδρασης. Κατά συνέπεια η ΕΠΑΑ συνιστά κύριο παράγοντα 

ισχύος, µε αντικειµενικό σκοπό την αντιµετώπιση των απειλών, όπως καθορίζονται 

στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, την πρόληψη συρράξεων, τη διαχείριση 

κρίσεων, την υποστήριξη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και την επιβολή της ειρήνης.  

Από την αρχική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας (ΕΠΣ)1 

µέχρι το σχηµατισµό της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ), η οποία παρείχε το πλαίσιο εντός του οποίου δηµιουργήθηκε η ΕΠΑΑ, 

οι πολιτικές των κρατών-µελών ακολούθησαν µια διαδικασία προσαρµογής σε µια 

δοµή κοινών προσεγγίσεων που επέτρεπε ενισχυµένη συνεργασία. Παρότι ο 

ρυθµός και το εύρος προσαρµογής στο πολιτικό και οικονοµικό πεδίο είναι σχετικά 

υψηλός, στον τοµέα της ασφάλειας υπολείπεται. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει 

ότι το βασικό στοιχείο που εµποδίζει την κοινή Ευρωπαϊκή αντίληψη περί 

ασφάλειας, είναι ο βαθµός που αυτή η διαδικασία επηρεάζεται από τις διαφορετικές 

αντιλήψεις περί απειλής που κάθε κράτος έχει για τον εαυτό του, σε αντιδιαστολή 

µε το φάσµα απειλών στις οποίες αναφέρεται συλλογικά η ΕΠΑΑ.2 Όπως αναφέρει 

ο Morten Keistrup, αυτή η παρατήρηση ισχύει ιδίως για µικρά κράτη (όπως η 

Ελλάδα), τα οποία «µη διαθέτοντας επαρκείς πόρους ισχύος για να επιδιώξουν 

κυρίαρχες πολιτικές» εντός της ΕΕ, δεν έχουν το δυναµικό να προβάλλουν τις 

προτεραιότητες της εθνικής τους ασφάλειας στο επίπεδο της ΕΠΑΑ, οσοδήποτε 

πιεστικές και να τις αισθάνονται.3 

                                                 
1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία εγκαινιάστηκε το 1970 και ήταν συνώνυµη µε το συντονισµό 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, µέχρι που αντικαταστάθηκε από την ΚΕΠΠΑ στη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ (1 Νοεµβρίου 1993). 
2 Jolyon Howorth, “Saint-Malo Plus Five: An Interim Assessment of ESDP”, Policy Paper No7 
(Notre Europe), November 2003; Jolyon Howorth, Security and Defense Policy in the European 
Union, (New York: Palgrave-Macmillan, 2007). 
3 Morten Kelstrup, “Small States and European Political Integration: Reflections on Theory and 
Strategy”, in Nordic Countries and the EC, vol.4 of CORE Research Series, ed. Teija Tiilikainen 
and Damgaard Ib. Petersen (Copenhagen: Copenhagen Political Studies Press, 1993). 
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Από τις σηµαντικότερες αν και ανεπαρκώς µελετηµένες δυναµικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αφορά στην αποτελεσµατικότητά της να ενσωµατώνει 

τα διλήµµατα ασφαλείας των κρατών-µελών της. Με το ΝΑΤΟ να δεσπόζει στο 

πεδίο της συλλογικής ασφάλειας στη Γηραιά Ήπειρο, η δηµιουργία της ΕΠΑΑ το 

1999,4 χαιρετίστηκε ποικιλοτρόπως από την ευρωπαϊκή οικογένεια, διχάζοντας 

τελικά τα κράτη-µέλη σε «Ατλαντιστές» και «Ευρωπαϊστές», µε σηµείο διαφωνίας 

την πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ.5 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και το ότι δε συνδέεται δια 

ξηράς µε άλλο µέλος της ΕΕ πλην της Βουλγαρίας,6 αποτελούν στοιχεία που 

συµβάλλουν στην ελληνική αντίληψη περί έλλειψης ασφάλειας, καθώς όλες οι 

γειτονικές της βαλκανικές χώρες συνεχίζουν να είναι υπό πολιτικές και οικονοµικές 

µετεξελίξεις, που σύµφωνα µε το Θάνο Ντόκο «θα µπορούσαν να τεθούν εκτός 

ελέγχου υπό συγκεκριµένες περιστάσεις».7 Ζητήµατα όπως συνοριακή ασφάλεια, 

πρόσφυγες και αλυτρωτισµός έχουν προκύψει στον απόηχο των τελευταίων 

συγκρούσεων στα Βαλκάνια, που σε µεγάλο βαθµό προκάλεσαν οικονοµική 

στασιµότητα και εθνικές συγκρούσεις στην περιοχή. 

Η στρατηγική της Ελλάδας διέπεται από τα χαρακτηριστικά µιας µικρής 

χώρας ανάµεσα σε ανταγωνισµούς µεγάλων δυνάµεων. Γεωγραφικά ευρισκόµενη 

στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής) και όντας κοντά 

στη Μαύρη Θάλασσα και στις πλούσιες σε πετρέλαιο περιοχές της Μέσης 

Ανατολής και του Καυκάσου, το νέο ελληνικό κράτος, από δηµιουργίας του το 

1830, ήταν (και ως ένα βαθµό συνεχίζει να είναι) υποκείµενο ξένων παρεµβάσεων 

στις εσωτερικές του υποθέσεις.8 Ως αποτέλεσµα, οι εθνικές πολιτικές περιστασιακά 

                                                 
4 Η ΕΠΑΑ αποτέλεσε το διάδοχο σχήµα της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άµυνας 
(ΕΤΑΑ), που ήταν υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. ∆ιαφέρει από την ΕΤΑΑ στο ότι υπάγεται στη 
δικαιοδοσία της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών που δεν έχουν δεσµούς µε το ΝΑΤΟ. 
5 Arunas Molis, “The Role and Interests of Small States in Developing European Security and 
Defence Policy”, Baltic Security and Defence Review 2006, no.8, ed. Tomas Jermalavicius (2006), 88 
6 Η Αλβανία και η FYROM δεν είναι επί του παρόντος µέλη της ΕΕ. 
7 Thanos A. Dokos, “Greek Defense Doctrine in the Post-Cold War Era” in Greece and the Νew 
Balkans: Challenges and Opportunities, vol.VI in Modern Greek Research Series (New York: Pella 
Publishing Company, 1999), 234-264. 
8 George Stergiou Kaloudis, Modern Greece, A Partner or Still a Client? (Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield Publishing Group – University Press of America, 2002). Ιστορική ανάλυση των ξένων 
παρεµβάσεων στην Ελλάδα περιλαµβάνεται στο Theodore A. Couloumbis, John A. Petropoulos 
and Harry J. Psomiades, Foreign Interference in Greek Politics: An Historical Perspective, vol.II of 
Modern Greek Research Series, ed. Theodore A. Couloumbis et al. (New York: Pella Publishing 
Co., 1976). 
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έχουν διαµορφωθεί περισσότερο ώστε να συµφωνούν µε τους στόχους του 

εξωγενούς παράγοντα, παρά µε τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα. 

Η αναζήτηση ωστόσο από την Ελλάδα των µεγαλύτερων δυνατών πολιτικών 

εγγυήσεων σε θέµατα ασφάλειας αποτέλεσε έναν από τους κύριους παράγοντες 

που ώθησαν τη χώρα, κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας 1970, να διεκδικήσει 

την ένταξή της στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Η Ελλάδα ήταν και 

παραµένει «διαφορετική» σε πολλές πτυχές συγκρινόµενη µε άλλα κράτη-µέλη της 

ΕΕ. Μέχρι πρόσφατα ήταν η µόνη βαλκανική χώρα στην ΕΕ, και για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, το µόνο δυτικού τύπου πρότυπο δηµοκρατίας στην περιοχή. 

Μέχρι πρόσφατα ήταν το µόνο κράτος-µέλος που δεν είχε κοινά γεωγραφικά 

σύνορα µε την ΕΕ και το µόνο κράτος-µέλος της ΕΕ που αντιµετωπίζει την 

πιθανότητα σοβαρής απειλής για την ασφάλειά του. Αυτή η αντίληψη ασφάλειας 

έχει ωθήσει την Ελλάδα να κατέχει από τα υψηλότερα ποσοστά, µεταξύ των 

κρατών-µελών της ΕΕ, επένδυσης σε εθνικές αµυντικές δαπάνες. 

Από τη δεκαετία 1990, µε τη διάλυση και τον πόλεµο στη Γιουγκοσλαβία, το 

περιφερειακό υποσύστηµα των Βαλκανίων έγινε ιδιαίτερα ασταθές. Για την 

Ελλάδα, η ιδιότητα του µέλους της ΕΕ που απέκτησε από το 1981, διαδραµάτισε 

καθοριστικό ρόλο ως προς την εµβάθυνση της δηµοκρατίας και της ευηµερίας στο 

δυσµενές γεωπολιτικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε. Με το κυριότερο δίληµµα 

ασφαλείας της προερχόµενο από την Τουρκία, ένα επίσης µέλος του ΝΑΤΟ, η 

Ελλάδα διατηρεί σταθερή θέση στην οµάδα των «Ευρωπαϊστών», επιζητώντας να 

αξιοποιήσει την εξελισσόµενη ευρωπαϊκή αµυντική πολιτική, όπως διαµορφώνεται 

µέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ),9 σε συνδυασµό 

µε το ΝΑΤΟ, στην εγγύηση της εθνική της ασφάλειας. 

Ενώ οι προσδοκίες της Ελλάδας αναφορικά µε την ΕΠΑΑ δεν έχουν 

µεταβληθεί, η ΕΠΑΑ έχει υποστεί αρκετές διακυµάνσεις, αντικατοπτρίζοντας τις 

φάσεις ανάπτυξής της.10 Ως αποτέλεσµα, οι προσδοκίες της Ελλάδας από τη 

δέσµευση της ΕΠΑΑ για τα εθνικά διλήµµατα ασφαλείας της, υπέστησαν  αντίστοιχες 

                                                 
9 Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) 
µετονοµάστηκε σε Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ). 
10 Jolyon Howorth, Security and Defense Policy in the European Union (New York: Palgrave-
Macmillan, 2007); Sven Biscop and Franco Algieri, “Τhe Lisbon Treaty and ESDP: Transformation 
and Integration”, in Egmont Papers 24, (Brussels: Academia Press, 2008); Henry Bentegeat, 
“ESDP: What Added Value in a Crisis Management”, in Athens ′09 Conference (Athens (EL), 2009) 
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ταλαντεύσεις, µε περιόδους θετικών µηνυµάτων, να διαδέχονται περιόδους 

απογοητεύσεων και αντίστροφα. Τίθεται εποµένως το ερώτηµα σε ποιο βαθµό τα 

ελληνικά διλήµµατα ασφάλειας ικανοποιούνται µέσω της ΕΠΑΑ και εάν τελικά 

αποτελεί η ΕΕ επαρκή πάροχο ασφάλειας για την Ελλάδα. Υποστηρίζεται ότι τα 

διλήµµατα ασφαλείας που απορρέουν από ζητήµατα εδαφικής ασφάλειας των 

κρατών-µελών της ΕΕ, όχι µόνον της Ελλάδας, δε δύνανται να καλυφθούν 

επαρκώς υπό την αιγίδα της ΕΠΑΑ. Ειδικότερα στοιχειοθετείται ότι η ΕΠΑΑ όπως 

έχει διαµορφωθεί, δεν µπορεί να προστατέψει τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα, σε 

περίπτωση που για την υπεράσπιση τους θα απαιτούνταν από την ΕΕ µια 

στρατιωτική απάντηση. 

 
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Η αναζήτηση µιας αυτόνοµη ευρωπαϊκής πολιτικής που να καλύπτει το 

αµυντικό και στρατιωτικό πεδίο, έχει αναλυθεί σηµαντικά στη βιβλιογραφία. 

Ωστόσο η υπάρχουσα ανάλυση προσεγγίζει το θέµα µέσα από µια συλλογική 

οπτική και όχι από τη θέση των κρατών-µελών. Για παράδειγµα αναλυτές όπως οι 

Tamir Sinai, Trevor Salmon και Alistair Shepherd, Frédéric Mérand, Jolyon 

Howorth και Ιωάννης Παρίσης,11 παρότι παρέχουν χρήσιµες απόψεις για την 

προοπτική και τη δυναµική του προγράµµατος της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η 

έρευνά τους εξετάζει την ΕΠΑΑ από τη πλευρά της ΕΕ. Εµπεριστατωµένη 

ανάλυση του ρόλου της ευρωπαϊκής ενοποίησης στη διαµόρφωση των αµυντικών 

πολιτικών των µελών της ΕΕ παρέχεται στο έργο των Jolyon Howorth και Anand 

Menon, ωστόσο η έρευνά τους είναι αρκετά παλαιά και δεν περιλαµβάνει τα µικρά 

κράτη-µέλη.12 Επόµενες µελέτες πάνω στην αναζήτηση από την ΕΕ αυτονοµίας 

                                                 
11 Tamir, M.A. Sinai, The Common European Security and Defence Capability: The Creation of a 
“Holistic” Security Actor  (Munchen: GRIN Verlag, 2008); Trevor, C. Salmon and Alistair J.K. 
Shepherd, Toward a European Army: A Military Power in the Making? (Boulder,CO: Lynne Rienner 
Publishers Inc., 2003); Frédéric Mérand, European Defence Policy: Beyond the Nation State (New 
York: Oxford University Press, 2008); Jolyon Howorth, European Integration and Defence: The 
Ultimate Challenge?, vol.43 of Chaillot Papers (Paris: Institute for Security Studies – Western 
European Union, 2000); Jolyon Howorth, Security and Defence Policy in the European Union (New 
York: Palgrave-Macmilan,2007); Jolyon Howorth, Saint-Malo Plus Five: An Interim Assessment of 
ESDP, Policy Paper no7 (Notre Europe), November 2003; Ιωάννης Παρίσης, Η Ευρώπη της 
Άµυνας. Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας & Άµυνας, (Αθήνα: Έκφραση Πολιτισµού, 2010).   
12 Οι συγγραφείς παρέχουν απόψεις για τον τρόπο που οι διαφορετικοί εθνικοί παράγοντες των 4 
µεγαλύτερων κρατών-µελών (Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο) διαµορφώνουν τη δράση 
της ΕΕ. Η εργασία τους δηµοσιεύτηκε δύο έτη πριν την διακήρυξη της ΚΠΑΑ. Jolyon Howorth and 
Anan Menon, The European Union and National Defence Policy, ed. Jolyon Howorth and Anan 
Menon (New York, NY: Routledge, 1997). 
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στην ασφάλεια και άµυνα ακολούθησαν παρόµοιο δρόµο, αναλύοντας την 

επίδραση της ΕΠΑΑ είτε ως µοναδικό δρώντα εντός της ΕΕ,13 είτε υπό το πρίσµα 

ενός ή περισσοτέρων µεγάλων κρατών-µελών (πχ Ηνωµένου Βασιλείου, Γαλλίας 

και Γερµανίας).14 Οι µόνες αναφορές στην επίδραση της ΕΠΑΑ στην ασφάλεια 

µεµονωµένων κρατών-µελών της ΕΕ, εντοπίζονται ως µέρος ευρύτερων µελετών, 

που επιζητούν τον εντοπισµό συγκλινουσών συµφερόντων ασφαλείας εντός 

γεωγραφικών ή εδαφικών-δηµογραφικών πλαισίων, οπότε αναπόφευκτα 

υποβαθµίζουν την εθνική προοπτική χάριν της εστίασης στην υπό εξέταση 

οµάδα.15 

Παρότι η πορεία από τη ∆ιακήρυξη του Saint-Malo και µέσω της Συνθήκης 

της Λισαβόνας στην πρόσφατη επιχείρηση της ΕΠΑΑ στην Ουκρανία (EUAM 

Ukraine) είναι γνωστή, ούτε οι ειδικοί επί ζητηµάτων ασφαλείας, ούτε οι µελετητές 

της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, δηµοσίευσαν έρευνες σχετικά µε τα οφέλη της ΕΠΑΑ 

από τη σκοπιά των κρατών-µελών. 

Ανάλογο κενό εντοπίζεται στη βιβλιογραφία σχετικά µε τις Ελληνικές ανησυχίες 

ασφάλειας. Η Ελληνική πολιτική ασφάλειας παρουσιάζεται διεξοδικά από τους 

Αθανάσιο Ντόκο,16 Γιάννη Βαληνάκη,17 Αθανάσιο Πλατιά,18 Αλέξη Ηρακλείδη,19 

                                                 
13 Francois Heisbourg, “European Security: The Impact of the European’s Security and Defence 
Policy”, vol.7 in Coping with the New security Challenges of Europe (Zurich: Center for Security 
Studies (CSS), 2001), 45-60. 
14 Christoph O.Meyer, The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms on Security 
and Defence in European Union (Basingston, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006); Lars 
Zimmermann, “Britain, France and Germany: Priorities for the European’s Union Security and 
Defence Policy”, (µεταπτυχιακή διατριβή Naval Postgraduate School, 2008). 
15 Klaus (ed) Brummer, The South and ESDP: Greece, Italy, Portugal and Spain, Discussion 
Paper, Cemter for Applied Policy Research (Munich: Bertelsman Stiftung & Bertelsman Group for 
Policy Research, 2007); Robert Steinmetz and Anders Wivel, Small States in Europe: Challenges 
and Opportunities (Burlington, Vermont: Ashgate Publishing Ltd., 2010); Molis, The Role and 
Interests of Small States in Developing European Security and Defence Policy.; EGMONT Royal 
Institute for International Relations, The Common Security and Defence Policy: National 
Perspectives, EGMONT paper 79, ed. Daniel Fiott, (Brussels, Academia Press, 2015). 
16 Thanos A.Dokos, Greek Defence Doctrine in Post-Cold War Era, in Modern Greek Research 
Series vol.VI in Greece and the New Balkans: Challenges and Opportunities by Van Coufoudakis, 
Harry J.Psomiades and Andre Gerolymatos (New York, NY: Pella Publishing Company, 1999).  
17 Yannis Valinakis, Greece’s Security in the Post-Cold War Era (Ebenhausen: Stiftung 
Wissenschaft und Politik, 1994). 
18 Athanasios G. Platias, “Greece’s Strategic Doctrine: In Search of Autonomy and Deterrence” in 
The Greek-Turkish Conflict in the 1990s: Domestic and External Influences (London: Macmillan, 
1991), 91-108. 
19 Αλέξης Ηρακλείδης, Η Ελλάδα και ο «Εξ Ανατολών Κίνδυνος» (Αθήνα: Πόλις, 2001, 2η Έκδοση). 
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Φώτιο Μουστάκη και Michael Sheehan20 και ∆ηµήτριο Κώνστα και Χαράλαµπο 

Παπασωτηρίου.21 Ωστόσο η έρευνά τους στοχεύει να αποσαφηνίσει τα στοιχεία 

της – ιδιαίτερα στο πλαίσιο των εντάσεων µε την Τουρκία – και όχι να αναδείξει το 

ρόλο της ΕΕ στην υποστήριξη της Ελληνικής πολιτικής ασφάλειας. Περισσότερο 

ολοκληρωµένη εικόνα των Ελληνικών ζητηµάτων ασφάλειας παρουσιάζεται από 

τους Monteagle Stearns22 και Stephen Larrabee,23 αλλά ακόµη και οι δικές τους 

αναλύσεις, παρότι παρουσιάζουν ενδελεχώς τα στοιχεία που τονίζουν την 

Ελληνική ανασφάλεια, δε θίγουν το ρόλο της ΕΠΑΑ στην ανακούφισή της. 

Επίσης υπάρχει περιορισµένη βιβλιογραφία που συνδέει τις δύο µεταβλητές 

µεταξύ τους, αλλά προσεγγίζει την ΕΕ ως πολιτικό δρώντα και όχι ως αξιόπιστο 

πάροχο ασφάλειας µε την κλασική αντίληψη της άµυνας. Στην πραγµατικότητα, ο 

όρος «αµιγής άµυνα» σπάνια εµφανίζεται στη βιβλιογραφία που αφορά στο µετα-

ψυχροπολεµικό περιβάλλον ασφάλειας. Για παράδειγµα, οι εργασίες των 

∆ηµητρακόπουλου και Πασσά,24 των Ήφαιστου και Τσαρδανίδη,25 Ήφαιστου,26 και 

των Kevin Feartherstone και George Kazamias,27 παρότι πρωτοπόρες στην 

ανάλυση των σχέσεων Ελλάδας-ΕΕ, νοούν την ασφάλεια στο πλαίσιο των 

πολιτικο-οικονοµικών ωφεληµάτων που απορρέουν από τη συµµετοχή στην ΕΕ. 

Στις πιο εστιασµένες αναλύσεις τους, οι Ιωάννης Γρηγοριάδης28 και Ronald 

Meinardus29 σχολιάζουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού παράγοντα στο τρίγωνο 

                                                 
20 Fotios Moustakis and Michael Sheehan, “Greek Security Policy after the Cold War”, 
Contemporary Security Policy 21, no.3 (2000): 95-115. 
21 Dimitris Constas and Charalambos Papasotiriou, “Greek Policy Responses to the Post-Cold War 
Balkan Environment”, in Greece and the New Balkans: Challenges and Opportunities, vol.VI in 
Modern Greek Research Series (New York: Pella Publishing Company, 1999), 213-237. 
22 Monteagle Stearns, “Greek Security Issues”, in The Greek Paradox (Cambridge MA: The MIT 
Press, 1997), 61-72. 
23 Stephen F. Larrabee, «Greece & the Balkans: Implications for Policy”, in The Greek Paradox: 
Promise vs Performance (Cambridge MA: The MIT Press, 1997), 107-112. 
24 Dionyssis G. Dimitrakopoulos and Argyris G. Passas, Greece in the European Union (Europe 
and the Nation State) (New York: Routledge, 2005). 
25 Παναγιώτης Ήφαιστος και Χαράλαµπος Τσαρδανίδης, Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασφάλειας και η 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική προς το 2000 (Αθήνα: Σιδέρης, 1992). 
26 Παναγιώτης Ήφαιστος, Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ευρώπη των Πολλών 
Ταχυτήτων και Κατηγοριών και της Ευρωπαϊκής Ιδέας  (Αθήνα: Οδυσσέας,1994). 
27 Kevin Featherstone and George A. Kazamias, Europeanization and the Southern Periphery 
(New York, NY: Routledge, 2001). 
28 I.N. Grigoriadis, “The Changing Role of the EU Factor in Greek-Turkish Relations”, in Hellenic 
Observatory–1st PHD Symposium on Modern Greece (London: European Institute LSE, 2003). 
29 Ronald Meinardus, “Third Party Involvement in Greek-Turkish Disputes”, in The Greek-Turkish 
Conflict in the 1990s: Domestic and External Influences, (Basingstoke, Hampshire: Macmillan 
Academic and Professional Ltd., 1991) 157-163. 
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Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου, αλλά στις απόψεις τους εξαιρούν τον πυλώνα της 

ΕΠΑΑ.  

Ανάλυση που συνδέει τις Ελληνικές ανησυχίες ασφάλειας µε την επίδραση 

της ΕΠΑΑ στην ασφάλεια της Ελλάδας παρέχεται στο έργο των Παναγιώτη 

Τσάκωνα και Αντώνιου Τουρνικιώτη, ωστόσο η έρευνά τους δεν παρέχει τις 

νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος.30 Πάνω στο ίδιο θέµα, ενδιαφέροντα 

στοιχεία παρέχονται στα έργα του Γεωργίου Βοσκόπουλου,31 και στις πρόσφατες 

εργασίες της Μαρίας Μαρκαντωνάτου,32 και της Αντωνίας-Μαρίας Σαραντάκη.33 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει το υπόψη κενό και να προσδιορίσει 

το τι σηµαίνει για την Ελλάδα η ΕΠΑΑ. Αναλύει πως αντιλαµβάνεται την ασφάλειά 

του το Ελληνικό κράτος και τα πεδία που η ΕΠΑΑ καλύπτει ή αποτυγχάνει να 

διασφαλίσει. Κατ΄επέκταση εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε το τι 

µπορούν να προσφέρουν και να προκαλέσουν στα µικρά κράτη οι σύγχρονες 

συµµαχίες. 

 
Μέθοδοι και Πηγές 

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσµατά της συνθέτοντας βιβλιογραφία από 

διάφορα πεδία, όπως του σχεδιασµού ασφάλειας και άµυνας, διεθνών σχέσεων, 

οικονοµικών της άµυνας κ.α. Για την ανάλυση των σύγχρονων ελληνικών ανησυχιών 

ασφάλειας παρουσιάζεται ο µηχανισµός αιτιότητας κάθε µείζονος διλήµµατος 

ασφάλειας στο ευρύτερο ιστορικό του πλαίσιο, δηλαδή σε συνδυασµό µε την 

αντίστοιχη κοινωνικοπολιτική ανάλυση. Υποστηρικτικά αναφέρονται απόψεις 

αναλυτών και επίσηµες δηλώσεις διπλωµατών και υψηλόβαθµων κρατικών 

                                                 
30 P.Tsakonas and A.Tournikiotis, “Greece’s Elusive Quest for Security Providers: The 
‘Expectations-Reality Gap’”, Security Dialogue (Sage) 34, no.3 (2003): 301-314. 
31 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Εκφάνσεις 
Ισχύος, Αλληλόδραση και το Ζήτηµα της Παγκόσµιας Ηγεµονίας (Αθήνα: Ποιότητα, 2012); Γεώργιος 
Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί, 
(Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009); Γεώργιος Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης: Ειρήνη-
Συµφιλίωση -Συνεργασία-Ολοκλήρωση (Αθήνα: Ποιότητα, 2008, 2η Έκδοση). Επίσης στο George 
Voskopoulos “Greek Foreign Policy in the post-Cold War Era: Balancing Between EU 
Institutionalization and Regional Challenges”  in Balkans, Foreign Affairs, Politics and Socio-
Cultures, ed. Cuneyt Yenigun & Ferdinand Gjana (Tirana: Epoka University Publications, 2011). 
32 Maria Markantonatou, “Effects of the “European Security and Defence Policy” in Greece”, 
European Research Studies, vol.XIII, Issue 2, (2010): 45-60. 
33 Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη, Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Kοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ) (http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/PDFs 
/CSDP_Sarantaki.pdf (πρόσβαση 21-11-2015)). 
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λειτουργών. ∆εικνύοντας τα αίτια της ελληνικής ανασφάλειας, ακόµη και µέσα στην 

ΕΕ και τη δυναµική της φιλόδοξης ευρωπαϊκής προσπάθειας στην ασφάλεια, η 

παρούσα εργασία προβάλει τα πεδία στρατηγικής σύγκλισης ή απόκλισης µεταξύ 

των ελληνικών διληµµάτων ασφάλειας και των διασφαλίσεων της ΕΠΑΑ. 

 
Επισκόπηση 

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει το έθνος-κράτος, τη σύναψη συµµαχιών, καθώς 

και την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεσµικό οικοδόµηµα µε στοιχεία 

διακυβερνητικού και υπερεθνικού χαρακτήρα. Με βάση τις κυριότερες θεωρίες των 

∆ιεθνών Σχέσεων, επιχειρείται ανάλυση των εννοιών της ισχύος, του εθνικού 

συµφέροντος, του διλήµµατος ασφάλειας και των όρων «άµυνα» και «ασφάλεια». 

Καθώς η εργασία πραγµατεύεται µεταξύ άλλων την αναζήτηση από την Ελλάδα 

παρόχου ασφάλειας έναντι απειλών που την απασχολούν, επιχειρείται µια 

συνοπτική αναφορά στη ρεαλιστική θεώρηση και τη θεωρία συµµαχιών, µε διπλό 

σκοπό. Αφενός να κατανοηθεί η σχέση της χώρας µε το ΝΑΤΟ και γειτονικές της 

χώρες, οι οποίες παρότι είναι εταίροι της στη Βορειοατλαντική Συµµαχία, εισάγουν 

προβληµατισµούς ασφάλειας στο Ελληνικό κράτος και αφετέρου να ερµηνευτεί η 

ιδιαίτερη αλληλεξάρτηση µεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ. Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό µέρος 

παρουσιάζονται οι θεωρίες που επιχειρούν να ερµηνεύσουν την Ευρωπαϊκή 

προσπάθεια ανάπτυξης άµυνας και ασφάλειας, ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι 

περιορισµοί που εισάγονται στο Ενωσιακό σύστηµα ασφάλειας και άµυνας, λόγω 

της αρχιτεκτονικής και των στοχεύσεών του. 

Το δεύτερο µέρος εστιάζει στις ελληνικές ανησυχίες ασφάλειας, όπως 

αναδύονται ιστορικά και µε βάση τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Στο πλαίσιο 

αυτό γίνεται συνοπτική αναδροµή στην εξέλιξη των διληµµάτων ασφάλειας της 

χώρας µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, σε αντιδιαστολή µε την αναζήτηση από  την 

Ελλάδα παρόχων ασφάλειας για την κάλυψή τους. Αναζήτηση, η οποία κατέληξε 

στην ΕΕ ως την πλέον πρόσφατη επιλογή της Ελλάδας, µέσω της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ). 

Στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται η εξέλιξη της ΕΠΑΑ µέσα από την Ευρωπαϊκή 

προσπάθεια ανάπτυξης αµυντικού σχεδίου και των Ευρωατλαντικών σχέσεων, για 

να φθάσει στη σηµερινή της µορφή ως Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας 
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(ΚΠΑΑ). Παρουσιάζονται οι δοµές και τα πεδία δράσης της ΚΠΑΑ, και επιχειρείται 

να τοποθετηθεί ο ρόλος της Ελλάδας (όπως και άλλων µικρών κρατών) σε αυτή, 

ώστε να αναδειχθούν τυχόν περιορισµοί στην κάλυψη των ελληνικών ανησυχιών 

ασφάλειας λόγω των δοµικών χαρακτηριστικών της ΚΠΑΑ. 

Στο τέταρτο µέρος γίνεται συνολική αποτίµηση της ελληνικής συµµετοχής 

στην ΚΠΑΑ και εξάγονται συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα και επάρκεια 

της ΚΠΑΑ στην κάλυψη των ελληνικών διληµµάτων ασφάλειας. 
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ΜΕΡΟΣ Α´: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κεφάαιο 1: Τα Κράτη στο ∆ιεθνές Σύστηµα κατά τη Ρεαλιστική 
Θεώρηση  

Στη νεότερη εποχή µετά το 16ο αιώνα (1648), η πιο ισχυρή, σηµαντική και 

ολοκληρωµένη οντότητα σε επίπεδο κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής και 

στρατιωτικής οργάνωσης είναι το κράτος,34 το οποίο αρχίζει να εµφανίζεται περί το 

14ο µε 15ο αιώνα, στα όρια της κατάργησης της φεουδαρχικής κοινωνίας και 

αποτελεί µετεξέλιξη-ανάπτυξη των υφιστάµενων φεουδαρχικών εξουσιαστικών 

δοµών.35 Σήµερα, µόνο τα κράτη θεωρούνται ολοκληρωµένα υποκείµενα δικαίου 

και πάνω σε αυτά και στις αρχές της κυρίαρχης ισότητας, του απαραβίαστου των 

συνόρων και της µη παρέµβασης στα εσωτερικά τους οικοδοµείται ο καταστατικός 

χάρτης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ, 1945).36 

Στο πλαίσιο των ρεαλιστικών θεωρήσεων, τα κράτη λογίζονται ως 

προσωποποιηµένες,37 ορθολογικές,38 ενότητες39 και οντότητες που λειτουργούν µε 

                                                 
34 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, (Αθήνα: Ποιότητα, 2007, 5η 
Έκδοση), 20. Επίσης Martin Wight, ∆ιεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύµατα Σκέψης, επιµ. Π. Ήφαιστος 
(Αθήνα; Ποιότητα, 2011, 4η Έκδοση), 2 και 63.   
35 Το σύγχρονο κράτος προέκυψε ως αποτέλεσµα κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών 
ζυµώσεων που έλαβαν χώρα στη βόρεια και δυτική Ευρώπη και συνέβαλλαν στη διάβρωση του 
καθολικισµού, στη µείωση της επιρροής του Πάπα επί των ηγεµόνων και στην κατάρρευση της 
Respublica Cristiana. Η κοµβικής σηµασίας Συνθήκη της Βεστφαλίας, σηµατοδοτεί την ανάδυση 
του νεότερου κράτους και την ανατολή του πρώτου διεθνούς συστήµατος (1648-1789). 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 108-113 και 234-237. 
36 Βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, το κράτος είναι ο πρωτογενής θεσµός του διεθνούς δικαίου. Τα 
στοιχεία του κράτους είναι: το Έδαφος, η περιοχή στην οποία βρίσκεται εγκατεστηµένος ο λαός και 
ασκούνται κατά κανόνα οι εξουσίες του κράτους. Ο Λαός, ο οποίος µένει στο έδαφος του κράτους. 
Αυθυπόστατη πολιτική εξουσία (κυριαρχία κράτους). Βλ. Εµµανουήλ Ρούκουνας, ∆ιεθνές ∆ίκαιο Ι, 
(Αθήνα: Σάκκουλα, 1980), 12-16.   
37 Κατά τον Carr, η προσωποποίηση του κράτους είναι ένα «αναγκαίο επινόηµα…ώστε να είναι 
δυνατή η µελέτη της διεθνούς πολιτικής», η απόδοση ευθυνών, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων και 
αποτελεί «…την κατηγορία σκέψης που εκφράζει τη συνέχεια των θεσµών…» βλ. Edward Carr, Η 
Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, (Αθήνα: Ποιότητα, 2000), 197-199.  
38 Ένα κράτος νοείται ως ορθολογικός δρών, όταν λειτουργεί κατά τρόπο τέτοιο στο διεθνές 
σύστηµα ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του «…ή αλλιώς η επιµήκυνση της περιόδου 
επιβίωσής του». Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και 
Στρατηγικές Εφαρµογές, (Βάρη Αττικής: Ποιότητα, 2010), 186-187. 
39 Η ρεαλιστική σχολή σκέψης όπως εκφράζεται µέσα από τις συστηµικές θεωρίες του δοµικού και 
επιθετικού ρεαλισµού, δίνει µικρή σηµασία στα άτοµα, στις εσωτερικές διεργασίες του κράτους, στη 
γραφειοκρατία, στα είδη των πολιτικών ηγετών, των κοινωνικών και οικονοµικών θεσµών ή στην 
ιδεολογία, βλ. Kenneth N. Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, (Αθήνα: Ποιότητα, 2001, 1η Έκδοση), 
179-181. Ιδιαίτερα κατά τον επιθετικό ρεαλισµό, τα κράτη λογίζονται ως «µαύρα κουτιά ή µπάλες 
µπιλιάρδου» βλ. John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2011), 39 και 52. 
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βάση το εθνικό τους συµφέρον, όπου ως υπέρτατο συµφέρον θεωρείται η 

ασφάλειά τους,40 η επιβίωσή τους. Τα κράτη δεν είναι οι µοναδικοί δρώντες της 

διεθνούς αρένας, αλλά αυτά (κυρίως τα µεγάλα), διαµορφώνουν το πλαίσιο στο 

οποίο λειτουργούν οι υπόλοιποι παράγοντες.41 Ο Martin Wight υποστηρίζει ότι 

«δεν µπορεί να µιλά κανείς για διεθνείς σχέσεις πριν από την εµφάνιση του 

κυρίαρχου κράτους»42 ενώ ο Bull αναγνωρίζει ως «αφετηρία των διεθνών 

σχέσεων» την ύπαρξη των κρατών, την ύπαρξη ανεξαρτήτων πολιτικών 

οντοτήτων που διεκδικούν την εσωτερική και εξωτερική τους κυριαρχία.43 Μεταξύ 

των κρατών υφίστανται αλληλεπιδράσεις, υπό τη µορφή συνεργασίας, σύγκρουσης, 

ουδετερότητας ή αδιαφορίας, ώστε η συµπεριφορά του καθενός είναι αναγκαίος 

παράγοντας στους υπολογισµούς των υπολοίπων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

συνιστούν ένα µοναδικό µηχανισµό ή πεδίο δυνάµεων που καλείται διεθνές 

σύστηµα,44 βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι η αναρχία και ο ανταγωνισµός. 

 
1.1 Αναρχία και Ανταγωνισµός 

Η αναρχία αποτελεί τη θεµελιώδη αρχή διάρθρωσης του διεθνούς 

συστήµατος, η οποία αφορά στη διάταξη των κρατών µέσα σε αυτό. Στο άναρχο 

διεθνές σύστηµα, οι σχέσεις µεταξύ των κρατών είναι σχέσεις συντονισµού, όλα τα 

                                                 
40 Κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη εννοιολογική προσέγγιση του όρου. Στο πλαίσιο της ιεράρχησης 
των εθνικών συµφερόντων ενός κράτους σε συµφέρονται «επιβίωσης», «ζωτικά», «µείζονα» και 
«δευτερογενή», η ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας. Στην έννοια της εθνικής 
ασφάλειας, εµπεριέχονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες, σταθεροί ή µεταβλητοί, «οι οποίοι 
διασφαλίζουν, προστατεύουν και διαιωνίζουν τα εθνικά συµφέροντα όπως αυτά ορίζονται από το 
πολιτικό σύστηµα κάθε κράτους». Π. Ήφαιστος «Ελληνική Εθνική Στρατηγική, Έννοια, Σκοποί, 
Προϋποθέσεις Επιτυχούς Εκπλήρωσης: η Περίπτωση της Ευρωπαϊκής Προοπτικής της Κύπρου» 
στο Προκλήσεις Ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο (Αθήνα: Παπαζήση, 2008), 113-137.    
41 Οι µη κρατικοί δρώντες (∆ιεθνείς οργανισµοί, εταιρείες, ΜΚΟ, άτοµα κλπ) δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ανταγωνιστούν ή να ξεπεράσουν τις µεγάλες δυνάµεις. Ενδεικτικό είναι το γεγονός 
ότι η θνησιµότητα των κρατών είναι εξαιρετικά µικρή, σε σχέση µε εκείνη των µη κρατικών 
δρώντων. Ο ρόλος των άλλων παραγόντων έχει εισαχθεί από πολλά ρεύµατα, στο πλαίσιο το 
πλουραλισµού. Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 210. 
42 Wight, ∆ιεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύµατα Σκέψης, 2. 
43 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, (Αθήνα: Ποιότητα, 2001, 4η Έκδοση), 45. Το κράτος ασκεί 
κυριαρχία στον αέρα, µέχρι τη στρατόσφαιρα, σε βάθος, µέχρι το κέντρο της γης και στην 
αιγιαλίτιδα ζώνη (µέχρι 12ν.µ. πλήρη κυριαρχία και ευθύνη). Η κρατική κυριαρχία έχει για το διεθνές 
δίκαιο µια αρνητική και θετική υπόσταση, αφενός το κυρίαρχο κράτος δεν υπάγεται σε κανένα άλλο 
φορέα εκτός από τον εαυτό του και αφετέρου, το κυρίαρχο κράτος έχει την «αρµοδιότητα της 
αρµοδιότητας» δηλαδή είναι το ίδιο που έχει την αρµοδιότητα να ορίζει µέχρι που εκτείνεται η 
αρµοδιότητά του, βλ. Ρούκουνας, ∆ιεθνές ∆ίκαιο Ι, 15.   
44 Ένα σύστηµα κρατών ή διεθνές σύστηµα, σχηµατίζεται όταν δύο ή περισσότερα κράτη έχουν 
αρκετές σχέσεις µεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή επιρροή στις αποφάσεις του άλλου, ώστε 
να συµπεριφέρονται, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, ως µέρη ενός όλου, βλ. Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, 
47. Για ορισµό της δοµής του διεθνούς συστήµατος βλ. Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 220. 



- 13 - 

 

µέρη είναι ίσα.45 Με άλλα λόγια, το διεθνές σύστηµα είναι αποκεντρωµένο και η 

διεθνής πολιτική είναι πολιτική «άνευ κυβερνήσεως».46 Την ίδια στιγµή, µε 

δεδοµένο ότι στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχει µια αρχή, ένα υπερκράτος, που να 

εγγυάται την επιβίωση των κρατών, η φυσική κατάσταση µεταξύ των κρατών είναι 

µια «εµπόλεµη κατάσταση»47, µια κατάσταση ανταγωνισµού. Κατά τον Kenneth 

Waltz, η διεθνής πολιτική αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πεδίο, µε την έννοια ότι η 

τύχη κάθε κράτους εξαρτάται από τις αντιδράσεις του σε ότι κάνουν τα άλλα κράτη. 

 
1.2  Ισχύς και ∆ίκαιο 

Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη είναι µεν όµοια (like 

units) αλλά διαφορετικών δυνατοτήτων (capabilities),48 ο αγώνας για επιβίωση στη 

διεθνοπολιτική αρένα δε διεξάγεται επί ίσοις όροις. Στον αγώνα αυτό, διαχρονικά, 

κυρίαρχο ρόλο έχουν οι µεγάλες δυνάµεις, τα ισχυρά κράτη, µε την ισχύ να 

συνιστά το «σκληρό νόµισµα» των διεθνών σχέσεων. Η ισχύς,49 ως µια έννοια 

συγκριτικώς νοούµενη, συνιστά το βασικό εργαλείο µε το οποίο τα κράτη 

τοποθετούνται στο διεθνές σύστηµα και δεδοµένου ότι η διεθνής πολιτική έχει να 

κάνει µε ανισότητες (ως προς το επίπεδο ισχύος), η δοµή του συστήµατος ορίζεται 

από τις µεγάλες δυνάµεις. Εφόσον δε σύµφωνα µε τον επιθετικό ρεαλισµό, οι 

µεγάλες δυνάµεις, οι οποίες δεν είναι ποτέ ικανοποιηµένες µε το υφιστάµενο 

status, δίνουν µεγάλη προσοχή στην κατανοµή ισχύος και «…επιδιώκουν να 

µεγιστοποιήσουν το µερίδιό τους επί της παγκόσµιας ισχύος…»,50 τότε γίνεται 

                                                 
45 Ibid, 179-203. Αντίθετα το πολιτικό σύστηµα στο εσωτερικό των κρατών υφίσταται ιεραρχική 
διάταξη που αναλογούν σε σχέσεις «υφισταµένου-προϊσταµένου». Πειθαρχία, νόµοι, θεσµοί, 
κανόνες, κατανοµή αρµοδιοτήτων επιβάλλουν στα µέρη δικαιώµατα και υποχρεώσεις, µε 
αποτέλεσµα τον καθορισµό της συµπεριφοράς και τον περιορισµό της ελευθερίας των υποκειµένων. 
46 Η πολιτική «άνευ κυβερνήσεως» εκλαµβάνεται µε την έννοια ότι, µπορεί να υπάρχουν µεγάλες ή 
πολύ µεγάλες δυνάµεις που µπορεί να έχουν ρόλο προστάτη, ηγεµόνα, ελεγκτή αλλά δεν υπάρχει 
υπέρτατη εξουσία, ένα υπερκράτος, που να ακυρώνει το καθεστώς της οντολογικής ετερότητας των 
εθνοκρατικών οντοτήτων. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 229. 
47 Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 222. 
48 Τα κράτη είναι όµοια αλλά είναι και διαφορετικά. ∆ιαφέρουν πολύ σε µέγεθος, πλούτο, ισχύ και 
µορφή. Παράλληλα όµως είναι όµοια (like units) ως προς τις αποστολές που έχουν να επιτελέσουν 
(αν και όχι στις ικανότητες). Επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες, σε αναλογία µε επιχειρήσεις, τείνουν 
να αντιγράφουν τις δραστηριότητες των άλλων, να αντιγράφουν πρακτικές και εσωτερικές δοµές 
καθώς αντιµετωπίζουν ίδιες προκλήσεις, βλ. Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 214-217. 
49 Για εκτενή ανάλυση της έννοιας της ισχύος και των συντελεστών αυτής βλ. Γεώργιος 
Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Εκφάνσεις Ισχύος, 
Αλληλόδραση και το Ζήτηµα της Παγκόσµιας Ηγεµονίας (Αθήνα: Ποιότητα, 2012), 263-273. Επίσης 
στο Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 147-186. 
50 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 77, 81, 87-89. Από την οπτική 
γωνία του Bull,  οι µεγάλες δυνάµεις, που θεωρούν εαυτούς ως φύλακες της τάξης στο πλαίσιο του 
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αντιληπτό ότι ο ρόλος του δικαίου στη διεθνή πολιτική είναι περιορισµένος.51 

Όπως σηµειώνει ο Hedley Bull, «…όταν το δίκαιο παραβιάζεται και επέρχεται µια 

νέα κατάσταση µε το θρίαµβο όχι απαραίτητα της δικαιοσύνης αλλά της βίας, το 

διεθνές δίκαιο αποδέχεται αυτή τη νέα κατάσταση και συµφωνεί µε τα µέσα µε τα 

οποία δηµιουργήθηκε».52 Εν κατακλείδι, οι διακρατικές σχέσεις προσδιορίζονται 

από τις σχέσεις ισχύος και, εν πολλοίς, αποτυπώνονται στη φράση του 

Θουκυδίδη: Το δίκαιο λογαριάζεται όταν υπάρχει ίση δύναµη για την επιβολή του, 

και όταν αυτό δε συµβαίνει, οι δυνατοί κάνουν όσα τους επιτρέπει η δύναµή τους 

και οι αδύναµοι υποχωρούν και αποδέχονται.53 

Η ισχύς εκλαµβανόµενη στις διεθνείς σχέσεις ως σχέση επιρροής54 και µε 

θεµελιώδες χαρακτηριστικό το γεγονός ότι συνιστά µια έννοια συγκριτικώς 

νοούµενη, δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε µετρική αποτύπωση, εγγενής ιδιότητα 

που µε εύστοχο τρόπο αποδίδεται από τον Joseph Nye: «…η ισχύς, σαν την 

αγάπη, είναι ευκολότερο να τη βιώσεις παρά να την ορίσεις ή να τη µετρήσεις».55 Η 

δυσκολία υπολογισµού της ισχύος οφείλεται στην πολυδιάστατη φύση της, στο 

γεγονός ότι είναι συνάρτηση πολλών ποιοτικών και ποσοτικών συντελεστών, οι 

οποίοι ανάλογα της οπτικής γωνίας που εξετάζονται, συνιστούν αντικείµενο 

διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων.56 

                                                                                                                                                    
ρόλου τους στο διεθνές σύστηµα, µπορεί να θυσιάσουν την ανεξαρτησία µικρών κρατών για τη 
διατήρηση του ίδιου του συστήµατος. Βλ. Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, 154-155.  
51 Σύµφωνα µε τον Κονδύλη, «οι ρυθµίσεις του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς οργανώσεις έχουν 
γίνει απαραίτητες λόγω της πυκνότητας, …όµως παραµένει ανοικτό αν θα αποτελέσουν το πεδίο 
της κοινής συνεννόησης ή το κοινό πεδίο µάχης. Η δηµιουργία τους είναι προφανώς προς όφελος 
όλων, όσων συµµετέχουν, όµως δε µπορεί να συµβαίνει πάντα το ίδιο µε την εκάστοτε 
χειραγώγηση και λειτουργία τους». Παναγιώτης Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική µετά τον Ψυχρό 
Πόλεµο (Αθήνα: Θεµέλιο, 2011, 2η Έκδοση), 46. 
52 Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, σελ.136, 186-195 
53 Θουκυδίδης, Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέµου, στο Βλάχος Άγγελος 
«Θουκυδίδου Ιστορίαι» Βιβλίο Ε’ (89-91), (Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2003), 74. 
54 Για την ικανότητα ενός παράγοντα να πείσει έναν άλλο να ενεργήσει µε έναν επιθυµητό τρόπο ή 
να τον αποτρέψει από µια επιθυµητή συµπεριφορά, βλ. James E. Dougherty and Jr. Pfaltzgraff, 
Robert L., Ανταγωνιστικές Θεωρίες ∆ιεθνών Σχέσεων, Τόµος Α’, (Αθήνα: Παπαζήση, 1992, 3η 
Έκδοση), 122.  
55 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 
2004), 1. 
56 Με βάση τον Edward Carr, η πολιτική ισχύς µπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες, τη 
στρατιωτική, την οικονοµική και την ισχύ της πειθούς, όπου, η οικονοµική ισχύς αφορά και στις 
δυνατότητες για ανάπτυξη της στρατιωτικής ισχύος, όσο και στη χρησιµοποίησή της ως εργαλείο 
απόκτησης ισχύος και επιρροής στο εξωτερικό, βλ. Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, 154, 159, 
171. Ανάλογα, σύµφωνα µε τους Keohane and Nye, στο πλαίσιο της σύνθετης αλληλεξάρτησης, η 
κατηγοριοποίηση της ισχύος γίνεται µε βάση την πηγή από την οποία την αντλούν σε στρατιωτική, 
πολιτική, οικονοµική και θεσµική, βλ. Robert Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence, 
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1.3  Φόβος και ∆ίληµµα Ασφάλειας - Ανασφάλειας 

Υπό το πρίσµα του επιθετικού ρεαλισµού, το διεθνές σύστηµα, ακριβώς λόγω 

του συνδυασµού των διαστάσεων της αναρχίας και της αβεβαιότητας, του αγώνα 

για επιβίωση, της ορθολογικότητας και της εγγενούς επιθετικής ικανότητας κάθε 

κράτους, δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα στα κράτη να αναζητήσουν ευκαιρίες για να 

αποκτήσουν ισχύ εις βάρος των ανταγωνιστών τους και να εκµεταλλευτούν αυτές 

τις καταστάσεις, όταν τα οφέλη ξεπερνούν το κόστος.57 Συνεπώς υπό την επήρεια 

του φόβου,58 ως απότοκου της φύσης του διεθνούς συστήµατος, τα κράτη, 

δρώντας βάσει της αρχής της αυτοβοήθειας,59 βιώνουν µια κατάσταση διαρκούς 

ανταγωνισµού ασφάλειας, κατάσταση η οποία περιγράφεται µέσα από την έννοια 

του «διλήµµατος ασφάλειας», έννοια που αφορά στον τρόπο που ένα κράτος 

προσεγγίζει τις συνθήκες ενίσχυσης της ισχύος ενός άλλου κράτους.60 

Ως όρος το «δίληµµα ασφάλειας» πρωτοδιατυπώθηκε από τον John Herz, το 

1950, στο περιοδικό World Politics: «Προσπαθώντας τα κράτη να αποκτήσουν 

ασφάλεια από …επίθεση, εξωθούνται να αποκτήσουν όλο και περισσότερη ισχύ, 

προκειµένου να ξεφύγουν από την επίδραση της ισχύος των άλλων. Αυτό, µε τη 

σειρά του, καθιστά τους άλλους περισσότερο ανασφαλείς και τους υποχρεώνει να 

ετοιµάζονται για το χειρότερο. Καθώς κανένας δεν µπορεί να αισθάνεται τελείως 

ασφαλής σε ένα τέτοιο κόσµο ανταγωνιστικών µονάδων, προκύπτει ανταγωνισµός 

                                                                                                                                                    
(New York: Longman, 2001, 3rd edition), 7, 10, 26. Ο Mearsheimer, διακρίνει την ισχύ σε λανθάνου-
σα, που πηγάζει κυρίως από τον πλούτο ενός κράτους και το µέγεθός του και σε πραγµατική, που 
αφορά στη στρατιωτική ισχύ, βλ. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων 
(Αθήνα: Ποιότητα, 2011), 30,105,127-128. Ο Nye διακρίνει τρεις τύπους ισχύος, τη στρατιωτική, 
οικονοµική και ήπια ισχύ, βλ. Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics 
(New York: Public Affairs, 2004), 31. Η ήπια ισχύ του Nye σχετίζεται µε την ισχύ της πειθούς του 
Carr ή την πολιτιστική διπλωµατία του Γιανναρά.   
57 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 30. 
58 Η έννοια του φόβου αποτελεί βασικό στοιχείο, αίτιο για τη δράση των παραγόντων στο διεθνές 
σύστηµα, σε όλες τις θεωρήσεις της ρεαλιστικής σχολής. Ο φόβος δεν εκλαµβάνεται ως αίσθηµα 
αλλά ως συνθήκη επηρεασµού, που οδηγεί τις µονάδες σε µια ορθολογική στάση απέναντι σε 
δεδοµένες πραγµατικές καταστάσεις, όπως χρήση/απειλή χρήσης βίας. Ο φόβος που προκύπτει 
από τον υπολογισµό του κόστους των συνεπειών αποτελεί εργαλείο κινητοποίησης. 
59 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 84-86. 
60 Η έννοια του διλήµµατος ασφάλειας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Θουκυδίδη, ο 
οποίος αναγνώρισε το δίληµµα ασφάλειας που αντιµετώπιζε η Σπάρτη, λόγω της αύξησης της 
ισχύος της Αθήνας, ως αίτιο του πολέµου, διακρίνοντάς το από τις αφορµές. Ο Martin Wight 
προσέγγισε την έννοια του διλήµµατος ασφάλειας στο πλαίσιο της ανάλυσης της σύγκρουσης 
συµφερόντων, συµπεραίνοντας πως «…η ασφάλεια µιας ∆ύναµης είναι η ανασφάλεια µιας άλλης», 
βλ. Wight, ∆ιεθνής Θεωρία: Τα Τρία Ρεύµατα Σκέψης, 142-143. 
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ασφάλειας και ξεκινά ο φαύλος κύκλος της ασφάλειας και της συσσώρευσης 

ισχύος».61 

Το δίληµµα ασφάλειας βρίσκεται στον πυρήνα της λογικής της ρεαλιστικής 

σκέψης, αντανακλά τη βασική λογική της θεώρησης του επιθετικού ρεαλισµού και 

αφορά στον τρόπο που ένα κράτος προσεγγίζει τις συνθήκες ενίσχυσης της 

ισχύος ενός άλλου κράτους.62 Είναι διαδικασία που κινείται σε δύο ταυτόχρονα 

επίπεδα και αφορά αφενός στις κινήσεις που κάνει ένα κράτος µε στόχο και σκοπό 

την ενίσχυσή του, αφετέρου στο πως αυτές οι κινήσεις ερµηνεύονται από ένα 

έτερο παράγοντα του διεθνούς συστήµατος. 

Η ουσία του διλήµµατος ασφάλειας είναι ότι τα µέτρα που ένα κράτος 

λαµβάνει προκειµένου να αυξήσει τη δική του ασφάλεια, συνήθως µειώνουν την 

ασφάλεια των άλλων κρατών. Αυτή είναι κατά το Mearsheimer, και η τραγική 

κατάσταση στο διεθνές σύστηµα, αφού τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη για να 

αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσής τους στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές 

σύστηµα, απειλεί την επιβίωση των άλλων κρατών. 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η παθητική στάση των κρατών. Βάσει αυτής 

της επιλογής, ένα κράτος αναγνωρίζοντας την αδυναµία του να ακολουθήσει την 

αύξηση ισχύος, επιλέγει να παραµείνει στάσιµο και θέτει ως στόχο και σκοπό να 

ακυρώσει το δίληµµα ασφάλειας. Η στάση αυτή δεν ανήκει στον πυρήνα της 

ρεαλιστικής θεώρησης, αλλά αποτελεί ένα συνδυασµό φιλελεύθερων και 

κονστρουκτιβιστικών απόψεων.63 

Η κατάσταση κατά την οποία ένα κράτος δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί 

την οντολογική του αυθυπαρξία και επιλέγει την πολιτική της παθητικότητας και 

της µη ενίσχυσης των πυλώνων ισχύος του, θέλοντας να στείλει µήνυµα καλής 

θελήσεως στις άλλες δυνάµεις του διεθνούς συστήµατος, µε στόχο και σκοπό να 

ακυρώσει το δίληµµα ασφάλειας, καλείται «δίληµµα ανασφάλειας» ή «αδυναµίας».64 

Στην περίπτωση αυτή το κράτος προκαλεί όχι µέσω της ισχύος του, αλλά µέσω της 

                                                 
61 John H. Herz, “Idealist Internationalism and the Security Dilemma”, World Politics, no.2 (1950): 
157-180. 
62 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 90. 
63 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, “Η Θεωρία της Ήπιας Ισχύος στο Πλαίσιο των Νέο-Οθωµανικών 
Προσανατολισµών: Μία Ενδοσκόπηση στο Στρατηγικό Βάθος” in Το Στρατηγικό Βάθος και η 
Τουρκία, επιµ. Σπ. Λίτσας και Η. Κουσκουβέλης (Αθήνα: Ποιότητα, 2013), 183-227. 
64 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρµογές, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010), 299. 
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παθητικότητάς του, η οποία σε καµία περίπτωση δε λειτουργεί ως µηχανισµός 

αποτροπής. Το κράτος που λειτουργεί µέσα από αρχές παθητικότητας και δεν 

µεριµνά για την ισχυροποίηση του, λειτουργεί ανασταλτικά στην ισορροπία ισχύος 

της συστηµικής εξέλιξης.65 

Το δίληµµα ασφάλειας και ανασφάλειας αποτελούν όψεις του ίδιου νοµίσµατος. 

Μέσω των υπόψη στάσεων κρατών, αποτυπώνονται η ορθολογική-ανορθολογική 

λειτουργία και η ηθική-ανήθικη συµπεριφορά των κύριων δρώντων του διεθνούς 

συστήµατος.66 

Κατά τον Jervis, το δίληµµα ασφάλειας υπάρχει µόνο όταν οι επιθετικές και 

αµυντικές στάσεις και δυνάµεις (των κρατών) είναι δυσδιάκριτες και είναι πιο 

έντονο και επισφαλές, όταν ο επιτιθέµενος (αναθεωρητικό κράτος) έχει το 

πλεονέκτηµα, καθώς η αύξηση της ασφάλειας ενός κράτους αυτόµατα αυξάνει την 

ανασφάλεια των άλλων κρατών,67 που εκδηλώνουν δραστική και άµεση αντίδραση 

µε στόχο την ισορροπία ισχύος. Το πλέγµα αυτό εντείνει τον ανταγωνισµό και 

διατηρεί τα διλήµµατα ασφάλειας, όπως για παράδειγµα η Τουρκία που 

προσπαθώντας να εξασφαλίσει στρατηγικό πλεονέκτηµα κυρίως µε τη στρατιωτική 

της ενδυνάµωση, ωθεί την Ελλάδα οδηγούµενη από τα διλήµµατα ασφαλείας να 

κρατήσει την ισορροπία.     

                                                 
65 Μεµονωµένες προσπάθειες που καταβάλλουν κράτη να εξισορροπήσουν τους αντιπάλους τους, 
συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός αυτορυθµιζόµενου συστήµατος ισορροπίας δυνάµεων που µε τη 
σειρά του δύναται να συµβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης. Η κατανοµή ισχύος στο διεθνές 
σύστηµα συµβάλλει στη σταθερότητα ή αστάθεια του συστήµατος, βλ. Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς 
Πολιτικής, 11. 
66 Περισσότερα στο Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρµογές,  298-301. 
67 Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”, World Politics 30, no2 (1978): 186-187 
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Κεφάλαιο 2: Η Έννοια «Εθνικό Συµφέρον» Βάσει των Κυρίαρχων 
Σχολών των ∆ιεθνών Σχέσεων  

Η έννοια του εθνικού συµφέροντος είναι από τις πιο θεµελιώδεις στη θεωρία 

των διεθνών σχέσεων και συνάµα από τις πιο αντιφατικές. Ως όρος της διεθνούς 

πολιτικής ανάλυσης εµφανίζεται ιστορικά κατά την περίοδο των Ναπολεόντειων 

πολέµων. Μέχρι τότε το «κοινό» συµφέρον ταυτιζόταν µε τα συµφέροντα των 

εκάστοτε πολιτικών ελίτ, ουσιαστικά δηλαδή µε τα συµφέροντα του ηγεµόνα ή της 

άρχουσας τάξης. Με τους Ναπολεόντειους πολέµους όµως για πρώτη φορά 

συνδέεται και αντλεί τη νοµιµοποίησή του από τις λαϊκές «µάζες» του έθνους68. Με 

την ισχυροποίηση του έθνους-κράτους, η έννοια του εθνικού συµφέροντος 

καθιερώνεται πλέον ως κύριος µοχλός της εξωτερικής πολιτικής των κρατών.  

∆εδοµένης της άναρχης φύσεως του διεθνούς συστήµατος και της ύπαρξης 

των εθνών-κρατών ως των κυριότερων δρώντων από τα οποία αυτό απαρτίζεται, 

επικρατεί η αντίληψη ότι τα κράτη λειτουργούν στη βάση του εθνικού τους 

συµφέροντος. Αυτή ακριβώς η αντίληψη αν και αποτελεί µία από τις βασικές αρχές 

της ρεαλιστικής σχολής, εντοπίζεται και σε άλλες θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων. 

Ωστόσο, η ίδια η έννοια του εθνικού συµφέροντος µεταξύ των θεωρήσεων αυτών 

είναι αρκετά αντιφατική ως προς την ερµηνεία της. Ενώ µπορεί να οριστεί και να 

περιγραφεί από µία σειρά συγκεκριµένων κριτηρίων (όπως η εδαφική ακεραιότητα, 

η οικονοµική ευηµερία ή η εθνική αξιοπρέπεια),69 κάτι που την καθιστά ένα ευρέως 

αποδεκτό, αναλυτικό εργαλείο ερµηνείας της κρατικής συµπεριφοράς, ωστόσο 

είναι το νόηµα και η ιεράρχηση που δίνεται κάθε φορά σε αυτά τα κριτήρια και 

στους συνδυασµούς τους, που την καθιστούν αντιφατική. Γιαυτό ακριβώς 

µπορούν να επικαλούνται λόγους εθνικού συµφέροντος δύο διαφορετικές πολιτικές 

οµάδες µε διαφορετικές απόψεις για το ίδιο ζήτηµα. 

Η έννοια του εθνικού συµφέροντος λοιπόν, απετέλεσε σηµείο αµφιλεγόµενο 

στη µελέτη των διεθνών σχέσεων, διχάζοντας ουσιαστικά τη διεθνολογική θεωρία 

σε δύο διαµετρικά αντίθετες προσεγγίσεις. Σύµφωνα µε την πρώτη, το εθνικό 

συµφέρον αποτελεί αντικειµενική πραγµατικότητα, η οποία αποτελεί το βασικό 

κριτήριο στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. Η δεύτερη 
                                                 
68 Παναγιώτης Ήφαιστος, European Political Cooperation, Towards a Framework of Supranatural 
Diplomacy?, (Aldershot, UK: Gower, 1987), 97. 
69 Κ. Μελακοπίδης, Λεξικό ∆ιεθνών Σχέσεων & Εξωτερικής Πολιτικής (Αθήνα: Σιδέρης, 1998), 179. 
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προσέγγιση, χωρίς να αρνείται τη σπουδαιότητα της έννοιας του εθνικού 

συµφέροντος, διαφωνεί µε τη δυνατότητα αντικειµενικού προσδιορισµού του. Η 

αδυναµία αυτή οφείλεται στην έµφαση που δίδεται στο ενδοκρατικό σύστηµα 

καθορισµού του εθνικού συµφέροντος. Έτσι, το εθνικό συµφέρον ουσιαστικά 

ταυτίζεται µε το δηµόσιο συµφέρον και παράγεται µέσω των ίδιων µηχανισµών, µε 

τη διαφοροποίηση ότι το δηµόσιο συµφέρον είναι ευρύτερο και περιλαµβάνει κάθε 

πτυχή του δηµόσιου βίου, ενώ το εθνικό συµφέρον περιορίζεται στην εξωτερική 

πολιτική και στη µελέτη των διεθνών σχέσεων.  

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένες χαρακτηριστικές απόψεις των δύο 

προσεγγίσεων για το ρόλο και τη λειτουργία του εθνικού συµφέροντος σε 

συνάρτηση µε την κρατική συµπεριφορά στο διεθνές σύστηµα.  

 
2.1  Οι Ρεαλιστικές Προσεγγίσεις  

Κατά τους ρεαλιστές το εθνικό συµφέρον ορίζεται µε όρους ισχύος. Τα κράτη, 

ως ορθολογικοί δρώντες, επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της ισχύος τους 

αποβλέποντας στην αύξηση των σχετικών κερδών τους µε σκοπό τη βελτίωση της 

θέσης τους στο διεθνές σύστηµα. Ο Hans Morgenthaü ισχυρίζεται ότι το εθνικό 

συµφέρον ενός κράτους ορίζεται στη βάση της εθνικής ασφάλειας, ελάχιστες και 

αδιαπραγµάτευτες προϋποθέσεις της οποίας αποτελούν η διατήρηση της εδαφικής 

ακεραιότητας και η διαφύλαξη των θεσµών του και συνεπώς θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από επαρκή ισχύ.70 Αντίστοιχα, αν και οι επιθυµίες ενός κράτους 

µπορεί να είναι απεριόριστες, οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις δυνατότητες που απορρέουν από την ισχύ του. Υφίσταται λοιπόν 

στη θεωρία του Morgenthaü, άµεση συνάφεια µεταξύ ισχύος, εθνικού συµφέροντος 

και εφικτών στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Συνεπώς, το εθνικό συµφέρον δεν 

αποτελεί µία αόριστη και ασαφή έννοια, αλλά την ορθολογική διαµόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. Ωστόσο το εθνικό συµφέρον δεν ορίζεται 

µονοδιάστατα. Σε άλλο σηµείο του κειµένου του ο Morgenthaü ισχυρίζεται ότι σε 

δεδοµένη ιστορική περίοδο εξαρτάται από το πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο 

εντός του οποίου διαµορφώνεται η εξωτερική πολιτική.71 

Μία άλλη διάσταση του ζητήµατος είναι ότι τα εθνικά συµφέροντα των κρατών  
                                                 
70 Hans  Morgenthaü, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, (New York: 
Knopf, 1993, 7th edition), 553. 
71 Ibid, 9. 
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είναι εξ' ορισµού συγκρουσιακά. Συνεπώς οι διεθνείς συγκρούσεις οφείλονται, 

κατά τον Morgenthaü, στην «κακία» της ανθρώπινης φύσης. Η θέση αυτή 

θεωρείται υπεραπλoυστευτική. Ο Morgenthaü ενώ υπερτονίζει τις αρνητικές όψεις 

του ανθρωπίνου γένους, δείχνει να αγνοεί τις θετικές του πλευρές, που οδηγούν 

σε αντίθετα συµπεράσµατα. Οι ανωτέρω προβληµατικές διαπιστώσεις για τον 

κλασικό ρεαλιστικό ορισµό του εθνικού συµφέροντος, οδήγησαν τον K.Waltz στη 

θεµελίωση του νεορεαλισµού, της πλέον αντιπροσωπευτικής συστηµικής θεωρίας. 

Σύµφωνα µε τον Waltz, τα κράτη «κατ' ελάχιστο ενδιαφέρονται για την επιβίωσή 

τους, κατά δε το µέγιστο αναζητούν την παγκόσµια ηγεµονία».72 Η θέση αυτή, η 

οποία αποτελεί βασική υπόθεση του συστηµικού ρεαλισµού, δηµιουργεί σοβαρά 

προβλήµατα λόγω της αοριστίας της. Αν τα όρια του εθνικού συµφέροντος είναι η 

επιβίωση (minimum) και η ηγεµονία (maximum), τότε κάθε κρατική συµπεριφορά 

µπορεί να ενταχθεί στην έννοια του εθνικού συµφέροντος. Ο ορισµός του Waltz 

είναι τόσο ευρύς, ώστε η µόνη κρατική συµπεριφορά, η οποία αποκλείεται από το 

εθνικό συµφέρον είναι η απροκάλυπτη αυτο-εκµηδένιση ενός κράτους. Πέραν 

όµως από την παρατήρηση αυτή, η θέση του δοµικού ρεαλισµού προσδίδει ένα 

σταθερό σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό του εθνικού συµφέροντος του κάθε 

κράτους. Το διεθνές σύστηµα επιβάλλει συγκεκριµένες συµπεριφορές και τα κράτη 

για να επιβιώσουν θα πρέπει να τις ακολουθήσουν. 

Μία άλλη προσέγγιση αποτελεί η θεωρία των σχετικών κερδών του Joseph 

Grieco. Όπως προαναφέρθηκε, τα συµφέροντα των κρατών είναι εκ των 

πραγµάτων συγκρουσιακά. Οι ρεαλιστές, παρόλα αυτά δεν αρνούνται ότι µπορεί 

να οδηγήσουν σε διακρατική συνεργασία. Στο διεθνές περιβάλλον τα παίγνια 

µηδενικού αθροίσµατος συνυπάρχουν µε αντίστοιχα παίγνια θετικού αθροίσµατος. 

Όµως η ευαισθησία των κρατών στα σχετικά κέρδη τα καθιστά επιφυλακτικά στις 

διεθνείς συνεργασίες. Σε κάθε διεθνή συνεργασία τα κράτη ανησυχούν για το 

ενδεχόµενο τα αντισυµβαλλόµενα κράτη να αποκοµίσουν περισσότερα, συγκριτικά, 

κέρδη.73 Λόγω του άναρχου διεθνούς περιβάλλοντος τα κράτη ανησυχούν ότι ο 

σηµερινός σύµµαχος µπορεί να είναι ο αυριανός εχθρός και συνεπώς τα αυξηµένα 

σχετικά κέρδη της φιλικής χώρας µπορεί να δηµιουργήσουν έναν επικίνδυνο 

αντίπαλο στο µέλλον. 
                                                 
72 Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 118. 
73 Joseph Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal 
Institutionalism”, International Organization 42, no.3 (Summer 1988): 487. 
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Ο Grieco ασκεί κριτική στη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, η οποία βασίζεται 

στη θέση ότι τα κράτη είναι ατοµικιστικοί δρώντες. Σύµφωνα µε τους 

νεοφιλελεύθερους τα κράτη αντιλαµβάνονται τόσο µεγαλύτερη χρησιµότητα στη 

διεθνή συνεργασία, άρα και εθνικό συµφέρον στην πραγµατοποίησή της, όσο 

επιτυγχάνουν µεγαλύτερα απόλυτα κέρδη. Για τους νεοφιλελεύθερους η ικανοποίηση 

για το κάθε κράτος δεν εξαρτάται από την αντίστοιχη ικανοποίηση των άλλων 

κρατών. Γι’ αυτούς συνεπώς, το µέγεθος του απόλυτου κέρδους είναι αυτό που 

καθορίζει το εθνικό συµφέρον, διευκολύνοντας ή όχι τις διεθνείς συνεργασίες. 

Αντίθετα, οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι τα κράτη δεν δρουν απλώς µε βάση το 

ίδιον συµφέρον, αλλά µε βάση τη σχετική τους θέση σε σχέση µε τα άλλα κράτη. 

Λόγω του γεγονότος αυτού τα κράτη δίδουν βάρος όχι µόνο στα απόλυτα, αλλά 

πολύ περισσότερο στα σχετικά κέρδη, που αποκοµίζουν από µία συνεργασία. 

Έτσι εµποδίζεται πολλές φορές η θέληση των κρατών να συνεργαστούν µεταξύ 

τους, ακόµη κι αν τα απόλυτα κέρδη τους είναι υψηλά, καθώς η ικανοποίησή τους 

από µία διεθνή συνεργασία εξαρτάται από το σχετικό κέρδος που απολαµβάνει η 

άλλη πλευρά. Ο Grieco αναγνωρίζει ότι τα κράτη δεν έχουν την ίδια ευαισθησία 

στα σχετικά κέρδη και ότι για κάθε κράτος η ευαισθησία αυτή µπορεί να 

µεταβάλλεται ανάλογα µε τη περίσταση. Συνεπώς, όσο µεγαλύτερη είναι η 

ευαισθησία στα σχετικά κέρδη, τόσο περισσότερο εµποδίζεται η συνεργασία 

µεταξύ των κρατών. 

Εξετάζοντας από τί εξαρτάται η ευαισθησία αυτή, ο Grieco διατυπώνει τη 

θέση, ότι η ευαισθησία του για τα σχετικά κέρδη θα αυξάνεται, όσο ένα κράτος 

µεταβαίνει από σχέσεις «πλουραλιστικής κοινότητας ασφάλειας» σε σχέσεις που 

πλησιάζουν προς την κατάσταση πολέµου. Σύµφωνα µε τον Karl Deutch, στον 

οποίο παραπέµπει, πλουραλιστική κοινότητα ασφάλειας υπάρχει όταν υφίσταται 

πραγµατική διασφάλιση ότι τα κράτη-µέλη της κοινότητας δεν πρόκειται σε 

περίπτωση διαφοράς να πολεµήσουν µεταξύ τους, αλλά θα την επιλύσουν ειρηνικά, 

κατά το παράδειγµα των σχέσεων Καναδά–ΗΠΑ και Νορβηγίας-Σουηδίας.74  

Τελικά, το εθνικό συµφέρον του κάθε κράτους καθορίζεται από την ευαισθησία 

που αυτό έχει αναφορικά µε τα σχετικά κέρδη, η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται 

                                                 
74 Karl Deutch et al., Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in 
the Light of Historical Experience (Princeton: Princeton University Press, 1957), 5-7, όπως 
παρατίθεται στο Joseph Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the 
Newest Liberal Institutionalism”, International Organization 42, no.3 (Summer 1988): 501. 
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από τη θέση του κάθε κράτους στο διεθνές σύστηµα. Η θέση αυτή αποκτά ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αν θεωρήσει κανείς την ΕΕ ως πλουραλιστική κοινότητα ασφάλειας. 

Τέλος, µία επίσης γνωστή άποψη εκφράζεται από τον Stephen D. Krasner, ο 

οποίος ακολουθεί µία εµπειρική προσέγγιση και συνδυάζει την έννοια του εθνικού 

συµφέροντος των ΗΠΑ µε τους σχεδιαστές της εξωτερικής πολιτικής και τους 

εµπλεκόµενους στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.75 Προκειµένου όµως οι 

προτιµήσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων να συνιστούν εθνικό συµφέρον, θα 

πρέπει να πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά: Αφενός, οι προτιµήσεις αυτές δεν 

θα πρέπει σταθερά να ευνοούν συγκεκριµένες τάξεις ή οµάδες εντός της κοινωνίας, 

αφετέρου δεν θα πρέπει να µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου. Στόχος του 

Krasner είναι να αποδείξει, µέσω της µελέτης της συµπεριφοράς των κεντρικών 

οργάνων λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ επί θεµάτων εξωτερικής πολιτικής, ότι είναι 

δυνατό να αναφερόµαστε σε εθνικό συµφέρον, που πληρεί τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά. Βασικό συµπέρασµα του είναι η διαφοροποίηση που υφίσταται 

µεταξύ κράτους και κοινωνίας. Παρά τις κοινωνικές πιέσεις, το κράτος είναι ένας 

αυτόνοµος δρών. Οι στόχοι που προσπαθεί το κράτος να επιτύχει δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα άθροισµα των επιθυµιών των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, 

αλλά προάγουν το γενικότερο κοινωνικό συµφέρον. 

Παρατηρείται ότι η ανωτέρω προσέγγιση έχει στοιχεία φιλελεύθερων απόψεων, 

καθώς στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί την έννοια του εθνικού συµφέροντος, 

ο Krasner διασπά τον κρατικό µανδύα και αναλύει το εσωτερικό πολιτικό σύστηµα 

των ΗΠΑ, ακολουθώντας ουσιαστικά µεθόδους προσδιορισµού του εθνικού 

συµφέροντος που προσιδιάζουν στους συµπεριφοριστές και τους φιλελεύθερους. 

Πέραν όµως από αυτήν, υπήρξαν κατά καιρούς και άλλες θεωρήσεις, οι οποίες αν 

και είχαν ρεαλιστικές καταβολές, επιχείρησαν περισσότερο να γεφυρώσουν το 

χάσµα µεταξύ ρεαλιστικών και φιλελεύθερων προσεγγίσεων, παρά να ενισχύσουν 

απλά τις πρώτες. Ακολούθως παρουσιάζονται οι κυριότερες εκ των φιλελεύθερων 

απόψεων για την έννοια του εθνικού συµφέροντος.  

  
2.2  Οι Φιλελεύθερες Προσεγγίσεις  

Στην αντιµετώπιση της έννοιας του εθνικού συµφέροντος οι φιλελεύθεροι 

έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στο ενδοκρατικό πεδίο. Οι απαιτήσεις των 
                                                 
75 Stephen Krasner, Defending the National Interest (Princeton: Princeton University Press, 1978). 
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µεµονωµένων ατόµων και των κοινωνικών οµάδων θεωρείται ότι προηγούνται 

κατά την ανάλυση της πολιτικής. Η πολιτική δράση θεωρείται ότι εδράζεται στην 

εσωτερική και στη διεθνική κοινωνία των πολιτών, η οποία είναι το σύνολο 

προσώπων µε διαφορετικές προτιµήσεις και κοινωνικές δεσµεύσεις. Τα κοινωνικά 

διαφοροποιηµένα άτοµα καθορίζουν πρωταρχικά τα συµφέροντά τους και στη 

συνέχεια τα προωθούν, ατοµικά ή συλλογικά, µέσω της πολιτικής δράσης. Με 

βάση τα ανωτέρω, τα κράτη αντιπροσωπεύουν ένα µόνο τµήµα της κοινωνίας 

τους. Η φιλελεύθερη θεώρηση του κράτους, είναι αυτή του αντιπροσώπου 

συγκεκριµένων εσωτερικών κοινωνικών δρώντων, οι οποίοι διαρκώς 

αντιπαρατίθενται, προκειµένου να ελέγξουν τους µηχανισµούς του. Συνεπώς, οι 

κοινωνικές πιέσεις προς το κράτος διαµορφώνουν το εθνικό συµφέρον. Είναι δε 

χαρακτηριστικό, ότι ο Moravcsik, αποφεύγει να χρησιµοποιήσει τον όρο συµφέρον 

και οµιλεί περί προτιµήσεων (preferences), προκειµένου να διαχωρίσει το 

φιλελεύθερο διακυβερνητισµό από τη ρεαλιστική θεωρία και να τονίσει την 

ενδoκρατική διαµόρφωση του συµφέροντος.76 Αυτό ωστόσο, δε σηµαίνει ότι τα 

κράτη προωθούν τις ιδεατές τους πολιτικές χωρίς να έχουν επίγνωση των 

περιορισµών που δηµιουργούνται από τις πολιτικές των άλλων κρατών. Εκείνο 

όµως που υποστηρίζει ο φιλελευθερισµός είναι ότι τα κρατικά συµφέροντα δεν 

είναι κατ' ανάγκη συγκρουσιακά, όπως δέχεται ο ρεαλισµός. 

Από αυτή την αφετηρία ξεκινούν και οι νεοφιλελεύθερες ερµηνείες για τον 

ρόλο του εθνικού συµφέροντος, οι οποίες ελαχιστοποιούν τη σηµασία της 

επιβίωσης ως στόχο κάθε κράτους και περιστρέφονται γύρω από την επίδραση 

των διεθνών θεσµών στη λειτουργία των κρατών.  «Οι πολιτικοί ιδεαλιστές, 

υπενθυµίζεται, στηρίζονται στην υπόθεση πως τα άτοµα και οι οµάδες είναι εκ 

φύσεως επιδεκτικοί συνεργασίας και ειρηνικών σχέσεων. Η κακή συµπεριφορά, 

συνεχίζει το ίδιο ιδεαλιστικό - φιλελεύθερο επιχείρηµα, είναι προϊόν όχι κακών 

φυσικών ιδιοτήτων των ατόµων, αλλά απόρροια κακών θεσµών ή απουσίας 

θεσµών. Επίσης, το κυριότερο ενδιαφέρον του ανθρώπου είναι η ευηµερία, ενώ ο 

πόλεµος µπορεί να εξαλειφθεί, εάν πάψουν να υφίστανται οι συνθήκες οι οποίες 

τον ευνοούν. Η διεθνής κοινωνία, υποστηρίζεται, επιβάλλεται να διαθέτει θεσµούς 

και να ενισχύεται µε συλλογική δράση στο διεθνές επίπεδο».77 Με αυτήν την 

                                                 
76 Andrew Moravcsik, “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics”, 
International Organization 51, no.4 (Autumn 1997): 513-553. 
77 Π. Ήφαιστος, Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, (Αθήνα: Ποιότητα, 2003), 78. 
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έννοια, είναι προς το συµφέρον των κρατών η ενίσχυση των διεθνών θεσµών, 

καθώς µέσα από τη συµµετοχή σε αυτούς ευνοείται η διακρατική συνεργασία, η 

οικονοµική ανάπτυξη και η αλληλεξάρτηση σε διάφορους τοµείς.78 Η τελευταία 

έννοια ορίζεται ως το αλγεβρικό άθροισµα του κέρδους και του κόστους που 

δηµιουργείται στις κοινωνίες άλλων κρατών, από την προσπάθεια των κρατών να 

προωθήσουν τα εθνικά τους συµφέροντα. Η αλληλεξάρτηση αυτή δηµιουργεί τις 

δεσµεύσεις στην διεθνή κρατική συµπεριφορά και µπορεί να λάβει τρεις µορφές: 

Αν τα συµφέροντα είναι συµβατά, υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για διακρατική 

συνεργασία. Αν αντιθέτως, τα συµφέροντα είναι µηδενικού αθροίσµατος υφίσταται 

σηµαντική πιθανότητα για συγκρουσιακές σχέσεις. Αν τέλος τα συµφέροντα είναι 

µεικτά, τότε τα κράτη έχουν κίνητρα να διαπραγµατευθούν για συντονισµό των 

πολιτικών τους, µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν τα απόλυτα κέρδη. 

Τέλος καταγράφονται και περιπτώσεις θεωρητικών όπου, αν και ξεκινούν 

από παραδοσιακές φιλελεύθερες απόψεις, τις υιοθετούν µόνο σε διακηρυκτικό 

επίπεδο, καθώς στην πράξη καταφεύγουν στις ρεαλιστικές υποθέσεις περί 

κατανοµής ισχύος και ανεξάρτητων µεταβλητών του διεθνούς συστήµατος.79 

Προκύπτει µε αυτόν τον τρόπο µία πολιτική φιλοσοφία ηγεµονικού χαρακτήρα 

υπέρ του κράτους από το οποίο διατυπώνεται (κυρίως των ΗΠΑ). Αυτή η πολιτική 

φιλοσοφία ενδύεται συχνά ένα φιλελεύθερο µανδύα ενώ στην πραγµατικότητα δεν 

κάνει σχεδόν τίποτα περισσότερο από το να προσαρµόζει το ρεαλιστικό επιχείρηµα, 

προκειµένου να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των ηγεµονικών δυνάµεων στη βάση 

ιδεολογικών κριτηρίων.80 

 
2.3  Οι Έννοιες Άµυνα και Ασφάλεια  

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να οριστούν µε ακρίβεια οι έννοιες της 

«Άµυνας» και της «Ασφάλειας». Με τον όρο «Ασφάλεια», νοούνται όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες, σταθεροί ή µεταβλητοί, οι οποίοι διασφαλίζουν, προστατεύουν και 

διαιωνίζουν τα συµφέροντα ενός ή περισσοτέρων κρατών, όπως αυτά ορίζονται 

από την πολιτική διαδικασία σε ενδοκρατικό και διακρατικό επίπεδο. Η ρεαλιστική 

                                                 
78 Οι τοµείς αυτοί είναι κυρίως όσοι εντάσσονται στο πλαίσιο της λεγόµενης "χαµηλής πολιτικής" 
(low politics). Οι έννοιες της "χαµηλής" και "υψηλής" πολιτικής (low/high politics) θα αναλυθούν στη 
συνέχεια της παρούσας µελέτης. 
79 Ήφαιστος, Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 19. 
80 Ibid, 78. 
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σχολή σκέψης στην ανάλυση των διεθνών σχέσεων, συσχετίζει άµεσα την 

ασφάλεια ενός κράτους µε την ισχύ και τις θεσµικές διευθετήσεις, µέσω των 

οποίων αυτή εκφράζεται. Κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου, στο 

δυτικοευρωπαϊκό και ευρύτερο ατλαντικό χώρο, η ασφάλεια µιας χώρας αποτέλεσε 

έννοια συνυφασµένη συνήθως µε την εδαφική ακεραιότητα, την εκτός συνόρων 

πολιτική κυριαρχία, την απρόσκοπτη διεξαγωγή εµπορικών και οικονοµικών 

συναλλαγών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, την εσωτερική πολιτική σταθερότητα 

και τη διακρατική σταθερότητα στην περιφέρεια, όπου ανήκει η χώρα αναφοράς. 

Επιπλέον, λόγω της αλληλεξάρτησης81 που επικρατεί στο σύγχρονο διεθνές 

σύστηµα και την παγκοσµιότητα των προβληµάτων, η ασφάλεια ενός κράτους 

σχετίζεται άµεσα µε τη σταθερότητα ολόκληρου του διεθνούς συστήµατος, καθώς 

και του περιφερειακού υποσυστήµατος στο οποίο ανήκει.  

Η «Άµυνα» αντίστοιχα, είναι µέρος µόνο του σύνθετου πλέγµατος 

παραγόντων που εµπερικλείει η έννοια «Ασφάλεια», όπως περιγράφηκε 

προηγουµένως. Στην ανάλυση των σύγχρονων διακρατικών σχέσεων, η λέξη 

«Άµυνα» αναφέρεται συνήθως στους στρατιωτικούς κυρίως παράγοντες, καθώς 

και στην υπόλοιπη συναφή υποστηρικτική κοινωνική και πολιτική υποδοµή.82 

Κατά τον Ιωάννη Κρατερό, µε τον όρο «άµυνα» νοείται το σύνολο των 

στοιχείων που επιτρέπουν την αντιµετώπιση µιας ένοπλης εξωτερικής απειλής, 

ενώ ως «κοινή άµυνα» είναι η εξέλιξη µιας κοινής πολιτικής άµυνας στο νοµικό 

καθεστώς της συλλογικής ασφάλειας, όπου η προσβολή ενός κράτους-µέλους της 

ΕΕ, θα σηµαίνει προσβολή όλων. Σε απώτερη φάση ενδέχεται να συνεπάγεται και 

τη συγκρότηση στρατιωτικών µονάδων της ΕΕ.83 

                                                 
81 «Αλληλεξάρτηση ορίζοντας την απλά σηµαίνει αµοιβαία εξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση στην 
παγκόσµια πολιτική περιγράφει καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αµοιβαίες συνέπειες 
(effects) µεταξύ κρατών ή µεταξύ παραγόντων σε διάφορες χώρες. Οι συνέπειες αυτές είναι συχνά 
το αποτέλεσµα διεθνών ανταλλαγών, διακίνησης χρηµάτων, αγαθών, ατόµων και µηνυµάτων πέρα 
από τα εθνικά όρια. Το σύνολο των επαφών σηµαίνουν διασύνδεση αλλά όχι απαραίτητα και 
αλληλεξάρτηση», αναφορά στο Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2010), 449 
82 Παναγιώτης Ήφαιστος και Χαράλαµπος Τσαρδανίδης, Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασφάλειας και η 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική προς το 2000, (Αθήνα: Σιδέρης,1992), 29-30. 
83 Ιωάννης Μ. Κρατερός, «Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», ΤοΣ 1, τευχ.19, (1999); 59 
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Κεφάλαιο 3: Θεωρία Συµµαχιών 

Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνοπτική παρουσίαση της 

θεωρίας των Συµµαχιών. Ως στόχος τίθεται η διαµόρφωση του κατάλληλου 

θεωρητικού υποβάθρου µέσα από το οποίο θα προσεγγιστούν οι σχέσεις των 

εθνοκρατικών οντοτήτων. Αρχικά δίδονται τα αίτια της σύναψης συµµαχιών και 

κατόπιν επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου, καθώς και η περιγραφή 

των βασικών χαρακτηριστικών των δεσµών που αναπτύσσονται µεταξύ των 

κρατών-µελών ενός συµµαχικού δικτύου. Κατόπιν εξετάζονται οι συµµαχικές 

σχέσεις ως σχέσεις αλληλεξάρτησης και αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους οι 

παράγοντες µιας συµµαχίας αντιµετωπίζουν τα συµµαχικά διλήµµατα που 

αναφύονται στους κόλπους της. Τέλος παρουσιάζονται µε αδρές γραµµές ορισµένοι 

από τους παράγοντες που ευθύνονται για τη διατήρηση ή διάλυση συµµαχιών. 

 
3.1 Η Συµµαχία ως Έκφραση της ∆ιαλεκτικής Σχέσης Κυριαρχίας και 
Εξάρτησης στο ∆ιεθνές Σύστηµα 

Στο σύγχρονο διεθνές σύστηµα, ελλείψει µιας ανώτερης αρχής, οι κύριοι 

δρώντες, τα έθνη-κράτη, µπορεί µεν να είναι κυρίαρχες πολιτικά οντότητες, όµως 

δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητες οντότητες, δεν είναι ελεύθερες να κάνουν ότι 

θέλουν, να δρουν όπως επιθυµούν χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τις επιθυµίες, 

τις δράσεις και τα συµφέροντα των άλλων. Ακριβώς λόγω των περιορισµών που 

τίθενται από τις δοµές του πολιτειακά κατακερµατισµένου, άναρχου και ανταγωνι-

στικού διεθνούς γίγνεσθαι,84 κυριαρχία και εξάρτηση συνιστούν όψεις του ίδιου 

νοµίσµατος. Ένα κυρίαρχο κράτος που φυσικά έχει τη δυνατότητα να χαράσσει τη 

δική του στρατηγική, ακριβώς για να είναι κυρίαρχο υποχρεώνεται σε επιλογές 

που υπαγορεύονται από την ίδια τη φύση του διεθνούς συστήµατος. Αυτή η 

διαλεκτική µεταξύ κυριαρχίας και εξάρτησης, δύο εννοιών που υπό το πρίσµα της 

προηγηθείσας ανάλυσης δεν είναι αντιφατικές,85 επικρατεί στις σχέσεις που τα 

έθνη-κράτη αναπτύσσουν µέσω των στρατηγικών τους, ως ενεργοί δρώντες του 

διεθνούς συστήµατος. Τα κράτη, αναζητώντας την εξωτερική συνδροµή στην 

                                                 
84 Π. Ήφαιστος, Ο Πόλεµος και τα Αίτιά του. Τα Πολλά Πρόσωπα του Ηγεµονισµού και της 
Τροµοκρατίας, (Αθήνα: Ποιότητα, 2009), 250-255. 
85 Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 211-212. 
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ενίσχυση των πυλώνων των προοπτικών επιβίωσής τους, αναλαµβάνουν 

δεσµεύσεις έναντι άλλων, περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την ελευθερία τους. 

 
3.2  Αίτια Σύναψης Συµµαχιών 

3.2.1 Ισορροπία της Ισχύος 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της ισορροπίας της ισχύος, οι συµµαχίες είναι 

απόρροια της ανισοµερούς κατανοµής ισχύος στο διεθνές σύστηµα.86 Στη διεθνή 

πολιτική, ένα πεδίο που διέπεται από την αρχή της αυτοβοήθειας, η ασφάλεια είναι 

ο υπέρτατος σκοπός και ο φόβος είναι εκείνος που καθορίζει τη συµπεριφορά των 

κρατών.87 Όπως επισηµαίνει ο Kenneth Waltz, «Οι συµµαχίες δηµιουργούνται από 

κράτη των οποίων ορισµένα συµφέροντα είναι κοινά. Το κοινό συµφέρον είναι 

συνήθως αρνητικό: ο φόβος κάποιων άλλων κρατών».88 Μέσα από την οπτική της 

θεωρίας της ισορροπίας ισχύος, τα κράτη λειτουργούν µε όρους ισχύος,89 είτε 

εξισορροπώντας την ισχύ ενός ισχυρότερου αντιπάλου (balancing) συµµαχώντας 

µε ασθενέστερους παράγοντες, είτε επιλέγουν να προσδεθούν στο άρµα του 

ισχυρότερου (bandwagoning) συνάπτοντας συµµαχία µε τον τελευταίο.90 Το ποιά 

στρατηγική θα ακολουθήσουν τα κράτη, την εξισορρόπηση της ισχύος (balancing) 

ή την πρόσδεση στο άρµα του ισχυρότερου (bandwagoning), εξαρτάται από τις 

δοµές του συστήµατος.91 Ο Waltz υποστηρίζει ότι το σύστηµα ενθαρρύνει τη 

στρατηγική της εξισορρόπησης της ισχύος και όχι τη στρατηγική σύµπλευσης. Τα 

κράτη µε τις συγκριτικά µικρότερες δυνατότητες αντιλαµβάνονται τα ισχυρά ως 

απειλή και εφόσον έχουν ελευθερία επιλογής, προτιµούν να συµµαχήσουν µε την 

ασθενέστερη πλευρά.92 

                                                 
86 Κατά τη θεωρία της ισορροπίας της ισχύος, το διεθνές σύστηµα έχει έντονη τάση προς 
ισορροπία. Υποστηρίζεται ότι, εφόσον µια ισορροπία δυνάµεων επιτευχθεί, θα διατηρηθεί, ενώ αν 
µια ισορροπία διαταραχθεί, τελικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα αποκατασταθεί. Τα κράτη, είτε το 
επιθυµούν είτε όχι, θα δηµιουργήσουν ισορροπίες ισχύος προβαίνοντας σε εξισορροπητικές 
συµπεριφορές, βλ. Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 266-267 και 272-273. 
87 Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 253, 269. 
88 Ibid, 347. 
89 Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, International Security 9, 
no.4 (1985): 8. 
90 Τα κράτη εκτός της στρατηγικής της εσωτερικής ενδυνάµωσης, εξισορροπούν την ισχύ των 
αντιπάλων κρατών εφαρµόζοντας τη στρατηγική της εξωτερικής ενδυνάµωσης/εξισορρόπησης, 
συµµαχώντας µε άλλα κράτη, µε στόχο την ενίσχυση της φιλίας και/ή την εξασθένηση της 
αντίπαλης συµµαχίας. Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 252, 267. 
91 Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 267. 
92 Ibid, 269-270. 
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3.2.2. Ισορροπία της Απειλής 

Στην αναζήτηση των αιτιών σύναψης συµµαχιών, ο Stephen Walt, µέσα από 

την κριτική που άσκησε στη θεωρία της ισορροπίας της ισχύος, πρότεινε τη 

θεωρία της ισορροπίας της απειλής. Σύµφωνα µε αυτή, η συµµαχία θεωρείται 

«…αντίδραση στην απειλή».93 Κατά τον Walt, τα κράτη δε συµµαχούν µε 

(bandwagoning) ή εναντίον (balancing) της ισχυρότερης δύναµης, αλλά της 

δύναµης εκείνης που συνιστά τη µεγαλύτερη απειλή.94 Ενώ βάσει της θεωρίας της 

ισορροπίας της ισχύος, η συµµαχία ως φαινόµενο της διεθνούς πολιτικής είναι 

απόρροια της ανισοµερούς κατανοµής της ισχύος, σύµφωνα µε τη θεωρία της 

ισορροπίας της απειλής, τα αίτια σύναψης συµµαχιών εντοπίζονται στην 

ανισορροπία της απειλής.95 Η διαφορά των δύο θεωριών έγκειται στο ότι στη 

θεωρία της ισορροπίας της απειλής, η αναγωγή ενός εθνοκρατικού παράγοντα σε 

απειλή, δεν βασίζεται µόνο σε υπολογισµούς της ισχύος του τελευταίου, αλλά τα 

κράτη συνυπολογίζουν και άλλους παράγοντες προκειµένου να προσδιορίσουν 

ποιό κράτος συνιστά τη µεγαλύτερη για αυτά απειλή, να διαµορφώσουν τη 

στρατηγική τους και να επιλέξουν µε ποιόν θα συµµαχήσουν.96 Εκτός της ισχύος, 

η γεωγραφική εγγύτητα, η επιθετική δυνατότητα και οι επιθετικές προθέσεις είναι 

παράγοντες που αναγάγουν ένα κράτος σε απειλή και οριοθετούν το επίπεδο 

απειλής που θέτει στη διεθνή αρένα.97 ∆εδοµένου ότι οι δυνατότητες άσκησης 

ισχύος ενός παράγοντα σε ένα άλλο µειώνονται όσο αυξάνεται η µεταξύ τους 

απόσταση, η γεωγραφική εγγύτητα διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο ως προς τη 

συγκρότηση συµµαχικών δικτύων.98 Η γειτνίαση µε µια απειλή µπορεί είτε να 

προκαλέσει την ενεργοποίηση µηχανισµών εξισορρόπησης, είτε τη σύµπλευση 

των απειλούµενων κρατών. Στην πρώτη περίπτωση δηµιουργούνται συµµαχικά 

δίκτυα εξισορρόπησης της απειλής, που συνήθως τείνουν στην περικύκλωση 

                                                 
93 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, 4 
94 Stephen Walt, The Origins of Alliance (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1987), 21-22 
95 Κατά τον Walt, ανισορροπία απειλής υφίσταται όταν το κράτος ή ο συνασπισµός κρατών που 
θεωρείται ως η µεγαλύτερη απειλή, είναι κατά πολύ πιο επικίνδυνη από την απειλή του δεύτερου 
σε επίπεδο απειλής κράτους ή συνασπισµού κρατών, βλ. Walt, The Origins of Alliance, 265. 
96 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, 9-13. Ο Walt επισηµαίνει ότι µπορεί 
οι διαφορές των δύο θεωριών να είναι λεπτές, αλλά είναι σηµαντικές. Η θεωρία της ισορροπίας της 
απειλής ουσιαστικά αποτελεί βελτίωση της θεωρίας της ισορροπίας της ισχύος, καθώς µέσα από 
την πρώτη δίδεται πιο ολοκληρωµένη εικόνα της διαδικασίας σύναψης συµµαχιών. 
97 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, 9. 
98 Ibid, 10. Για το ρόλο της γειτνίασης ως θετικό ή αρνητικό υλικό συντελεστή ισχύος των κρατών, 
βλ. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 155-158. 
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κεντρικών δυνάµεων.99 Στη δεύτερη περίπτωση, η πρόσδεση µικρών κρατών στο 

άρµα µιας γειτονικής µεγάλης δύναµης, οδηγεί στην αύξηση της σφαίρας επιρροής 

της τελευταίας ή και στη δηµιουργία ηγεµονικών συµµαχιών.100 Κατά ανάλογο 

τρόπο, όσο µεγαλύτερες είναι οι επιθετικές ικανότητες ενός κράτους, τόσο 

µεγαλύτερος είναι ο φόβος των άλλων παραγόντων. Η αντίδραση των τελευταίων 

µπορεί να είναι είτε η εξισορρόπηση, είτε η σύµπλευση.101 Τέλος ο συνδυασµός 

των επιθετικών ικανοτήτων µε επιθετικές/επεκτατικές προθέσεις ενός κράτους, 

συνιστά τη µεγαλύτερη απειλή για τους άλλους εθνοκρατικούς δρώντες. Μάλιστα, 

αυτός ο συνδυασµός ικανοτήτων και προθέσεων, επειδή προκαλεί εντονότερο 

φόβο στα απειλούµενα κράτη, οδηγεί στην ανάπτυξη εξισορροπητικών µηχανισµών 

και δεν ευνοεί τις στρατηγικές σύµπλευσης.102 

Ο Walt διευκρινίζει ότι τα κράτη συνήθως συµπεριλαµβάνουν στους 

υπολογισµούς τους και τους τέσσερις παράγοντες προκειµένου να επιλέξουν τους 

συµµάχους τους. Επίσης σηµειώνει πως ανάλογα των συνθηκών, κατά περίπτωση, 

τα κράτη µπορεί να δίδουν µεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποιον από αυτούς τους 

παράγοντες κατά τη διαµόρφωση των στρατηγικών τους.103 

 
3.3  Εννοιολογική Προσέγγιση της Συµµαχίας 

Οι πολιτικο-στρατιωτικές συνεργασίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των 

συµµαχικών δικτύων µε στόχο την αντιµετώπιση ζητηµάτων ασφάλειας συνιστούν 

ένα διαχρονικό και κεντρικό φαινόµενο της διεθνούς πολιτικής. Παρόλο που 

«…είναι αδύνατο να µιλάµε για διεθνείς σχέσεις, χωρίς να αναφερόµαστε σε 

                                                 
99 Ιστορικά παραδείγµατα στο Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, 9-10. 
100 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 192-198. 
101 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, p.12. 
102 Το παράδειγµα που χρησιµοποιεί ο Walt προς ενίσχυση των επιχειρηµάτων του είναι ο 
συνασπισµός κρατών εναντίον της ναζιστικής Γερµανίας, η οποία συνδύαζε επιθετικές ικανότητες 
µε επιθετικές βλέψεις, βλ. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, 13. Κρίνεται 
σκόπιµο να αναφερθεί η διαφοροποίηση του Mearsheimer αναφορικά µε τον παράγοντα των 
προθέσεων. Υποστηρίζει ότι τα κράτη «…εξισορροπούν ικανότητες και όχι προθέσεις». Θεωρεί 
πως οι ικανότητες που έχουν τα κράτη να απειλούν (δυνητική ισχύς, µέγεθος πληθυσµού και 
πραγµατική ισχύς δηλ. επιθετικές, στρατιωτικές ικανότητες), ανάλογα του επιπέδου τους, αυξάνουν 
ή µειώνουν το φόβο των άλλων κρατών. Μάλιστα τονίζει ότι ποτέ και κανείς δεν µπορεί να είναι 
σίγουρος για τις προθέσεις των άλλων, Κάθε κράτος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον καχύποπτο 
απέναντι στα άλλα κράτη, βλ. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 
104-109. 
103 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, 13. 
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συµµαχίες…»,104 στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 

ορισµός για τη συµµαχία. Ανάλογα των χαρακτηριστικών των διακρατικών σχέσεων, 

όπως για παράδειγµα τον επίσηµο ή ανεπίσηµο χαρακτήρα τους, το βαθµό και το 

είδος δέσµευσης που ενέχουν, την έκταση, ένταση ή επίπεδο συναλλαγών, οι 

συνέργειες των εθνοκρατικών οντοτήτων οµαδοποιούνται σε διαφορετικούς τύπους. 

Αποτέλεσµα είναι η διαµόρφωση µιας τυπολογίας συµµαχιών, στο πλαίσιο της 

οποίας τα όρια µεταξύ των διαφορετικών τύπων αλληλεπίδρασης/συνεργασίας 

είναι ασαφή και δυσδιάκριτα, λόγω της πολυπλοκότητας της φύσης τους. Έτσι 

πολλοί µελετητές ερµηνεύουν κατά διαφορετικό τρόπο την έννοια της 

συµµαχίας.105 Για τους σκοπούς της εργασίας η έννοια της συµµαχίας προσεγγίζεται 

ως δέσµευση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών, στη βάση επίσηµων ή 

ανεπίσηµων συµφωνιών, για συνεργασία σε ζητήµατα ασφάλειας.106 

Αναγνωρίζοντας τη συµµαχία ως µια «…αναγκαία συνθήκη κοινωνικοποίησης των 

κρατών και µια χρήσιµη µέθοδο άθροισης της ισχύος…»,107 κάθε παράγοντας που 

εισέρχεται σε ένα συµµαχικό δίκτυο, προσβλέπει µέσω του συνδυασµού των 

δικών του δυνατοτήτων µε εκείνες των άλλων παραγόντων, να αυξήσει τις 

πιθανότητες διαφύλαξης της οντολογικής του ετερότητας, της επιβίωσής του.108 Αν 

και αυτός ο συνδυασµός των δυνατοτήτων µπορεί να αφορά στη συνεργασία των 

παραγόντων της συµµαχίας σε ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων109 (διπλωµατικό, 

εµπορικό, οικονοµικό, τεχνολογικό, ενεργειακό τοµέα), στον πυρήνα κάθε 

συµµαχίας εντοπίζεται η συνεργασία στο στρατιωτικό τοµέα.110 Ο Stephen Walt 

επισηµαίνει πως κεντρικό χαρακτηριστικό κάθε συµµαχίας αποτελεί η «…δέσµευση 

για αµοιβαία στρατιωτική υποστήριξη έναντι µιας εξωτερικής απειλής υπό 

ορισµένες συνθήκες».111 

 

                                                 
104 George Liska, Nations in Alliance: The Limits of Interdependence (Baltimore: The John Hopkins 
Press, 1963), 3. 
105 Για τη δυσκολία αποσαφήνισης της έννοιας της συµµαχίας βλ. Stefan Bergsmann, “Small States 
and Alliances” in The Concept of Military Alliance, ed. Erich Reiter and Heinz Gartner (New York: 
Physica-Verlag, 2001), 20-23. 
106 Stephen M. Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, Survival: Global Politics and Strategy 39, 
no.1 (1997): 157 και Bergsmann, “Small States and Alliances”, 28. 
107 Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρµογές, 105. 
108 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, 157. 
109 Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 278-279. 
110 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, 159. 
111 Ibid, 159. 
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3.4  Θεµελιώδη Χαρακτηριστικά της Συµµαχίας 

Υιοθετώντας την ερµηνεία του Arnold Wolfers στην έννοια της συµµαχίας ως 

υπόσχεση, διακρίνονται τρεις διαστάσεις αυτής.112 Πρώτον, η συµµαχία αν και 

µπορεί να ενέχει κοινές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των κρατών-

µελών (πχ κοινές στρατιωτικές ασκήσεις), στην ουσία αποτελεί συµφωνία που 

προβάλλεται στο µέλλον ως συγκεκριµένη συµπεριφορά των κρατών-µελών της 

έναντι ενδεχόµενων συνθηκών που απαιτούν την εκπλήρωση των συµµαχικών 

όρων (casus foederis).113 ∆εύτερον, η συµµαχία ενέχει τη διάσταση της 

αβεβαιότητας. Καθώς κανένα µέλος δεν είναι σίγουρο ότι οι συµµαχικοί εταίροι 

όταν απαιτηθεί να συνδράµουν, θα τηρήσουν τα συµφωνηθέντα, τα κράτη βιώνουν 

µια κατάσταση ανασφάλειας.114 Τρίτον, η υπόσχεση που δίδεται είναι αµοιβαία. Οι 

πραγµατικές διαστάσεις που προσλαµβάνει η αµοιβαιότητα στο πλαίσιο ενός 

συµµαχικού δικτύου γίνονται αντιληπτές, προσεγγίζοντας την υπόσχεση που 

δίνουν τα κράτη µέσα από το πρίσµα των εθνικών τους συµφερόντων. Συµµαχία 

δε σηµαίνει και ταύτιση συµφερόντων. Απεναντίας, τα κράτη-µέλη ανά πάσα 

στιγµή βρίσκονται εντός ενός δαιδαλώδους συµπλέγµατος εθνικών συµφερόντων, 

άλλοτε µεταξύ τους αδιάφορων ή και ανταγωνιστικών, µε τη συµµαχία να εδράζεται 

στον κοινό τόπο αυτών των συµφερόντων (πχ κοινή απειλή).115 Εκ των πραγµάτων, 

κάθε µέλος µιας συµµαχία αναγκάζεται να συµπεριλάβει στους υπολογισµούς του 

και το ενδεχόµενο ρίσκο να παρασυρθεί σε µια σύγκρουση που στην ουσία δεν το 

αφορά, µε κόστος µεγαλύτερο των όποιων ωφεληµάτων συνεπάγεται η συµµαχία. 

Η διστακτικότητα ως προς την ανάληψη του κόστους της παροχής βοήθειας 

εντείνει την ανασφάλεια και η διαδραστικότητα των δύο αυτών καταστάσεων, 

αποδίδει ένα µέρος της εικόνας των σχέσεων εντός ενός συµµαχικού δικτύου.       

 
3.4.1  Άµεση Εξάρτηση  

Η εικόνα των σχέσεων στο εσωτερικό µιας συµµαχίας συµπληρώνεται µε την 

ανάδειξη της διάστασης της αλληλεξάρτησης που αυτές ενέχουν. Το πεδίο των 

                                                 
112 Arnold Wolfers, “Alliances” in International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David L. 
Sills and Robert K.Merton (New York: Macmillan and Free Press, 1968), 268-271. 
113 ∆έσµευση παροχής αρωγής σε περίπτωση επίθεσης από χώρα µη µέλος της συµµαχίας 
114 Bergsamnn, “Small States and Alliances”, 28. 
115 Waltz, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, 347. Επίσης σχετικά µε τη φύση των συµµαχιών βλ. Hans  
Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, (New York: Knopf, 1993, 
7th edition) και Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 122-125. 
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συµµαχικών δικτύων, απόρροια της άναρχης και ανταγωνιστικής φύσης της 

διεθνούς αρένας, διέπεται από τις θεµελιώδεις αρχές διάρθρωσης του διεθνούς 

συστήµατος. ∆εδοµένης της ανισοµερούς κατανοµής ισχύος, οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ των παραγόντων στο εσωτερικό των συµµαχιών, δεν είναι 

σχέσεις ισότητας ως προς την ισχύ, αλλά είναι ετεροβαρείς. 

Ως αλληλεξάρτηση ορίζεται η αµοιβαία εξάρτηση µεταξύ κρατών ή παραγόντων 

µε χαρακτηριστικό τις αµοιβαίες συνέπειες, όχι απαραιτήτως συµµετρικές,116 

γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η έννοια της αλληλεξάρτησης είναι κενή 

νοήµατος χωρίς την έννοια του κόστους.117 Θεωρητικά οι σχέσεις αλληλεξάρτησης 

κυµαίνονται µεταξύ δύο άκρων: στο ένα άκρο εντοπίζεται η πλήρως ισορροπηµένη 

αµοιβαία εξάρτηση µεταξύ δύο παραγόντων και στο άλλο η πλήρης εξάρτηση ενός 

από τον άλλο. Σε κατάσταση µη συµµετρικής αλληλεξάρτησης, οι λιγότερο 

εξαρτηµένοι παράγοντες εκµεταλλεύονται τη σχέση αλληλεξάρτησης, καθώς 

οιαδήποτε αλλοίωση της σχέσης θα έχει για αυτούς µικρότερο κόστος. Εν 

προκειµένω «οι σχέσεις αλληλεξάρτησης προσφέρονται ως/ή προσφέρουν πηγές 

ισχύος».118 Η περίπτωση πλήρους εξισορροπηµένης αλληλεξάρτησης, όπου τα 

κράτη αποκοµίζουν τα ίδια οφέλη µε το ίδιο κόστος, αποτελεί ιδανική συνθήκη και 

πρακτικά δεν υφίσταται στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής, καθώς είναι πεδίο 

εγγενών ανισοτήτων. Έτσι οι σχέσεις αλληλεξάρτησης για τα λιγότερο ισχυρά 

κράτη, αυτοµάτως καθίστανται σχέσεις εξάρτησης. Στο πλαίσιο εποµένως της 

ρεαλιστικής διεθνοσυστηµικής ανάλυσης, η αρχή της αλληλεξάρτησης αποτελεί µια 

διασύνδεση, µια ετεροβαρής αντιστοιχία που αναπτύσσεται µεταξύ των παραγόντων 

του διεθνούς συστήµατος και συνδέεται άµεσα µε την έννοια της ισχύος και 

ειδικότερα µε την κατανοµή φορτίων ισχύος στο διεθνές σύστηµα. 

Μεταξύ των παραγόντων που καθορίζουν το βαθµό εξάρτησης των λιγότερο 

ισχυρών κρατών διακρίνονται οι εξής:119 

• Οι απαιτήσεις ενός κράτους για εξωτερική βοήθεια για ενίσχυση των 

πυλώνων ισχύος του. 

• Η δυνατότητα του ισχυρού για παροχή της αναγκαίας βοήθειας. 
                                                 
116 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 449. 
117 Ibid, 450. 
118 Ibid, 451. 
119 Glenn H. Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics”, World Politics, Cambridge 
University Press 36, no.4 (1984): 471-473. 
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• Η ένταση της αντιπαλότητας του λιγότερου ισχυρού µε τον αντίπαλό του. 

• Η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών για τη σύναψη συµµαχίας µε άλλους 

ισχυρούς παράγοντες. 

 
3.4.2  Έµµεση Εξάρτηση 

Αν όµως µέσα από τις σχέσεις αυτές τα αδύναµα κράτη διασφαλίζουν την 

επιβίωσή τους, την ίδια στιγµή τα ισχυρά διασφαλίζουν τα στρατηγικά τους 

συµφέροντα. Άλλωστε εάν δεν υπήρχε συµφέρον, οι ισχυροί παράγοντες, ως 

ορθολογικοί δρώντες, δε θα έµπαιναν στη διαδικασία της συµµαχικής δέσµευσης. 

Υπό αυτή την έννοια, εκτός της άµεσης εξάρτησης, την ίδια στιγµή υφίσταται και 

µια εξάρτηση των ισχυρών παραγόντων από τους λιγότερο ισχυρούς, την οποία ο 

Snyder ορίζει ως «έµµεση εξάρτηση».120 Οι ισχυροί παράγοντες, στον αγώνα 

αύξησης της ισχύος και επιρροής τους, χρειάζονται τους µικρότερους συµµάχους 

ώστε να διευρύνουν το δικό τους συµµαχικό δίκτυο και να αποτρέψουν την ισχύ 

των αντιπάλων συµµαχικών δικτύων.121 

Οι σχέσεις έµµεσης εξάρτησης δεν υφίστανται µόνο µεταξύ παραγόντων 

διαφορετικής ισχύος. Σε ένα συµµαχικό δίκτυο περίπου ισοδυνάµων παραγόντων, 

το στρατηγικό συµφέρον κάθε κράτους-µέλους, είναι η προστασία των συµµάχων 

του, καθώς από τους τελευταίους εξαρτάται η ίδια η επιβίωσή του. Στην προκειµένη 

περίπτωση οι δύο µορφές εξάρτησης, άµεση-έµµεση, είναι «…στενά συνδεδεµένες 

µεταξύ τους».122 Τις περισσότερες φορές οι σχέσεις εξάρτησης αναπτύσσονται 

κατά ασύµµετρο τρόπο, υπό την έννοια ότι οι παράγοντες είναι εξαρτώµενοι σε 

διαφορετικό βαθµό κατά άµεσο ή έµµεσο τρόπο.123 Συµπερασµατικά, «…καµία 

προστασία και καµία συµµαχία δεν κατασφαλίζει τελειωτικά όποιον βρίσκεται µαζί 

της σε σχέση µονοµερούς εξάρτησης. Η αξία µιας συµµαχίας για µιαν ορισµένη 

πλευρά καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής µέσα στο πλαίσιο της 

συµµαχίας. Ισχυροί σύµµαχοι είναι άχρηστοι σ’ όποιον δε διαθέτει ο ίδιος σεβαστό 

ειδικό βάρος, εφόσον ανάλογα µε τούτο εδώ αυξοµειώνεται το ενδιαφέρον των 

ισχυρών».124 
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3.4.3 Το «Συµµαχικό ∆ίληµµα Ασφάλειας» 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η πολυπλοκότητα είναι εγγενές χαρακτηριστικό 

των συµµαχικών σχέσεων. Τα κράτη-µέλη ενός συµµαχικού δικτύου βρίσκονται 

τρόπον τινά παγιδευµένα σε ένα δυναµικό πλέγµα αλληλεπιδράσεων. Οι επιλογές 

τους είναι αποτέλεσµα της επίδρασης της κοινής συνισταµένης πολλών 

διαφορετικών παραγόντων (συµµαχικές υποχρεώσεις-δεσµεύσεις, ανασφάλεια, 

σχέσεις εξάρτησης κλπ) και των υπολογισµών κόστους και οφέλους στη βάση των 

εθνικών συµφερόντων. Για την πληρέστερη κατανόηση τούτου του δυναµικού 

πλέγµατος αλληλεπίδρασης κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη της έννοιας του 

«Συµµαχικού ∆ιλήµµατος Ασφάλειας», έννοια που εισήγαγε ο Glenn Snyder για να 

καλύψει το κενό που αφορά στη διερεύνηση της «…δυναµικής του διλήµµατος 

ασφάλειας στο συµµαχικό παίγνιο».125 

Το συµµαχικό δίληµµα ασφάλειας κατά κύριο λόγο αφορά τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των παραγόντων ενός συµµαχικού δικτύου και αποδίδεται 

µέσα από το δίληµµα «παγίδευση ή εγκατάλειψη».126 Ανά πάσα στιγµή, κάθε 

µέλος µιας συµµαχίας αντιµετωπίζει δύο ενδεχόµενους κινδύνους. Ο ένας κίνδυνος 

αφορά στην ανεπιθύµητη κατάσταση να το εγκαταλείψει ο σύµµαχος, να χάσει την 

υποστήριξή του στην προάσπιση των εθνικών του συµφερόντων. Ο άλλος κίνδυνος 

είναι να παγιδευτεί στον αγώνα του συµµάχου, να παρασυρθεί στην υποστήριξη 

των εθνικών συµφερόντων του συµµάχου σε βάρος των δικών του συµφερόντων 

µε κόστος µεγαλύτερο του όποιου οφέλους. Το εάν ένα κράτος θα βρεθεί σε 

κάποια από τις δύο ανεπιθύµητες καταστάσεις εξαρτάται κατά µεγάλο ποσοστό 

από την πολιτική που ακολουθεί στους κόλπους της συµµαχίας και από τη στάση 

του, το βαθµό δέσµευσης έναντι των συµµαχικών υποχρεώσεων. Αφενός, ενίσχυση 

των συµµαχικών δεσµών µε την πλήρη υποστήριξη του συµµάχου µπορεί να 

οδηγήσει ένα κράτος στην παγίδευση (πχ συµµετοχή του σε «ξένο» πόλεµο), 

αφετέρου, ένα κράτος που αποστασιοποιείται και αποφεύγει να υποστηρίξει τον 

έτερο παράγοντα της συµµαχίας, µπορεί να προκαλέσει την εγκατάλειψή του από 

τον τελευταίο. Η εγκατάλειψη ενός κράτους µπορεί να εκδηλωθεί µε ποικίλους 

τρόπους, όπως απώλεια στήριξης του συµµάχου σε ζητήµατα που άπτονται των 
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εθνικών τους συµφερόντων, διάλυση της συµµαχίας ή ακόµη και σύναψη 

συµµαχίας µεταξύ του πρώην πλέον συµµάχου µε τον αντίπαλο.127 

Εξετάζοντας τα πράγµατα εκτός των στενών ορίων ενός συµµαχικού δικτύου, 

το συµµαχικό δίληµµα ασφάλειας αφορά και στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο 

παραγόντων µε τους αντιπάλους τους. Παράλληλα της ανάπτυξης των συµµαχικών 

σχέσεων, κάθε σύµµαχος, την ίδια στιγµή, αλληλεπιδρά και µε τον αντίπαλό του. 

Ως αποτέλεσµα, οι σχέσεις µεταξύ συµµάχων («συµµαχικό παίγνιο») και οι σχέσεις 

µεταξύ αντιπάλων («παίγνιο αντιπάλων») να «…εξελίσσονται ταυτόχρονα και 

συµπληρωµατικά το ένα του άλλου κατά διαφόρους τρόπους».128 ∆ηλαδή, η στάση 

που τα κράτη διατηρούν έναντι των συµµάχων τους, έχει άµεσο αντίκτυπο στις 

σχέσεις τους µε τους αντιπάλους τους, αλλά και αντίστροφα. 

Εποµένως κάθε παράγοντας µέσα στο πλαίσιο του δυναµικού πλέγµατος 

αλληλεπιδράσεων των συµµαχιών, αναγνωρίζοντας ότι κάθε αλλαγή πολιτικής 

που στοχεύει σε κάποιο όφελος, την ίδια στιγµή ενέχει και κάποιο κόστος, 

επιδιώκει τη βέλτιστη για αυτό κατάσταση. Τα κράτη ως ορθολογικοί δρώντες, 

σκέφτονται στρατηγικά, στη βάση του εθνικού τους συµφέροντος και οι πολιτικές 

που ακολουθούν για την αντιµετώπιση των συµµαχικών διληµµάτων ασφάλειας 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό και την τύχη των συµµαχιών, ήτοι τη διατήρηση, 

ενδυνάµωση ή διάλυση των συµµαχικών δικτύων. 

 
3.5  Παράγοντες ∆ιατήρησης, Ενδυνάµωσης και ∆ιάλυσης Συµµαχιών 

3.5.1 Κατανοµή Ισχύος στο ∆ιεθνές Σύστηµα 

Προσεγγίζοντας το φαινόµενο της συµµαχίας σε συστηµικό επίπεδο 

διαπιστώνεται ότι η διαµόρφωση, διατήρηση, ενδυνάµωση ή διάλυση συµµαχιών 

υπόκεινται στους περιορισµούς των πιέσεων του διεθνούς συστήµατος. Όπως 

προαναφέρθηκε, η διαδικασία σύναψης συµµαχιών είναι απότοκη της διάστασης 

της αναρχίας και του διαρκούς ανταγωνισµού του διεθνούς συστήµατος. Ανάλογα 

οι δοµικές πιέσεις του διεθνούς συστήµατος διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

διατήρηση ή διάλυση συµµαχιών. Έτσι σε ένα διπολικό σύστηµα, τα λιγότερο 

ισχυρά κράτη υποχρεώνονται να ακολουθήσουν µία πλευρά, µε συνέπεια τη 
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δηµιουργία συνασπισµών.129 Η πόλωση µεταξύ δύο µεγάλων δυνάµεων περιορίζει 

τους µικρότερους παίκτες ως προς τη σύναψη συµµαχιών και την εφαρµογή της 

εξωτερικής εξισορρόπησης.130 Σε ένα κόσµο δυο δυνάµεων, παρατηρείται 

ακαµψία ως προς την αλλαγή συµµαχιών, το οποίο δίδει µεγάλη ευελιξία στους 

µεγάλους παίκτες στην επιλογή στρατηγικών.131 Θεωρώντας το διπολικό υπό το 

πρίσµα του συµµαχικού διλήµµατος, διαπιστώνεται ότι το δίληµµα παγίδευση ή 

εγκατάλειψη είναι εξασθενηµένο. Από τη µια µεριά, τα κράτη, όντας ουσιαστικά 

παγιδευµένα στο ισχυρό συµµαχικό δίκτυο ενός εκ των δύο πόλων, δεν 

αντιµετωπίζουν το φόβο της εγκατάλειψης, καθώς κάθε Μεγάλη ∆ύναµη έχει σαφή 

στρατηγικά συµφέροντα στον περιορισµό της επιρροής της άλλης και είναι 

πρόθυµη να υπερασπιστεί τους συµµάχους της, ενώ οι αδύνατοι των συµµαχιών 

επιδιώκουν, κατά το δυνατό, να περιορίσουν τις επιπτώσεις της παγίδευσης.132 

Από την άλλη, η ενίσχυση των συµµαχικών δεσµών και ο ανταγωνισµός µεταξύ 

των µεγάλων δυνάµεων, µειώνουν το δίληµµα συµβιβασµού ή αντιπαράθεσης µε 

παράγοντες του αντίπαλου σχηµατισµού.133 

Αντίθετα, τα πολυπολικά συστήµατα παρέχουν στα κράτη την ευελιξία να 

συµµαχούν και να αλλάζουν συµµάχους.134 Κράτη, περίπου ισοδύναµα σε ισχύ, 

αναζητούν συµµάχους στη βάση ενός κοινού τόπου συµφερόντων. Αντίθετα µε ότι 

συµβαίνει σε ένα διπολικό σύστηµα, τα κράτη δεν έχουν την ευελιξία ως προς την 

εφαρµογή των στρατηγικών τους. Επειδή οι σύµµαχοι τους είναι απαραίτητοι, κάθε 

παράγοντας είναι αναγκασµένος να προσαρµόζει τις πολιτικές του ώστε να 

ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των συµµάχων.135 Την ίδια στιγµή, τα κράτη δεν 

είναι σίγουρα πως θα τύχουν της υποστήριξης των συµµάχων τους, όταν παραστεί 

ανάγκη. Η αβεβαιότητα, ανασφάλεια, καχυποψία, διστακτικότητα και οι δυσχέρειες 

στη συνεννόηση και το συντονισµό,136 διαµορφώνουν σε γενικές γραµµές τις 
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συνθήκες ενός πολυπολικού συστήµατος, συνθήκες που µε τη σειρά τους ευνοούν 

την ανάπτυξη συµµαχικών διληµµάτων.137 Συνεπώς, στα πολυπολικά συστήµατα 

µπορεί να δίδεται η ευελιξία στα κράτη να συνάπτουν συµµαχίες και να αλλάζουν 

συµµάχους, αλλά οι συµµαχίες αυτές δεν έχουν το στοιχείο της σταθερότητας ή 

µονιµότητας. Όπως επισηµαίνει ο Kenneth Waltz, «…στα πολυπολικά συστήµατα 

οι δυνάµεις παραείναι πολλές, για να µπορέσει οποιαδήποτε από αυτές να χαράξει 

σαφείς και µόνιµες γραµµές µεταξύ των συµµάχων και αντιπάλων και παραείναι 

λίγες, για να διατηρηθούν χαµηλές οι συνέπειες της αποσκίρτησης».138 

 
3.5.2  Κατανοµή Ισχύος µεταξύ Συµµάχων 

Η κατανοµή ισχύος µεταξύ των συµµάχων διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο ως 

προς την ποιότητα των αναπτυσσοµένων συµµαχικών δεσµών και κατά προέκταση, 

ως προς τη βιωσιµότητα του συµµαχικού δικτύου. Σε ένα συµµαχικό δίκτυο µε 

σχετικά ισοµερή κατανοµή ισχύος, τα κράτη-µέλη αποδίδουν την ίδια περίπου 

βαρύτητα στους κινδύνους παγίδευσης και εγκατάλειψης, γεγονός που καθιστά 

ελαστικούς και εύθραυστους τους συµµαχικούς δεσµούς.139 Αντίθετα, σε συµµαχίες 

ανισοµερούς κατανοµής ισχύος, οι συµµαχικές σχέσεις µεταξύ ισχυρών και 

αδυνάµων κρατών καθίστανται σχέσεις εξάρτησης. Για παράδειγµα, η στρατιωτική 

ή οικονοµική βοήθεια προς τα αδύναµα µέλη µιας συµµαχίας αποτελεί ισχυρό 

εργαλείο στη διάθεση των ισχυρών για διατήρηση των συµµαχικών δεσµών και 

την «υπακοή» των αδυνάτων. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση 

αντικρουόµενων εθνικών συµφερόντων, η αποτελεσµατικότητα των εργαλείων 

που απορρέουν από τη διαφορά ισχύος δεν µπορούν ή είναι δύσκολο να 

κρατήσουν ένα κράτος στους κόλπους του συµµαχικού δικτύου.140 Γενικά, όσο 

µεγαλύτερη είναι η διαφορά ισχύος σε µια συµµαχία, τόσο µεγαλύτερος είναι ο 

κίνδυνος εγκατάλειψης που βιώνεται από τα λιγότερο ισχυρά µέλη.141 Η άσκηση δε 

ηγεσίας από ένα ισχυρό ηγεµονικό παράγοντα, αποτελεί σηµαντική πηγή 

                                                                                                                                                    
προτιµούν την εφαρµογή της στρατηγικής µεταφοράς των βαρών από την εξισορρόπηση. 
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σταθερότητας και διάρκειας σε µια συµµαχία.142 Οι ηγεµονικές συµµαχίες 

δηµιουργούνται κατόπιν συσπείρωσης µικρότερων κρατών γύρω από µια µεγάλη 

δύναµη. Στο πεδίο της ανισοµερούς κατανοµής ισχύος της ηγεµονικής συµµαχίας, 

πρωταρχική επιδίωξη των ηγεµονικών δυνάµεων είναι η διατήρηση της 

ηγεµονίας.143 Οι ηγεµονικές δυνάµεις συνήθως καταβάλλουν υψηλό τίµηµα 

προκειµένου να αποτρέψουν την αποστασία µελών τους ή να προσελκύσουν άλλα 

µέλη στους κόλπους της ηγεµονικής συµµαχίας144 και δε διστάζουν να απειλήσουν 

ή ακόµη και να κάνουν χρήση βίας.145 Ωστόσο η άσκηση ηγεµονικής ηγεσίας από 

τις ισχυρές δυνάµεις είναι δυνατή κατά κανόνα επί αδυνάτων κρατών, δηλαδή είναι 

αποτελεσµατική ως προς τη διατήρηση συµµαχικών δεσµών µικρής σχετικά 

αξίας.146 Όπως επισηµαίνει δε ο Walt, οι ηγεµονικές συµµαχίες δε συνιστούν 

µόνιµες λύσεις έναντι των φυγόκεντρων τάσεων καθώς, προϊόντος του χρόνου, 

υπό την επίδραση συστηµικών πιέσεων, διαβρώνεται η ασυµµετρία ισχύος στην 

οποία στηρίζεται. 

 
3.5.3 Κοινή Απειλή 

Με την παραδοχή ότι οι συµµαχίες είναι «προσωρινοί γάµοι συµφερόντων»,147 

γίνεται αντιληπτό ότι ο βασικότερος παράγοντας διατήρησης ή διάλυσης τους είναι 

η ύπαρξη ή µη κοινών συµφερόντων. Καθώς στη διεθνή πολιτική το κοινό 

συµφέρον προσδιορίζεται ως η κοινή απειλή,148 τα κράτη που στην πλειονότητά 

τους συµµαχούν κατά της δύναµης που προβάλλεται ως η µεγαλύτερη απειλή, 

διατηρούν τους συµµαχικούς τους δεσµούς όσο είναι υπαρκτή η κοινή απειλή. 

Ακόµη δε και η σύµπλευση µε έναν παράγοντα που θεωρείται απειλή, υφίσταται 

όσο το επιθετικό κράτος διατηρεί τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν απειλή. 

Σε κάθε περίπτωση, όσο µεγαλύτερη είναι η απειλή που οι παράγοντες µιας 

συµµαχίας αντιµετωπίζουν, τόσο ισχυρότεροι είναι οι µεταξύ τους δεσµοί. Ανάλογα, 

οποιαδήποτε µεταβολή στον τρόπο που τα κράτη-µέλη της συµµαχίας 

αντιλαµβάνονται το επίπεδο της απειλής, έχει άµεσο αντίκτυπο στους συµµαχικούς 
                                                 
142 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, 194. 
143 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 195-197, 346. 
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δεσµούς. Η αλλαγή στην αντίληψη της απειλής, µπορεί να αφορά τόσο σε 

µεταβολές της τελευταίας, όσο και σε µεταβολές στο εσωτερικό της συµµαχίας. 

Έτσι µια συµµαχία θεµελιωµένη στη λογική εξισορρόπησης ενός απειλητικού 

κράτους, είναι πιθανό να διαλυθεί όταν το τελευταίο για οποιονδήποτε λόγο πάψει 

να θεωρείται πλέον απειλή.149 

Από την άλλη, µια συµµαχία ενδέχεται να αποδυναµωθεί ή να καταλυθεί 

παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η απειλή. Η εξασφάλιση από αριθµό µελών 

µιας συµµαχίας εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης των ζητηµάτων ασφάλειας 

που τα απασχολούν, συνιστά ικανό λόγο αποδυνάµωσης των συµµαχικών 

δεσµών. Άλλος λόγος µπορεί να είναι η ραγδαία µεταβολή της κατανοµής ισχύος 

στο εσωτερικό του συµµαχικού δικτύου, από την οποία ένα κράτος-µέλος 

αναδεικνύεται πολύ ισχυρότερο των συµµάχων του.150 Για τον ισχυρό παράγοντα, 

η απειλή λαµβάνει µικρότερες διαστάσεις από αυτές που είχε και την ίδια στιγµή οι 

σύµµαχοι καθίστανται λιγότερο απαραίτητοι, το οποίο οδηγεί σε αλλοίωση των 

συµµαχικών δεσµών. Αν δε η αύξηση ισχύος συνοδευτεί και µε εκδήλωση 

επιθετικής/αναθεωρητικής συµπεριφοράς, τα ζητήµατα ασφάλειας που ενδέχεται 

να εγερθούν από τους λοιπούς συµµάχους ενισχύουν το ενδεχόµενο αλλαγών στις 

συµµαχικές σχέσεις.151 Η ύπαρξη κοινού συµφέροντος/στόχου για τη δηµιουργία 

µιας συµµαχίας, καθιστά αντιληπτό το λόγο για τον οποίο συµµαχίες που 

σχηµατίζονται µε επιθετικούς σκοπούς, είναι περισσότερο εύθραυστες έναντι 

εκείνων που σχηµατίζονται για την εξισορρόπηση µιας απειλής.152 

 
3.5.4. Αξιοπιστία 

Ο βαθµός της αξιοπιστίας µιας συµµαχίας είναι καθοριστικής σηµασίας για τη 

διατήρηση ή τη διάλυσή της. Η έλλειψη εµπιστοσύνης στις δυνατότητες µιας 

συµµαχίας να εκπληρώσει τους στόχους για τους οποίους έχει συσταθεί, 

υποσκάπτει τους συµµαχικούς δεσµούς. Η µείωση της αξιοπιστίας ενός συµµαχικού 

δικτύου µπορεί να είναι απόρροια της αµφισβήτησης της επάρκειας ή/και της 

καταλληλότητας των διατιθέµενων µέσων της συµµαχίας ή της αµφισβήτησης  της 

ικανότητας της συµµαχίας για αποτελεσµατική εκµετάλλευση των διατιθέµενων 
                                                 
149 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, 158. 
150 Ibid, 159. 
151 Ibid, 158-159. 
152 Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός. Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρµογές, 107. 
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µέσων. Επίσης οι αµφιβολίες που τα κράτη-µέλη µπορεί να έχουν ως προς τη 

θέληση των συµµάχων τους να εκπληρώσουν τις συµµαχικές τους υποχρεώσεις, 

διαβρώνουν τη συνοχή των συµµαχικών δεσµών.153 Επίσης η φήµη που τα κράτη-

µέλη έχουν ως αξιόπιστοι ή µη σύµµαχοι διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αξιοπιστία της συµµαχίας. Κάθε παράγοντας, βασιζόµενος στη συµπεριφορά των 

συµµάχων του στο παρελθόν, προσδιορίζει το βαθµό εµπιστοσύνης που µπορεί 

να έχει σε αυτούς. Έτσι διαµορφώνονται και οι προσδοκίες των κρατών-µελών 

σχετικά µε τη συµπεριφορά των συµµάχων τους στο µέλλον, γεγονός που έχει 

καταλυτική επίδραση στην αποδυνάµωση ή ενδυνάµωση των συµµαχικών 

δεσµών.154 Όσο µεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία ενός συµµαχικού δικτύου, τόσο 

δυσκολότερα παίρνει κάποιο µέλος του την απόφαση να το εγκαταλείψει. Εφόσον 

η παραµονή στη συµµαχία δε σηµαίνει υπονόµευση κάποιων ζωτικών του 

συµφερόντων, ένα κράτος αποφεύγει να εγκαταλείψει µια αξιόπιστη συµµαχία γιατί 

τόσο από εχθρούς ή ακόµη και συµµάχους, η αποχώρηση θα εκλαµβανόταν ως 

υποβάθµιση.155 

 
3.5.5  Ιδρυµατοποίηση 

Στο πλαίσιο ενός συµµαχικού δικτύου, τα κράτη-µέλη λειτουργούν στη βάση 

θεσµοθετηµένων άτυπων και τυπικών κανόνων που ορίζουν τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις των κρατών-µελών, τις διαδικασίες χάραξης και άσκησης κοινής 

εξωτερικής πολιτικής, το στρατιωτικό σχεδιασµό, τη διαχείριση κρίσεων κλπ. Η 

«ιδρυµατοποίηση»156 των παραγόντων ενός συµµαχικού δικτύου, η αφοµοίωση 

δηλαδή των συµµαχικών κανόνων και διαδικασιών, συµβάλλει στη διατήρηση των 

συµµαχιών, καθώς τα κράτη-µέλη µαθαίνουν να λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. 

Ο βαθµός ιδρυµατοποίησης είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Για παράδειγµα, 

ο βαθµός συµµόρφωσης των κρατών-µελών στους κανόνες και διαδικασίες είναι 

ανάλογος του κύρους, της αξιοπιστίας, της αποτελεσµατικότητας και της διάρκειας 

της συµµαχίας. Επίσης, όσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή των κρατών-µελών στη 

συµµαχία, η πυκνότητα των σχέσεων, η έκταση του γραφειοκρατικού δικτύου, 

αλλά και η διάχυση των συνεργατικών σχέσεων σε άλλους τοµείς δραστηριοτήτων,  

                                                 
153 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, 160. 
154 Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics”, 474-475. 
155 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, 165. 
156 Ibid, 165. 
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τόσο δυσκολότερη γίνεται η διάλυση των συµµαχιών. 

Ο αντίκτυπος της ιδρυµατοποίησης στο πλαίσιο των συµµαχικών δικτύων, 

γίνεται κατανοητός προσεγγίζοντας τη συµµαχία ως ένα «…σύνολο από ρητές και 

άρρητες αρχές, κανόνες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σύνολο στο οποίο 

συγκλίνουν οι προσδοκίες των παραγόντων ενός τοµέα …[εν προκειµένω στην 

ασφάλεια] των διεθνών σχέσεων»,157 δηλαδή ως ένα καθεστώς στον τοµέα της 

ασφάλειας. Συνεπώς, αν και ο κανόνας είναι πως οι συµµαχίες διατηρούνται όσο 

εξακολουθούν να υπάρχουν κοινά συµφέροντα (κοινή απειλή), τα κράτη ενδέχεται 

να διατηρούν το συµµαχικό καθεστώς ακόµη και αφού παρέλθει ο κίνδυνος της 

εξωτερικής απειλής επειδή (1) τα κράτη αποφεύγουν το κόστος των συνεχών 

εκτιµήσεων και επανεκτιµήσεων, (2) υπάρχουν συµφέροντα που έχουν επενδυθεί 

στις συµµαχίες και υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τη µονιµότητα αλλαγής των 

συµφερόντων. 

 
3.5.6 Εσωτερική Πολιτική 

Μέχρι αυτό το σηµείο η αναζήτηση των παραγόντων διάλυσης, διατήρησης  ή 

ενδυνάµωσης των συµµαχικών δικτύων στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι τα κράτη 

συνιστούν ορθολογικούς δρώντες που σκέπτονται στρατηγικά και επιδιώκουν την 

προώθηση των συµφερόντων τους, µέσω της σύναψης συµµαχιών λαµβάνοντας 

υπόψη το κόστος και το όφελος των επιλογών τους σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

Παράλληλα όµως, και οι πολιτικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό 

των κρατών-µελών ενός συµµαχικού δικτύου διαδραµατίζουν ενίοτε, και στο µέτρο 

που το επιτρέπει το ευρύτερο διεθνοπολιτικό περιβάλλον, ένα καταλυτικό ρόλο 

στην ενίσχυση, αποδυνάµωση ή διάλυση των συµµαχιών. Ο Walt, εστιάζοντας στο 

εσωτερικό των συµµαχιών, διακρίνει τους παράγοντες που δύνανται να 

επηρεάσουν την εξέλιξη µιας συµµαχίας σε τέσσερις κατηγορίες.158 Ο πρώτος 

παράγοντας αφορά στην ύπαρξη ή µη κοινών παραδοσιακών δεσµών, κοινό 

πολιτισµικό και εθνικό υπόβαθρο, κοινές ιστορικές εµπειρίες, αξίες κλπ. Αριθµός 

κρατών των οποίων η συµµαχία εδράζεται σε τέτοιου είδους κοινό υπόβαθρο, 

εφόσον δε συντρέχουν άλλοι λόγοι, αναµένεται να αναπτύξουν σταθερούς 

συµµαχικούς δεσµούς, ή τουλάχιστον ισχυρότερους συγκριτικά µε άλλους 

                                                 
157 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 454-458, 467. 
158 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse”, 161-163, 165-166. 
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παράγοντες µε τους οποίους δε συνδέονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ο δεύτερος 

παράγοντας αφορά στις εσωτερικές πολιτικές ζυµώσεις, όπως για παράδειγµα ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των ελίτ στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό σε συνδυασµό µε 

τα συµφέροντα/προτιµήσεις αυτών των ελίτ σχετικά µε τους συµµάχους. Επίσης, η 

διείσδυση ξένων δυνάµεων στα πολιτικά δρώµενα ενός κράτους και η 

δραστηριοποίηση διαφόρων λόµπι, προς όφελος συνήθως µιας συµµαχίας, έχουν 

ρόλο καθοριστικό στη διαµόρφωση των συµµαχικών δεσµών. Ίσως 

αποφασιστικότερος παράγοντας για τη διάλυση µιας συµµαχίας είναι η αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού, καθώς διαφορετικές πολιτικές οµάδες προσδιορίζουν κατά 

διαφορετικό τρόπο τα συµφέροντα ενός κράτους.159 Τέλος εξετάζοντας το ρόλο 

που διαδραµατίζει η ιδεολογία στη διατήρηση ή διάλυση των συµµαχιών, 

προκύπτει ότι η συµβολή της είναι µάλλον περιορισµένη.  Από τη µια µεριά, 

ιδεολογικές διαφοροποιήσεις µεταξύ κρατών δε συνιστούν εµπόδιο στο να 

συµµαχήσουν, αν αυτό επιβάλλουν τα εθνικά τους συµφέροντα, µε χαρακτηριστικό 

παράδειγµα τη συµµαχία ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ κατά το Β΄ΠΠ έναντι της κοινής απειλής 

της ναζιστικής Γερµανίας. Από την άλλη, η ιδεολογία όταν λαµβάνεται ως βάση για 

τη σύναψη/στήριξη συµµαχιών, λειτουργεί µάλλον ως φθοροποιός/διασπαστική 

παρά ως ενοποιητική δύναµη. Τούτο συµβαίνει διότι σε µια συµµαχία που εδράζεται 

σε κοινό ιδεολογικοπολιτικό πρόταγµα, οι διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των 

παραγόντων είναι αναπόφευκτες.160 Αργά ή γρήγορα, κάθε παράγοντας, στο µέτρο 

που του επιτρέπει η κατανοµή ισχύος στη συµµαχία, θα αξιώνει την υιοθέτηση της 

δικής του ιδεολογικοπολιτικής πλατφόρµας από όλα τα µέλη του συµµαχικού 

δικτύου. Εφόσον δε κάθε κράτος λειτουργεί βάσει του εθνικού του συµφέροντας, 

θα επιχειρήσει να αναλάβει την ηγεσία της συµµαχίας αναλαµβάνοντας 

παράλληλα και ρόλο θεµατοφύλακα των ιδεολογικών αρχών. 

                                                 
159 Ibid, 161-163 και 165-166. 
160 Ibid, 161-163, 
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Κεφάλαιο 4: Επισκόπηση Θεωριών των ∆ιεθνών Σχέσεων για 
την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια συνοπτική επισκόπηση των 

κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας που µελετούν 

και ερµηνεύουν την εξέλιξη της ΕΕ σε παράγοντα πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. 

Συνοψίζονται οι επικρατέστερες θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύονται 

εναλλακτικά µεθοδολογικά εργαλεία. Στόχος δεν είναι η ενδελεχής µελέτη των 

θεωρητικών προσεγγίσεων σε σχέση µε την αµυντική πολιτική της ΕΕ, της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ), αλλά να δοθεί µία γενική 

εικόνα των θεωρητικών προσπαθειών που αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία, 

ώστε να κατανοηθεί η ανάπτυξη της υπόψη πολιτικής σε θεωρητικό πλαίσιο. 

Στην προσπάθεια να κατανοηθούν οι δοµές και οι διαδικασίες ανάπτυξης της 

ΕΠΑΑ, οι αναλυτές επιδιώκουν να ερµηνεύσουν µε θεωρητικά και µεθοδολογικά 

εργαλεία µία ευρωπαϊκή πολιτική που βασίζεται σε εµπειρικά δεδοµένα. Αποτελεί 

πρόκληση η θεωρητική ερµηνεία της ΕΠΑΑ αφού είναι πολιτική της ΕΕ, µιας µετα-

κυρίαρχης πολιτείας που έχει καθιερώσει µία νέα µορφής διακυβέρνησης, η οποία 

εντάσσεται κάπου µεταξύ του διεθνούς και του κρατικού.161 

Η πολυπλοκότητα της ΕΠΑΑ απαιτεί ανάλυση σε επίπεδα αφού εµπεριέχει 

ποικίλα στάδια και δυναµικές. Περίπου 16 χρόνια µετά την ίδρυσή της είναι αναµε-

νόµενο, λόγω της ταχείας ανάπτυξής, να υπάρχουν διαφορετικοί θεωρητικοί 

µανδύες που την ερµηνεύουν στα πρώιµα στάδιά της, όπου επικρατούσε σχετική 

αµφιβολία για το εφικτό µιας πολιτικής που αγγίζει τον πυρήνα ισχύος κάθε 

κράτους και για το εφικτό της µεταφοράς, έστω µερικής, κυριαρχικής εξουσίας. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιέχονται οι παραδοσιακές προσεγγίσεις των διεθνών 

σχέσεων, ο ρεαλισµός και ο φιλελευθερισµός, καθώς και η µετεξέλιξη αυτών των 

µεθοδολογικών εργαλείων, ο νεορεαλισµός και ο νεοφιλελευθερισµός. Μαζί µε τον 

κονστρουκτιβισµό αποτελούν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις. Η στρατηγική 

κουλτούρας και η επικοινωνιακή θεωρία, ως πρόσθετα θεωρητικά και ερµηνευτικά 

εργαλεία, αναλύονται στο πλαίσιο των εναλλακτικών προσεγγίσεων. Σηµειώνεται 

ότι η στρατηγική κουλτούρα αναπτύσσεται στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισµού, 
                                                 
161 Th. Christiansen, «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Συνεργασία» στο Η 
Παγκοσµιοποίηση της ∆ιεθνούς Πολιτικής: Μια Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, ed. J. Baylis και St. 
Smith, επιµ. Κ.Υφαντής (Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007), 729-749. 
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καθώς είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτή τη σχολή σκέψης. Τέλος, εκτενέστερη 

αναφορά πραγµατοποιείται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όχι µόνο ως 

διαδικασία, αλλά και ως ερµηνευτικό µεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση 

της ΕΠΑΑ.  

 
4.1  Παραδοσιακές Προσεγγίσεις: Ρεαλισµός και Φιλελευθερισµός  

Κύρια αρχή της ρεαλιστικής σχολής σκέψης των διεθνών σχέσεων είναι ότι τα 

κράτη δρουν στη σκιά της αναρχίας
162 

µε αποτέλεσµα η ασφάλειά τους να µην 

είναι εγγυηµένη και κατ’ επέκταση τα κράτη να ανταγωνίζονται για την ισχύ και την 

ασφάλεια.163 
Κεντρικές έννοιες του ρεαλισµού είναι η κατανοµή ισχύος και τα 

συµφέροντα των κρατών. Τα κράτη συνυπάρχουν σε ένα άναρχο διεθνές σύστηµα 

και συνεπώς πρέπει να βασίζονται στις δικές τους δυνάµεις για να διαχειρισθούν 

την ανασφάλειά τους, µέσω της ισορροπίας της ισχύος και της αποτροπής.  

Ο σκληρός ανταγωνισµός ωθεί τα κράτη σε προσπάθειες ενίσχυσης των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων τους, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν τους 

ανταγωνιστές τους σε περίπτωση πολέµου. Οι ρεαλιστές πιστεύουν ότι αυτό που 

καθοδηγεί την εξωτερική πολιτική είναι το συµφέρον και όχι οποιαδήποτε µορφή 

ιδεολογίας ή ηθικοί παράγοντες. Ο κύριος στόχος των κρατών είναι η διατήρηση ή 

βελτίωση της θέσης τους στο διεθνές σύστηµα σε σχέση µε τους άλλους δρώντες. 

Όταν ένα κράτος αισθάνεται ότι απειλείται, µπορεί να καταφύγει ακόµη και στον 

πόλεµο για διαφύλαξη των συµφερόντων του. 

Οι ρεαλιστές θεωρούν τους διεθνείς οργανισµούς ως µέρος των θεσµοποιηµέ-

νων σχέσεων µεταξύ κρατών και κυβερνήσεων.164 Για τον Morgenthaü οι διεθνείς 

οργανισµοί είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιούν τα κράτη όταν το επιθυµούν. Οι 

διεθνείς οργανισµοί µπορούν να αυξήσουν ή να µειώσουν την ισχύ των κρατών, 

αλλά δεν µπορούν να επηρεάσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του διεθνούς 

συστήµατος. Επειδή αντανακλούν τη βασική κατανοµή της ισχύος µεταξύ των 

κρατών, δεν είναι τίποτε άλλο από το άθροισµα της ισχύος των κρατών-µελών 

τους. Στην πραγµατικότητα υπόκεινται στην επιρροή των µεγάλων δυνάµεων και 

                                                 
162 Η έννοια της αναρχίας χρησιµοποιείται από τους ρεαλιστές για να τονίσουν το γεγονός ότι το 
διεθνές φάσµα διακρίνεται για την έλλειψη µίας κεντρικής εξουσίας.  
163 Μ. Karns και Κ. Mingst, International Organizations. The Politics and Processes of Global 
Governance, (London: Lynne Rienner Publishers, 2004), 45. 
164 C. Archer, International Organizations, (London/New York: Routledge, 2001, 3rd edition), 115. 
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συνεπώς δεν ασκούν τη δική τους επίδραση στη συµπεριφορά των κρατών και δεν 

έχουν δυνατότητα να προκαλέσουν αλλαγές στο διεθνές σύστηµα. Οι σύγχρονοι 

ρεαλιστές συµµερίζονται αυτές τις απόψεις. Όπως υποστηρίζει ο Mearsheimer 

«Τα πιο ισχυρά κράτη του συστήµατος δηµιουργούν και διαµορφώνουν θεσµούς 

έτσι ώστε να µπορούν να διατηρούν το µερίδιό τους στην παγκόσµια ισχύ, ή ακόµη 

να το επαυξάνουν».165 

Οι περισσότεροι ρεαλιστές, βέβαια, δεν ισχυρίζονται ότι η διεθνής συνεργασία 

είναι αδύνατη, αλλά ότι υπάρχουν ελάχιστα κίνητρα για τα κράτη ώστε να 

εισέρχονται σε διεθνείς διευθετήσεις και αυτές µπορούν να υφίστανται µε σχετική 

δυσκολία. Συνεπώς, από τη στιγµή που οι διεθνείς θεσµοί και διευθετήσεις δεν 

έχουν την ισχύ να επιβάλλουν τις θέσεις τους, έχουν µικρή επίδραση στις ενέργειες 

των κρατών. ∆εν έχουν εξουσία και συνεπώς δεν έχουν ισχύ.166 Ο Morgenthaü 

δέχεται ότι οι διεθνείς οργανισµοί έχουν κάποια θέση στις διεθνείς σχέσεις, αν και 

ήταν προσεκτικός ώστε να µη υπερτονίσει τη σηµασία τους στην αναζήτηση της 

ισχύος και της ειρήνης στον κόσµο. Θεωρούσε τη συνεισφορά τους µικρή και ως 

µέρος των σχέσεων µεταξύ κρατών και κυβερνήσεων.167 

Κατά τους ρεαλιστές, η δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οφείλεται 

στη διπολική διαίρεση της Ευρώπης µεταξύ των δύο υπερδυνάµεων κατά τον 

Ψυχρό Πόλεµο. Έτσι ανέµεναν ότι µε το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, η ευρωπαϊκή 

προσπάθεια θα ατονούσε. Παρότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες αντιµετώπισαν 

προβλήµατα στις αρχές της δεκαετίας 1990, µεταµορφώθηκαν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και την Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας. Ο Griego εξήγησε αυτό το γεγονός, 

θεωρώντας ότι τα κράτη θεσπίζουν κανόνες συνεργασίας για το κοινό τους 

συµφέρον, µε τα ασθενέστερα κράτη να προσπαθούν για τη δηµιουργία κανόνων 

που θα τους δώσουν την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους, ώστε να απαλυνθεί η 

κυριαρχία που ασκούν πάνω τους οι ισχυρότεροι εταίροι.168 Τα πιο αδύναµα κράτη 

                                                 
165 John Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, International Security 19, 
no.3, (1994/1995): 13. 
166 L. Gruber, Ruling the World. Power Politics and the Rise of Supranational Institutions, 
(Princeton: Princeton University Press, 2000). 
167 C. Archer, International Organizations, (London/New York: Routledge, 2001, 3rd edition),122. 
168 J. Griego, “Understanding the Problem of International Cooperation: The Limits of Neoliberal 
Institutionalism and the Future of Realist Theory” in Neorealism and Neoliberalism: The 
Contemporary Debate, ed. D. Baldwin (New York: Columbia University Press, 1993), 331. 
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της ΕΕ, όπως το Βέλγιο, Πορτογαλία, Ελλάδα, ακόµη και η Γαλλία, προσπαθούσαν 

να δεσµεύσουν τα ισχυρότερα, τη Γερµανία εν προκειµένω, σε µια µορφή 

συνεργασίας ώστε να αποφύγουν την κυριαρχία τους. 

Ο Posen, βασιζόµενος στην αρχή ότι τα κράτη-µέλη µεγιστοποιούν την 

ασφάλειά τους, έχει εξηγήσει την ανάπτυξη της ΕΠΑΑ ως µια αδύναµη µορφή 

ισορροπίας στη συµπεριφορά των κρατών-µελών σε ζητήµατα ισχύος.169 
Από την 

άλλη, οι Brooks και Wohlforth απορρίπτουν την ιδέα της ισορροπίας ισχύος στη 

σύγχρονη εποχή και ερµηνεύουν την ανάπτυξη της ΕΠΑΑ, ως αντίδραση στη 

βούληση των ΗΠΑ να επιλύουν τα αµυντικά ζητήµατα των ευρωπαίων συµµάχων 

τους, όπως συνέβη στην περιοχή των Βαλκανίων.170 

Σύµφωνα µε τη ρεαλιστική θεώρηση τα κράτη, ακόµα και στην αντιµετώπιση 

κοινών απειλών και προκλήσεων, δε δεσµεύονται να συµµετέχουν σε κοινές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εντός ενός διεθνούς πλαισίου, έστω και αν αυτή η 

συµµετοχή είναι υπέρ των εθνικών τους συµφερόντων. Κατά συνέπεια, η ΕΠΑΑ θα 

αναπτυχθεί πιο αποτελεσµατικά και ταχύτερα από τη στιγµή που θα παύσει να 

συνδέεται µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τεθεί σε ένα πολυµερές πλαίσιο για 

την επίλυση ζητηµάτων ασφάλειας. Υπονοείται, δηλαδή, η έλλειψη ικανότητας των 

κρατών-µελών να δεσµευτούν σε ένα κοινό πλαίσιο, ώστε να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.171 

Ωστόσο, τα δεκαέξι πρώτα χρόνια ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής αµυντικής 

πολιτικής διαψεύδουν τη θέση των ρεαλιστών. Συνολικά, οι ρεαλιστές ερµηνεύουν 

την ΕΠΑΑ ως αποτέλεσµα των πιέσεων του διεθνούς συστήµατος. Αδυνατούν, 

ωστόσο, να εξηγήσουν, βάσει της γενικής τους θεώρησης, την ανάπτυξη 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και περισσότερο την επιθυµία τρίτων χωρών που δεν 

είναι κράτη-µέλη της ΕΕ να συµµετέχουν σε αυτές. Επιπλέον, η ρεαλιστική 

προσέγγιση δυσκολεύεται να εξηγήσει πώς τα µεγάλα κράτη-µέλη συµφωνούν να 

εγκαταλείψουν µέρος της κυριαρχίας τους σε στρατιωτικά θέµατα ή αποδέχονται 

                                                 
169 T. Dunn και B.C. Schmidt, «Ρεαλισµός» στο Η Παγκοσµιοποίηση της ∆ιεθνούς Πολιτικής: Μια 
Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, J. Baylis και St. Smith, επιµ. Κ.Υφαντής (Αθήνα/Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο, 2007), 229-256. 
170 Ibid. 
171 A. Siedschlag, “Neorealist Contributions to a Theory of ESDP”, Paper at the Second European 
Security Conference, Innsbruck, 30 Σεπτεµβρίου 2006. 
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να συνεργαστούν µε συνοχή στο πλαίσιο της ΕΕ.172 

Ο φιλελευθερισµός, ως εναλλακτική προσέγγιση στη ρεαλιστική σχολή, 

αντιτάσσει στο άναρχο διεθνές περιβάλλον τις αξίες της τάξης, της ελευθερίας, της 

δικαιοσύνης και της ανοχής στις διεθνείς σχέσεις. Η φιλελεύθερη θεωρία δέχεται 

ότι η ανθρώπινη φύση είναι κατά βάση καλή και ότι οι άνθρωποι έχουν τη 

δυνατότητα βελτίωσης των ηθικών και υλικών συνθηκών της ύπαρξής τους. Η 

αδικία, η επιθετικότητα και ο πόλεµος είναι παράγωγα ανεπαρκών ή διαβρωµένων 

κοινωνικών θεσµών καθώς και παρεξηγήσεων µεταξύ ηγετών. Τούτα όµως δεν 

είναι αναπόφευκτα και δύνανται να εξαλειφθούν µέσω συλλογικής ή πολυµερούς 

δράσης και ανασυγκρότησης των θεσµών. Η επέκταση της ανθρώπινης ελευθερίας, 

κατά τους φιλελεύθερους, µπορεί να επιτευχθεί µέσω της δηµοκρατίας και της 

ελεύθερης αγοράς.173 

Ο φιλελευθερισµός τονίζει ότι τα κράτη για την επιβίωσή τους εξαρτώνται το 

ένα από το άλλο και συνεπώς είναι προς το συµφέρον τους να επιδιώξουν την 

ίδρυση και λειτουργία θεσµών και νόµων που προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη 

και συνεργασία. Η θεώρηση αυτή κέρδισε έδαφος τον τελευταίο αιώνα, καθώς 

ισχυρές συγκρούσεις συµφερόντων οδήγησαν σε δύο παγκόσµιους πολέµους, που 

κατά πολλούς θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ο φιλελευθερισµός κινείται 

πέρα από την πολιτική της ισχύος, προς ένα νέο πρόταγµα συνεργασίας. Για τους 

φιλελεύθερους, η συνεργασία είναι δυνατή και προϊόντος του χρόνου ενισχύεται 

επειδή αφενός στο διεθνές σύστηµα λαµβάνουν χώρα συνεχείς αλληλεπιδράσεις 

και οι δρώντες µαθαίνουν από αυτές,174 αφετέρου τα κοινά συµφέροντα αυξάνονται 

όσο αυξάνεται η αλληλεξάρτηση, η επικοινωνία, η γνώση και η εξάπλωση των 

                                                 
172 T. Forsberg, “Explaining the Emergence of the ESDP: Setting the Research Agenda”, Paper 
Prepared for the European Consortium for Political Research, Τορίνο, 12-15 Σεπτεµβρίου 2007. 
173 Μ.Karns and Κ.Mingst, International Organizations. The Politics and Processes of Global 
Governance, (London: Lynne Rienner Publishers, 2004), 35-36. 
174 «Κατά τον Nye, η µάθηση/εµπειρία και ο πιθανός αναπροσανατολισµός, µπορεί να οφείλονται: 
α) σε εσωτερικές αλλαγές εξουσίας, β) σε γενικότερες αλλαγές απόψεων µίας εποχής (πχ 
απόρριψη σκλαβιάς, αποικιοκρατίας κτλ), γ) σε ενσυνείδητη αλλαγή λόγω αλλαγής δεδοµένων/ 
πληροφοριών. Η εκµάθηση µπορεί να είναι θετική ή αρνητική (µη επιθυµητή). Μπορεί να είναι 
απλή και να επιφέρει µόνο επαναπροσδιορισµό των µέσων , µπορεί όµως να είναι και σύνθετη και 
να επιφέρει αλλαγή των στόχων και των µέσων. Η ατοµική εκµάθηση είναι απαραίτητη αλλά όχι 
ικανή συνθήκη για τις διαδικασίες αλλαγής των οργανωµένων οµάδων (πχ κυβερνήσεων ή 
κοινωνιών), στις οµάδες υπάρχει θεσµική µνήµη και διαδικασίες, η εκµάθηση είναι βραδύτερη και 
εξαρτάται από τα κανάλια επικοινωνίας µεταξύ της κοινής γνώµης, κοινωνικών οµάδων και 
πολιτικών ελίτ». Joseph S. Nye Jr, “Nuclear Learning and the US-Soviet Security Regimes”, 
International Organization 41, no.3, (1987): 378-381 αναφορά στο Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις 
∆ιεθνείς Σχέσεις, 471-472. 
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δηµοκρατικών αξιών.175 Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι παρατηρούνται δύο τάσεις µέσα 

στο χώρο του φιλελευθερισµού: η µία υποστηρίζει τις παρεµβατικές εξωτερικές 

πολιτικές και τους πιο ισχυρούς διεθνείς θεσµούς και η άλλη δίνει προτεραιότητα 

στη µη παρέµβαση και την ανοχή.176 

Γενικά οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν την ύπαρξη των διεθνών οργανισµών 

και πιστεύουν ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, ωθώντας τα κράτη να συνηθίζουν 

να συνεργάζονται, αποτελώντας το πλαίσιο για διαπραγµατεύσεις και δηµιουργία 

συνασπισµών, και αποτελώντας το κύριο µέσο για το µετριασµό του κινδύνου 

πολέµου και για την ανάπτυξη κοινών αρχών και κανόνων.177 

Ανάλυση της ΕΠΑΑ στη βάση της φιλελεύθερης θεωρίας απουσιάζει από τη 

βιβλιογραφία. Αυτό οφείλεται, κατά τον Moravcsik, στο ότι ο φιλελευθερισµός δεν 

εκλαµβάνεται ως εναλλακτική θεωρία των ∆ιεθνών Σχέσεων, σε σχέση µε το 

ρεαλισµό, τον κονστρουκτιβισµό και το νεοφιλελευθερισµό.178 

Ο Mérand παρατηρεί ότι ενώ θέση των φιλελευθέρων είναι ότι τα κράτη 

οφείλουν να µην ξεχνούν το συµφέρον τους, µερικές φορές συνειδητοποιούν ότι 

ορισµένες πολυµερείς ρυθµίσεις τους επιτρέπουν να ξεπεράσουν προβλήµατα 

συντονισµού και επιπλέον συνδράµουν ώστε να επιτύχουν ιδιοτελείς στόχους 

τους.179 Στη λογική αυτή κατανοείται η λειτουργία του ΝΑΤΟ, που τα κράτη-µέλη 

σκεφτόµενα ορθολογικά, δε θα προσπαθήσουν να το περιθωριοποιήσουν, αφού 

τους διασφαλίζει εγγυηµένη ασφάλεια, χάρη στις ΗΠΑ, ώστε να επικεντρώνονται 

σε οικονοµικά και εµπορικά ζητήµατα. Κατ’ επέκταση, η ευρωπαϊκή άµυνα δεν έχει 

µέλλον αφού άπτεται θεµάτων «υψηλής πολιτικής» που συνεπάγεται σύγκρουση 

συµφερόντων µεταξύ των κρατών-µελών. Έπειτα, από οικονοµική άποψη, το 

κόστος για τα κράτη-µέλη είναι µεγάλο, στην περίπτωση που θελήσουν να 

ανταγωνιστούν το ΝΑΤΟ. Βέβαια, όπως σηµειώνει ο Mérand, η επιχειρηµατολογία 

των φιλελευθέρων, που βασίζεται στα οικονοµικά συµφέροντα, έχει αποτύχει αφού 

                                                 
175 Μ.Karns and Κ.Mingst, International Organizations. The Politics and Processes of Global 
Governance, (London: Lynne Rienner Publishers, 2004), 37. 
176 T.Dunn και B.C.Schmidt, «Φιλελευθερισµός» στο Η Παγκοσµιοποίηση της ∆ιεθνούς Πολιτικής: 
Μια Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, J. Baylis και St. Smith, επιµ. Κ. Υφαντής (Αθήνα/Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο, 2007), 257-277. 
177 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 50. 
178 A. Moravcsik, “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics”, 
International Organization 51, no.4, (Autumn 1997): 513-553. 
179 F. Mérand, European Defence Policy: Beyond The Nation State, (Oxford: Oxford University 
Press, 2008), 21-22. 
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τα κράτη-µέλη συνεργάζονται για την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής πολιτικής 

ασφάλειας και άµυνας.180 Οι φιλελεύθεροι προβάλλουν, επίσης, την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων της ΕΕ, που στόχο έχουν την αποκατάσταση της εσωτερικής τάξης 

καθώς και τη συµµετοχή τρίτων χωρών στις υπόψη επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας 

ότι η συµβολή τους οφείλεται στις ίδιες τις αρχές του φιλελευθερισµού. Ωστόσο, οι 

επιχειρήσεις αποτελούν µόνο ένα µέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ασφάλεια και άµυνα. 

 
4.2 Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις: Νεορεαλισµός, Νεοφιλελευθερισµός 

και Κονστρουκτιβισµός  

Βασικό πεδίο ανάλυσης της προσέγγισης του νεορεαλισµού (ή δοµικού 

ρεαλισµού) είναι οι δοµές ασφάλειας που, στην περίπτωση της ΕΕ, εκφράζονται 

µέσα από την ανάλυση των συστηµικών παραµέτρων της ευρωπαϊκής πολιτικής 

άµυνας και ασφάλειας. Η συγκεκριµένη σχολή σκέψης ερµηνεύει την ανάπτυξη της 

ΕΠΑΑ ως απορρέουσα λειτουργία των αλλαγών του διεθνούς συστήµατος και της 

δοµικής κατανοµής ισχύος.181 
Ο νεορεαλισµός υποστηρίζει ότι για να κατανοηθεί η 

ΕΠΑΑ πρέπει να µελετηθεί η µεταβαλλόµενη φύση της ισορροπίας ισχύος και πως 

η αναζήτηση των κρατών-µελών για «σχετικά κέρδη» επηρεάζει τη διαπραγµατευτική 

διαδικασία σε επίπεδο EE-NAΤΟ.182 

Σηµείο εκκίνησης είναι η υπόθεση εργασίας ότι το διεθνές σύστηµα είναι 

άναρχο.183 Κατά τους νεορεαλιστές ο τρόπος µε τον οποίο η κατανοµή της ισχύος 

διαµορφώνει τη συµπεριφορά των κρατών και παρέχει την τάξη στη διεθνή 

πολιτική, είτε µέσω της διαµόρφωσης της ισορροπίας της ισχύος, είτε µέσω της 

ιεράρχησης των σχέσεων µεταξύ των κρατών µε άνιση ισχύ, εξαρτάται κυρίως από 

τη δοµή του συστήµατος και λιγότερο από τις δράσεις των κρατών και ακόµη 
                                                 
180 Ibid. 
181 Ad. Hyde-Price, “″Normative″ Power Europe: A Realist Critique”, Journal of European Public 
Policy 13, no.2 (2006): 217–234. 
182 G. Bono, European Security and Defence Policy: Theoretical Approaches, the Nice Summit and 
Hot Issues (Bradford: Peace Studies Department and Research and Training Network, 2002). 
183 Η G. Bono παραθέτει σειρά κειµένων σχετικά µε την κριτική που έχει ασκηθεί κατά της θεωρίας 
του νεορεαλισµού, όπως για παράδειγµα: R.K. Ashley, “The Poverty of Neorealism” in Neorealism 
and its Critics, ed. R.O. Keohane, (Columbia: Columbia University Press, 1986); A. Wendt, 
“Anarchy is What Make it”, International Organisation 46, no.2 (1992):391-425; P. Schröder, 
“Historical Reality versus Neorealist Theory”, International Security 19, no.1 (Summer 1994):108-
148 και H. Milner, “The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: a Critique” in 
Neorealism and Neoliberalism: the Contemporary Debate, ed. D.A. Baldwin (New York: Columbia 
University Press, 1993), 145-148. 
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λιγότερο από τους διεθνείς θεσµούς. Ωστόσο, η νεορεαλιστική προσέγγιση 

αποδέχεται θεσµούς και σχήµατα συνεργασίας όταν τα κράτη έχουν ισχυρό κοινό 

συµφέρον. Οι θεσµοί, δηλαδή, είναι εργαλεία του κράτους που αντικατοπτρίζουν 

την κατανοµή εξουσίας στο σύστηµα.184 Τα κράτη ιδρύουν διεθνείς θεσµούς ώστε 

να επιτύχουν στόχους ειδικού ενδιαφέροντος, κατά συνέπεια η λειτουργία τους 

οφείλει να παύσει είτε όταν επιτευχθεί ο σχετικός στόχος είτε όταν αποδειχθεί 

ανέφικτο να επιτευχθεί. O Mearsheimer επισηµαίνει ότι η διάρκεια λειτουργίας των 

θεσµών εξαρτάται από την επίτευξη των σχετικών κερδών, αφού κάθε κράτος 

συµµετέχει σε θεσµούς ώστε να µεγιστοποιηθούν τα συµφέροντα του και όχι για 

να ενισχυθεί η σχετική εξουσία των εταίρων του.185 

Ο νεορεαλισµός δίνει έµφαση στα προβλήµατα που προκύπτουν στη 

συνεργασία, σε κατάσταση αναρχίας, και µελετά τα σχετικά κέρδη ενώ καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι οι διεθνείς οργανισµοί δεν ασκούν µεγάλη επιρροή στη 

συµπεριφορά των κρατών, ειδικά των «µεγάλων δυνάµεων».186 
Παρόλα αυτά, η 

ΕΕ αναδείχθηκε σε σηµαντικό παράγοντα στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της 

Ευρώπης και οι νεορεαλιστές οφείλουν να λάβουν υπόψη αυτή τη θεσµοποιηµένη 

συνεργασία.187 Επιπλέον, οι νεορεαλιστές είχαν ισχυριστεί ότι οι διεθνείς κρίσεις, 

που συνεπάγονται την εµφάνιση νέων απειλών, θα ενισχύσουν τη συνεργασία 

µεταξύ των κρατών-µελών, αλλά ουσιαστικά αφού δε θα υπάρχει κάποια απειλή 

του µεγέθους της (πρώην) Σοβιετικής απειλής, θα σηµειωθεί κατάρρευση 

στρατηγικών συµµαχιών στις διεθνείς σχέσεις, όπως αυτή του ΝΑΤΟ.188 

Oι νεορεαλιστές τείνουν γενικά να µειώνουν τη σηµασία της θεσµικής 

συνεργασίας λόγω της έµφασης που δίνουν στην ανάπτυξη συνεργασίας υπό 

«συνθήκες αναρχίας». ∆ε φαίνεται να επιτυγχάνουν µια συνεκτική θεωρητική 

προσέγγιση που να ερµηνεύει την ευρωπαϊκή αµυντική πολιτική και να βασίζεται 

                                                 
184 R. Jervis, “Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate”, International 
Security 24, no.1 (1999): 42-63. 
185 J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, International Security 19, no.3 
(Winter 1994/95): 12-13. 
186 J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions” in The Perils of Anarchy. 
Contemporary Realism and International Security, ed. M.Brown, S. Lynn-Jones and S.Miller 
(Cambridge: MIT Press, 1995), 332–376. 
187 J. Grieco, “Realist International Theory and the Study of World Politics” in New Thinking in 
International Relations Theory, ed. Doyle & Ikenberry (Boulder: Westview Press, 1997), 163–201. 
188 J. Mearsheimer, “Back to the Future”, International Security 15, no.1 (Summer 1990) και J. 
Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, International Security 19, no.3 
(Winter 1994/95): 4-49. 
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σε εµπειρικά δεδοµένα.189 Επιπλέον, ο νεορεαλισµός θεωρείται µία κρατοκεντρική 

θεωρητική προσέγγιση που βασίζεται στη σκληρή στρατιωτική δύναµη, ενώ 

παράλληλα εστιάζει σε θέµατα «υψηλής πολιτικής» στον τοµέα της διεθνούς 

ασφάλειας.190 Ωστόσο, η ΕΕ αποτελεί έναν άτυπο διεθνή παράγοντα που δεν είναι 

κράτος, κατέχει σχετικά περιορισµένα µέσα επιβολής ισχύος και χαρακτηρίζεται ως 

παιδαγωγική δύναµη.191 

Παρότι ο νεοφιλελευθερισµός είναι εξέλιξη του φιλελευθερισµού, εντούτοις 

περιέχει παραδοχές της ρεαλιστικής σχολής. O νεοφιλελευθερισµός, όπως ο 

νεορεαλισµός, αναγνωρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των κρατών στο διεθνές 

σύστηµα, το οποίο εκ φύσεως είναι άναρχο.192 Αµφότερες οι θεωρίες συµφωνούν 

ότι η επιθυµία για επιβίωση αποτελεί το βασικό κίνητρο για τη δράση των κρατών, 

τα οποία ορθολογικά αναζητούν την επίτευξη των στόχων τους µε ταυτόχρονη 

µεγιστοποίηση των συµφερόντων τους.193 Ο νεοφιλελευθερισµός όµως πρεσβεύει 

ότι τα κράτη έχουν αµοιβαία συµφέροντα και µπορούν να κερδίσουν από τη 

συνεργασία. Οι οπαδοί αυτής της σχολής σκέψης κατανοούν την ευρωπαϊκή 

πολιτική ασφάλειας και άµυνας ως προϊόν επιρροής των διεθνών θεσµών στις 

εξωτερικές πολιτικές των εταίρων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. O Keohane, υποστηρικτής 

της υπόψη σχολής, συµµερίζεται τους νεορεαλιστές στην υπόθεση εργασίας ότι η 

αναρχία είναι απαραίτητο στοιχείο του διεθνούς συστήµατος και ότι τα κράτη 

µπορούν να θεωρηθούν ως ορθολογικοί δρώντες που δρουν για το προσωπικό 

τους συµφέρον.194 

Οι νεοφιλελεύθεροι αποδέχονται, όπως προαναφέρθηκε, την αναρχία ως 

βασική συνθήκη για την ύπαρξη των κρατών στο διεθνές σύστηµα. Ωστόσο, 

θεωρούν ότι οι θεσµοί κοινού ενδιαφέροντος αποτελούν βασικούς διαµεσολαβητές 

που διευκολύνουν τη διαρκή συνεργασία µεταξύ των κρατών. Ειδικότερα, κατά τους 

                                                 
189 K. Jørgensen, “European Foreign Policy: Conceptualising the Domain” in Contemporary 
European Foreign Policy, ed. W.Carlsneas, H.Sjursen & B.White (London: Sage, 2004), 38. 
190 St. L. Lamy, «Σύγχρονες Επικρατούσες Προσεγγίσεις: Νεορεαλισµός και Νεοφιλελευθερισµός» 
στο Η Παγκοσµιοποίηση της ∆ιεθνούς Πολιτικής: Μια Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, J.Baylis και 
St.Smith, επιµ. Κ.Υφαντής (Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007), 299-302. 
191 R. Rosencrance, “The European Union: A New Type of International Actor” in Paradoxes of 
European Foreign Policy, ed. J.Zielonka (Hague: Kluwer Law International, 1998), 15-23; 
Ι.Manners, “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”, Journal of Common Market 
Studies 40, no.2 (2002): 235-258. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Lamy, “Σύγχρονες Επικρατούσες Προσεγγίσεις: Νεορεαλισµός και Νεοφιλελευθερισµός”, 299-302 
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νεοφιλελεύθερους θεσµιστές, τα κράτη που έχουν συνεχείς αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ τους, επιλέγουν να συνεργασθούν, παρά το άναρχο διεθνές περιβάλλον, 

επειδή συνειδητοποιούν ότι και στο µέλλον θα έχουν συνεχείς αλληλεπιδράσεις µε 

τους ίδιους δρώντες. Οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις δίνουν το κίνητρο για δηµιουργία 

διεθνών θεσµών, οι οποίοι κατόπιν παρέχουν το πλαίσιο διαπραγµατεύσεων και 

συνεννόησης, παρέχουν µηχανισµούς για µείωση της εξαπάτησης και 

παρακολούθηση της συµπεριφοράς των κρατών τιµωρώντας τους παραβάτες και 

εξασφαλίζουν διαφάνεια και πληροφόρηση.195
 Συνεπώς αποτελούν αποτελεσµατική 

λύση στα προβλήµατα συντονισµού, διότι παρέχουν πληροφορίες και υποβοηθούν 

τη λήψη αποφάσεων µειώνοντας τα κόστη διεκπεραίωσης για την επίτευξη 

συµφωνιών µεταξύ µεγάλου αριθµού κρατών.196 Οι θεσµοί αυτοί δηµιουργούνται 

όπου το κόστος εφαρµογής συµφωνηµένων κανόνων είναι µικρότερο από τα 

πολιτικά οφέλη.197 Τα κράτη επωφελούνται επειδή οι θεσµοί µπορούν να 

εξασφαλίσουν την επιτυχία σε ζητήµατα που τα ίδια κράτη αν ενεργούσαν από 

µόνα θα αποτύγχαναν.  

Οι Keohane και Martin επισηµαίνουν ότι οι θεσµοί έχουν «διαδραστική 

λειτουργία» µε την έννοια ότι η λειτουργία τους τελικά αλλάζει την αντίληψη των 

κρατών σχετικά µε το τί είναι δυνατόν να επιτευχθεί.198 Η αλληλεπίδραση µεταξύ 

κρατών και θεσµών επηρεάζει τους στόχους των κρατών-µελών, µε αποτέλεσµα οι 

θεσµοί να διαµορφώνουν τελικά τα συµφέροντα των κρατών. Επιπλέον, η 

νεοφιλελεύθερη θεσµοποίηση εστιάζει στα απόλυτα και όχι τα σχετικά κέρδη, µε 

αποτέλεσµα εάν τα κέρδη είναι ουσιαστικά και επωφελή για όλους τους εταίρους, 

τα κράτη να αποδέχονται τη νέα κατάσταση παρά το γεγονός ότι ορισµένα κράτη 

επωφελούνται περισσότερο από κάποια άλλα. Η συµµετοχή στα κοινά θεσµικά 
                                                 
195 «.... η ανάγκη πληροφόρησης απαντά στην ανάγκη να διασφαλισθεί η διατήρηση της βέλτιστης 
ισορροπίας, που δεν είναι σταθερή και που θα αποκτηθεί µέσω του καθεστώτος», στο R.O 
Keohane, The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Regimes, αναφορά στο 
Holsti et al (επιµ), Change in the International System, (Boulder: West View, 1980), 136. Ως 
διεθνές καθεστώς ορίζεται το σύνολο που δηµιουργείται από ρητές και άρρητες γενικές αρχές, 
κανόνες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σύνολο στο οποίο συγκλίνουν οι προσδοκίες των 
παραγόντων ενός συγκεκριµένου τοµέα των διεθνών σχέσεων, στο S. Krasner, “Structural Causes 
and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables”, International Organization 36, 
no.2, (1982): 190, αναφορά στο Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 455: 465 
αντίστοιχα. 
196 R. Keohane and L. Martin, “The Promise of Institutionalist Theory”, International Security 20, 
no.1, (Summer 1995): 39-51. 
197 R. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, International Studies Quarterly 32, 
no.4 (1988): 379-396. 
198 R. Keohane and L.L. Martin, “The Promise of Institutionalist Theory”, 39-51: 42. 
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όργανα µειώνει τον ανταγωνισµό στις σχέσεις µεταξύ των κρατών, εστιάζοντας 

στα συλλογικά συµφέροντα και αποτελέσµατα, ώστε τα κράτη να µη νιώθουν ότι 

κινδυνεύουν από το επίπεδο των κερδών που επιτυγχάνουν οι εταίροι τους.199 

Τέλος, οι εκπρόσωποι της νεοφιλελεύθερης σχολής υποστηρίζουν ότι οι 

θεσµοί έχουν σηµασία, αφού η ικανότητα των κρατών να παράγουν αποτελεσµατική 

πολιτική µειώνεται. Ο Keohane αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι θεσµοί οφείλουν να 

περιορίζουν τα κράτη τόσο µε κανόνες όσο και µε την παροχή ευκαιριών για 

συνεργασία, ώστε να µπορούν να επιδιώκουν την επίτευξη των συµφερόντων 

τους.200 Οι νεοφιλελεύθεροι τείνουν να έχουν µια ευρύτερη αντίληψη της ασφάλειας, 

δηλαδή επικεντρώνονται περισσότερο στην ιδέα της δηµοκρατικής διακυβέρνησης, 

της κοινής γνώµης, των φιλελεύθερων εµπορικών πρακτικών, καθώς και στην 

προτεραιότητα που δίνουν τα κράτη στην οικονοµική ευηµερία, γα να εξηγήσουν 

τη διεθνή συµπεριφορά τους. Συνεπώς για τους φιλελεύθερους, η ΕΕ αποτελεί ένα 

δρώντα της παγκοσµιοποιηµένης διεθνούς κοινωνίας και συνεπώς ένας πόλεµος 

σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, είναι πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες για 

την οικονοµία της. Για την ΕΕ πρέπει να αποτελεί επιδίωξη ο περιορισµός των 

κρίσεων και συγκρούσεων µε εγκαθίδρυση παγκοσµίως δηµοκρατικών καθεστώτων 

και θεσµών.201 Απαιτείται συνεπώς, η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων 

για τη συνεισφορά της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή, µε ανάληψη πρωτοβουλιών 

και ενεργή συµµετοχή της σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, επιβολής και 

διατήρησης της ειρήνης. 

Τόσο οι νεορεαλιστές όσο και οι νεοφιλελεύθεροι παρατηρούν περιορισµούς 

στη συµπεριφορά των κρατών, ωστόσο οι νεορεαλιστές ισχυρίζονται ότι τα κράτη 

είναι πιο σηµαντικά γιατί αυτά µετριάζουν τη διεθνή αναρχία.202 Αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι η θεσµική θεωρία, αποδεχόµενη προγενέστερα την υπεροχή 

της ισορροπίας ισχύος και των θεσµών στη διαµόρφωση της πολιτικής 

συµπεριφοράς ενός κράτους, δεν πετυχαίνει να εξηγήσει την όλη δυναµική της 

διαµόρφωσης συµφερόντων µεταξύ εθνικών και υπερεθνικών παραγόντων.203 

                                                 
199 J. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal 
Institutionalism”, International Organization 42, no.3 (1988): 485-507. 
200 Tr. Salmon, “The European Security and Defence Policy: Built on Rocks or Sand?”, European 
Foreign Affairs Review 10, no.3 (2005): 359-379: 360-361. 
201 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, 49. 
202 Salmon, “The European Security and Defence Policy: Built on Rocks or Sand?”, 360-361. 
203 St.L. Lamy, «Σύγχρονες Επικρατούσες Προσεγγίσεις: Νεορεαλισµός και Νεοφιλελευθερισµός» 
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Κατά τον Tr. Salmon, τα δύο αρνητικά δηµοψηφίσµατα σε Γαλλία και Ολλανδία για 

το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα αποδεικνύουν αυτό ακριβώς.204 Τόσο οι νεορεαλιστές 

όσο και οι νεοφιλελεύθεροι λανθασµένα δεν αντιλαµβάνονται την ευρωπαϊκή 

πολιτική ασφάλειας και άµυνας ως «υψηλή πολιτική», παρά το γεγονός ότι άπτεται 

της επιβίωσης του κράτους, αφού εµπίπτει στη σφαίρα των µακροπρόθεσµων 

στρατηγικών στόχων κάθε κράτους-µέλους.205 Το κενό µεταξύ των δύο σχολών 

αποπειράθηκε να καλύψει ο Moravcsik µε τη θεωρία του φιλελεύθερου 

διακυβερνητισµού που ήταν µια προσπάθεια να αποδείξει πως µια αναθεωρηµένη 

προσέγγιση του ρεαλισµού µπορεί να εξηγήσει τη διαπραγµάτευση στο πλαίσιο 

της ΕΕ.206 Η προσέγγιση του επιβεβαίωσε την πρωτοκαθεδρία των εννοιών της 

ισχύος και του συµφέροντος, κεντρικών εννοιών της ρεαλιστικής θεώρησης. 

Υποστηρίζει ότι το συµφέρον δεν καθορίζεται µόνο από την ισορροπία ισχύος, 

όπως ισχυρίζονται οι νεορεαλιστές, αλλά και από τις προτιµήσεις εθνικών 

πολιτικών δρώντων, οι οποίες είναι απόρροια εσωτερικών πολιτικών διαδικασιών 

της πολιτείας. Η προσέγγιση του βασίζεται σε τρεις αρχές: του διακυβερνητισµού, 

της διαπραγµάτευσης βάσει του ελάχιστου κοινού παρανοµαστή, και των αυστηρών 

ορίων στη µεταφορά κυριαρχίας.  

Κατά τον Moravcsik, η ΕΠΑΑ είναι το προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ των 

κρατών-µελών της ΕΕ, τα οποία δρουν βάσει των εθνικών πολιτικών τους. Η ΕΠΑΑ 

και οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται, προσλαµβάνονται ως το προϊόν διάδρασης 

των εθνικών προτιµήσεων σε σχέση µε τη διεθνή πολιτική.207 Εποµένως, οι εθνικές 

κυβερνήσεις έχουν διαφορετικές θέσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άµυνας, 

όχι γιατί οι ικανότητές τους και η θέση ισχύος τους διαφέρει, αλλά γιατί διαφέρουν 

οι κοινωνίες τους και οι πιέσεις και περιορισµοί που αυτές τους ασκούν εντός της 

ΕΕ. Γι΄αυτό δεν είναι εύκολα εφικτό να επιτευχθεί συναίνεση τόσων διαφορετικών 

κοινωνιών µε διαφορετικές εθνικές προτιµήσεις.208  

                                                                                                                                                    
στο Η Παγκοσµιοποίηση της ∆ιεθνούς Πολιτικής: Μια Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, J.Baylis και 
St. Smith, επιµ. Κ.Υφαντής (Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007), 299-302. 
204 Salmon, “The European Security and Defence Policy: Built on Rocks or Sand?”, 360-361. 
205 Ibid, 379. 
206 A. Moravcsik, “Negotiating the Single European Act: Νational Interests and Conventional 
Statecraft in the European Community”, International Organizations 45, no.1, (1991): 19–56. 
207 Ibid. 
208 B. Pohl, “Explaining ESDP: A Liberal Approach”, Paper presented at the Fourth Pan-European 
Conference on EU Politics ECPR Standing Group on the European Union, Rega, 25-27 September 
2008. 
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Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι συµπεριλαµβάνει το ρόλο 

των εθνικών πολιτικών στην ανάλυση, σε αντίθεση µε τους νεορεαλιστές, οι οποίοι 

τις αγνοούν. Εντούτοις, η σύλληψη του Moravcsik περί εθνικών πολιτικών είναι 

ένας σχετικά «αποµονωµένος χώρος», δηλαδή, µπορούν ορισµένες υπερεθνικές 

οµάδες που δρουν σε εθνικό επίπεδο, να µη δρουν σύµφωνα µε τα συµφέροντα 

του κράτους τους. Γι’ αυτό, είναι δύσκολο να υποτεθεί ότι οι εθνικές αποφάσεις 

λαµβάνονται αποµονωµένες από την επιρροή των περιφερειακών και διεθνών 

πολιτικών.209 

Ο κονστρουκτιβισµός, ως θεωρία των κοινωνικών επιστηµών, δίδει έµφαση 

στο ρόλο των ιδεών, του διαλόγου και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αναφορικά 

µε τη διαµόρφωση των συµφερόντων.210 Συγκεκριµένα, µελετά πώς οι ιδέες 

καθορίζουν και µπορούν να αλλάξουν την οργάνωση της διεθνούς πολιτικής, να 

διαµορφώνουν την ταυτότητα και τα συµφέροντα των κρατών και να προσδιορίζουν 

το τι µετράει ως νόµιµη δράση.211 Ο Γ. Βοσκόπουλος αναφέρει ότι «οι 

κονστρουκτιβιστές αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στα πεδία διαµόρφωσης 

προτιµήσεων και στη διαδικασία λήψης και υλοποίησης αποφάσεων».212 Ο 

κονστρουκτιβισµός εποµένως µελετά την επίδραση των ιδεών, προτύπων και 

ταυτοτήτων στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.  

Ο κονστρουκτιβισµός υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της ΕΠΑΑ επηρεάζεται όχι 

µόνο από εξωτερικές δυναµικές ή θεσµικά συµφέροντα, αλλά και από τη διαφορετική 

κατανόηση του συστήµατος σχετικά µε τον απώτερο σκοπό της αµυντικής πολιτικής 

µεταξύ των δρώντων. Εάν τα πρότυπα είναι το συστατικό της ταυτότητας, τότε η 

ανάδυση µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας ασφάλειας πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό 

σύνολο κανόνων που θα σχετίζονται και θα προσδιορίζουν αυτή την ταυτότητα, 

που είναι γνωστή και ως «στρατηγική κουλτούρα».213 Κατά συνέπεια, η αναζήτηση 

                                                 
209 Ben Rosamond, Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Αθήνα: Μεταίχµιο, 2004),138-140. 
210 D. Chryssochoou, M.J. Tsinisizelis, St. Stavridis and K. Yfantis, Theory and Reform in the 
European Union (Manchester: Manchester University Press, 2003, 2nd edition), 56. 
211 M. Barnett, «Κοινωνικός Κονστρουκτιβισµός» στο Η Παγκοσµιοποίηση της ∆ιεθνούς Πολιτικής: 
Μια Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, J. Baylis και St. Smith, επιµ. Κ.Υφαντής (Αθήνα/Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο, 2007), 333-357. 
212 Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 108. 
213 Η θεωρία της στρατηγικής κουλτούρας πρωτοεµφανίστηκε στη δεκαετία 1970 από τον J. Snyder 
που εφάρµοσε τον όρο για να εξηγήσει διαφορές µεταξύ σοβιετικής και αµερικανικής στρατηγικής 
σε πυρηνικά ζητήµατα. Αργότερα ο I.A. Johnston προσδιόρισε τρεις γενιές στη µελέτη της 
στρατηγικής κουλτούρας. Η πρώτη γενιά εκπροσωπείται από τον J. Snyder που υποστήριζε ότι µια 
σειρά µεταβλητών όπως η ιστορική εµπειρία, η πολιτική κουλτούρα καθώς και η γεωγραφία θέτουν 
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των κονστρουκτιβιστών επικεντρώνεται στο κατά πόσο και σε ποιό βαθµό είναι 

υπό διαµόρφωση η ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα.214 

Οι περισσότεροι µελετητές φαίνεται να συγκλίνουν στην άποψη που 

υποστηρίζει ότι η κουλτούρα εµπεριέχει µια σειρά από συµπεριφορικά 

χαρακτηριστικά και άλλα ακαθόριστα στοιχεία, όπως κοινά διατυπωµένες εκφράσεις 

ιδεών, προσδοκιών, αξιών και στάσεων. Το ερώτηµα λοιπόν που τέθηκε από τον 

A. Bailes, είναι κατά πόσο υπάρχουν ευδιάκριτα «ευρωπαϊκά πρότυπα» ή ένα 

«ευρωπαϊκό σύστηµα αξιών» στην οργάνωση και διεξαγωγή της αµυντικής 

πολιτικής ή µία κοινή στρατηγική κουλτούρα.215 Μέχρι ποιό βαθµό, δηλαδή, τα 

κράτη-µέλη θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν πραγµατικά µια κοινή αµυντική 

πολιτική; Οι Ευρωπαίοι αντιλαµβάνονται την ασφάλεια µε τους ίδιους όρους; Η 

κουλτούρα εξηγεί τουλάχιστον εν µέρει τα προβλήµατα αυτής της ανοµοιογένειας; 

Η εννοιολόγηση της στρατηγικής κουλτούρας προσφέρεται σε ένα βαθµό για 

τη θεωρητική µελέτη της ΕΠΑΑ. Κατ’ αρχάς, η έννοια δεν είναι ντετερµινιστική και 

ενέχει µια δυναµική που σηµαίνει ότι η στρατηγική κουλτούρα απαγκιστρώνεται 

από την παραδοσιακή κρατοκεντρική αντίληψη. Ταυτόχρονα, παρατηρούνται 

διάφορες στρατηγικές κουλτούρες που έχουν αναπτυχθεί και αφορούν είτε στην 

ΕΕ, είτε το ΝΑΤΟ είτε ακόµα και τα ίδια τα έθνη-κράτη. Το πόση διάρκεια θα έχουν 

αυτού του τύπου οι στρατηγικές κουλτούρες θα καθοριστεί από το βαθµό στον 

οποίο οι ιδέες και οι προσδοκίες αντανακλώνται σε πρότυπα συµπεριφοράς και 

αντίστροφα. Ωστόσο, οι αναλυτές αυτής της σχολής περιορίζονται στη µελέτη της 

ανάδυσης ή όχι αυτής της στρατηγικής κουλτούρας και δεν ερµηνεύουν την 

επίδραση αυτής στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας. 

 

                                                                                                                                                    
περιορισµούς στην επιλογή στρατηγικής. Προσφέροντας µια ποιοτικά διαφορετική προοπτική, οι 
µελετητές της δεύτερης γενιάς επικεντρώθηκαν στο πώς η κουλτούρα, ως ανεξάρτητη µεταβλητή, 
νοµιµοποιεί στρατηγικά δόγµατα, εστιάζοντας στο τί πραγµατικά υποστηρίζουν οι διαµορφωτές 
πολιτικής και τί τελικά πράττουν -φαινόµενο που παρατηρείται στην ΕΠΑΑ. Η τρίτη γενιά, µε κύριο 
εκπρόσωπό της τον I.A. Johnston, άσκησε έντονη κριτική στην αποτυχία των προηγούµενων να 
αποµονώσουν την κουλτούρα ως µεταβλητή. Ο I.A. Johnston προσπαθεί να διαχωρίσει τη 
συµπεριφορά από την κουλτούρα, ωστόσο η προσέγγιση του δεν ήταν επιτυχής, αφού δέχτηκε 
κριτική ότι η συµπεριφορά αποτελεί συστατικό στοιχείο της κουλτούρας και συνεπώς δε µπορεί να 
µελετηθεί χωριστά. (C.S. Gray, “Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory 
Strikes Back”, Review of International Studies 25, no.1, (1999): 49–69). 
214 T. Forsberg, “Explaining the Emergence of the ESDP: Setting the Research Agenda”, Paper 
Prepared for the European Consortium for Political Research, Τορίνο, 12-15 Σεπτεµβρίου 2007. 
215 A.J.K. Bailes, “European Defence: What are the ″Convergence Criteria″?”, The RUSI Journal 
144, no.3, (1999): 60-65. 
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4.3 Εναλλακτικές Θεωρητικές Προσεγγίσεις: Επικοινωνιακή ∆ράση  

Η έννοια της επικοινωνιακής δράσης, που βασίζεται στη συµβολή της θεωρίας 

του Habermas, µπορεί να αποτελέσει ένα συµπληρωµατικό µεθοδολογικό εργαλείο 

για την κατανόηση της ΕΠΑΑ.216 Υποστηρίζεται ότι οι ορθολογικές θεωρίες περί 

συνεργασίας, που αφορούν στο αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων για τη σχετική 

εξουσία των δρώντων µε πάγιες προτιµήσεις, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

τους ότι οι επικοινωνιακές διαδικασίες µπορούν να επηρεάσουν τη συλλογική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.217 

Ωστόσο, στην περίπτωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άµυνας, ο ρόλος 

των επικοινωνιακών διαδικασιών και η πιθανότητα συντονισµού των δρώντων, 

µέσω επιχειρηµάτων και διαβουλεύσεων, σπανίως λαµβάνεται υπόψη, καθώς η 

πολιτική ασφάλειας παραδοσιακά συσχετίζεται µε τη χρήση στρατιωτικής εξουσίας, 

µην αφήνοντας περιθώριο για τη θεωρία της επικοινωνιακής δράσης. Παρά ταύτα, 

τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι προσπάθειες κατανόησης των διεθνών 

σχέσεων µε τη συνδροµή εναλλακτικών θεωριών. Για παράδειγµα, υποστηρίζεται 

και είναι αποδεκτό ολοένα περισσότερο ότι η ασφάλεια είναι κάτι διαφορετικό ή 

πρόσθετο της στρατιωτικής εξουσίας.218 

Στο κέντρο αυτής της θεωρίας βρίσκεται ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας 

της ασφάλειας, µε σκοπό την αποδέσµευση του όρου από το επιχείρηµα ότι 

αποτελεί αποκλειστικό αντικείµενο του κράτους.219 Η προοπτική να µεταµορφωθεί 

ή όχι η πολιτική ασφάλειας σε µέσο ικανό να διατηρεί την παγκόσµια νοµική τάξη, 

παρά σε εργαλείο µέσω του οποίου το συµφέρον των πιο ισχυρών προστατεύεται, 

θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη δρώντων επικοινωνιακά ικανών. Η έννοια της 

επικοινωνιακής δράσης «…λειτουργεί µε διαλογικούς παράγοντες, οι οποίοι 

συντονίζουν τα σχέδια τους µέσω επιχειρηµατολογίας που αποσκοπεί στη σύναψη 

κοινών συµφωνιών».220 Η Sjursen υποστηρίζει ότι ένα τέτοιου είδους µοντέλο 

πολιτικής βασίζεται στην κατανόηση ότι οι δρώντες είναι λογικοί, όταν µπορούν να 
                                                 
216 J. Habermas, The Theory of Communicative Action (Boston: Beacon Press, 1984/1985). 
217 A. Moravcsik, The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to 
Maastricht (London: UCL Press, 1998). 
218 H. Sjursen, “Changes to European Security in a Communicative Perspective”, Cooperation and 
Conflict 39, no2, (2004): 107–128. 
219 B. Buzan, O. Wæver και J. de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, (Boulder: Lynne 
Rienner, 1998), 23-24. 
220 E.O. Eriksen και J. Weigard, “Conceptualising Politics: Strategic or Communicative Action?”, 
Scandinavian Political Studies 20, no.3 (1997): 221. 
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δικαιολογήσουν και να εξηγήσουν τις δράσεις τους και όχι όταν µόνο επιδιώκουν 

να µεγιστοποιήσουν το προσωπικό τους συµφέρον.221 

Ωστόσο, σε ποιό βαθµό η επικοινωνιακή δράση µπορεί να ερµηνεύσει την 

ευρωπαϊκή ασφάλεια; Η σχετική βιβλιογραφία επιβεβαιώνει την αλλαγή που 

παρατηρείται στην υφιστάµενη ευρωπαϊκή ατζέντα σε θέµατα ασφάλειας. Ο 

Whalen ισχυρίζεται ότι «αν και σήµερα η Ευρώπη αντιµετωπίζει σε µικρότερο 

βαθµό άµεση απειλή σε θέµατα στρατιωτικής ασφάλειας, ωστόσο έχουν αναδυθεί 

νέου τύπου απειλές».222 Οι Gärtner και Hyde-Price ισχυρίζονται ότι «τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, η περιβαλλοντική καταστροφή, η πολιτική σταθερότητα και η 

δηµοκρατία, τα κοινωνικά ζητήµατα, η πολιτισµική και εθνική ταυτότητα, καθώς και 

η µετανάστευση αποτελούν θέµατα τα οποία γίνονται ολοένα και πιο σηµαντικά για 

την ασφάλεια και την πρόληψη συγκρούσεων».223 Επίσης οι Buzan, Wæver και de 

Wilde υποστηρίζουν ότι «η ατζέντα για θέµατα ασφάλειας πρέπει να παραµένει 

ανοιχτή σε διάφορα είδη απειλών, ενώ είναι ενάντια της άποψης ότι ο πυρήνας της 

ασφάλειας αφορά στον πόλεµο και τη βία».224 Αυτό που ουσιαστικά µπορεί να 

παρατηρηθεί για τη θεωρία τη επικοινωνιακής δράσης είναι ότι αποτελεί πρόκληση 

για τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων. 

 
4.4  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

Οι θεωρίες ολοκλήρωσης (άρα και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης), ξεκίνησαν ως 

παρακλάδι των ∆ιεθνών Σχέσεων.225
 Για τον Ήφαιστο πρόκειται περί ταυτολογίας,226 

καθώς «…το κύριο µέληµα και ο βασικός σκοπός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

ήταν η διασφάλιση της τάξης, της ασφάλειας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της 

δικαιοσύνης. Αυτά τα ζητήµατα όµως είναι ακριβώς ίδια µε τα ζητήµατα µε τα οποία 

ασχολείται η Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων.»,227 ενώ ο Rosamond ισχυρίζεται ότι 

«όταν οι "ευρωπαϊκές σπουδές" αποσυνδέονται από τις διεθνείς σχέσεις,…, 

παρανοούνται και παρερµηνεύονται κάποιες πολύ σηµαντικές εξελίξεις στις διεθνείς  
                                                 
221 Sjursen, “Changes to European Security in a Communicative Perspective”, 107–128. 
222 E. Whalen, “The Military Aspects of European Security” in Redefining European Security, ed. C. 
Hodge (London/New York: Garland Publishing Inc, 1999), 257. 
223 H. Gärtner and A. Hyde-Price, “Introduction” in Europe’s New Security Challenges, ed. H. 
Gärtner, A. Hyde-Price and E. Reiter (London: Lynne Rienner, 2001), 4. 
224 Buzan et al., Security: A New Framework for Analysis, 4. 
225 Christiansen, «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Συνεργασία», 737. 
226 Ήφαιστος, Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 20. 
227 Ibid, 98. 
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σχέσεις και τη διεθνή πολιτική οικονοµία».228  

Η µεγάλη ανάπτυξή τους παρατηρείται στις δεκαετίες 1950-1960, όταν 

εµφανίζονται τα πρώτα θεωρητικά κείµενα του είδους, ενώ αφετηρία της 

προβληµατικής τους στάθηκε το θεµελιώδες ερώτηµα των ∆ιεθνών Σχέσεων για 

την αποσόβηση του πολέµου. Πλαίσιο εφαρµογής τους απετέλεσε αρχικά η 

προσπάθεια εξήγησης της διακρατικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που ιδρύθηκε το 1952 µε τη Συνθήκη του 

Παρισιού.229 Συµπίπτουν δηλαδή χρονικά µε τον θεωρητικό εκσυγχρονισµό της 

παραδοσιακής ρεαλιστικής προσέγγισης, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ουσιαστική 

απειλή για την τελευταία. Ακολούθως, γνώρισαν κάποια οπισθοδρόµηση µετά το 

1966, όταν µε την ανάδυση του Γκωλικού-διακυβερνητικού προτύπου, η διαδικασία  

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εισήλθε σε σταθερή διακυβερνητική τροχιά.230 

Κατά τις δεκαετίες 1980-1990, οι θεωρίες ολοκλήρωσης γνώρισαν νέα άνθηση 

που συνέπεσε µε την ευρύτερη αντιπαράθεση στο πεδίο των ∆ιεθνών Σχέσεων 

µεταξύ νεορεαλισµού και νεοφιλελευθερισµού. Οι θεωρίες αυτές εντάσσονται στο 

ευρύτερο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισµού,231 καθώς περιστρέφονται γύρω από 

βασικές αρχές του, όπως οι έννοιες της αλληλεξάρτησης, των διεθνών θεσµών ως 

µέσων περιορισµού συγκρούσεων και ανάπτυξης διακρατικής συνεργασίας και 

των διεθνών καθεστώτων ως τρόπων υπέρβασης της κρατικής κυριαρχίας. Επίσης 

εστιάζουν στις ενδοκρατικές διεργασίες των πολιτικών ελίτ, οι προτιµήσεις και οι 

επιλογές των οποίων καθορίζουν συµπεριφορές κρατών. Στο περιθώριο των δύο 

προαναφερθέντων θεωριών τέλος, κατά καιρούς παρουσιάστηκαν και διάφορες 

άλλες, µεταµοντέρνες κυρίως, προσεγγίσεις. 

Η αφετηρία και ταυτόχρονα το κεντρικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν γενικά 

οι θεωρίες διεθνούς (και ευρωπαϊκής) ολοκλήρωσης είναι η διεθνής ετερότητα. Αν 

η διεθνής ετερότητα είναι η κυριότερη αιτία των διεθνών συγκρούσεων, δεδοµένου 

                                                 
228 Ben Rosamond, Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Αθήνα: Μεταίχµιο, 2004), 27. 
229 Ο E.B.Haas αναφέρει ότι «η εγκαθίδρυση της ΕΚΑΧ γέννησε τη θεωρία της ολοκλήρωσης», στο 
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Η Πόλη και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Αναζητώντας µια Νέα Αριστοτελική 
Προσέγγιση στη ∆ιαδικασία της Πολιτικής Ολοκλήρωσης (Αθήνα: Θεµέλιο, 1994), 20. 
230 Ήφαιστος, Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 76 υποσηµείωση 57. Eπίσης βλ. 
Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 229-238. 
231 Συχνά τα όρια µεταξύ των διαφόρων θεωρήσεων είναι δυσδιάκριτα, καθώς πολλές από αυτές 
είτε επιχειρούν τη σύζευξη ρεαλιστικών και φιλελεύθερων αρχών και απόψεων, είτε ξεκινούν από 
ρεαλιστικές βάσεις (πχ νεοφιλελευθερισµός) ενσωµατώνοντας ωστόσο, τουλάχιστον σε διακηρυκτι-
κό επίπεδο, ιδεαλιστικές και φιλελεύθερες υποθέσεις. 
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ότι προκαλεί άνιση ανάπτυξη, η οποία µε τη σειρά της δηµιουργεί διλήµµατα 

ασφαλείας και κατ’ επέκταση ανταγωνισµούς και συγκρούσεις, η ολοκλήρωση 

(διεθνής ή περιφερειακή) φαίνεται να αποτελεί τη λύση στο πρόβληµα του πολέµου 

και της ειρήνης. Η ιστορική τάση της διεθνούς ετερότητας και η διεθνής ολοκλήρωση 

είναι εποµένως αντίρροπα φαινόµενα. Η ολοκλήρωση, είτε αναφέρεται στη 

διαδικασία,232 είτε ορίζεται ως το τελικό προϊόν της ενοποίησης,233 «…ουσιαστικά 

επιζητεί είτε την εξάλειψη της ετερότητας συνολικά στον παγκόσµιο χώρο, είτε την 

εξάλειψη της ετερότητας σε έναν συγκεκριµένο χώρο και την οικοδόµηση ενός νέου 

οµογενοποιηµένου κανονιστικού συστήµατος που δεν αποκλείεται να βρίσκεται σε 

σχέση ετερότητας µε άλλα κανονιστικά συστήµατα».234 Το ερώτηµα που τίθεται 

είναι µε ποιους τρόπους µπορεί να επέλθει η ολοκλήρωση. Προσπάθειες επίτευξης 

παγκόσµιας ή περιφερειακής κανονιστικής οµοιοµορφίας στο παρελθόν, έγιναν 

δυνατές µόνο µέσω ηγεµονισµού ή γενοκτονίας.235 Εδώ έγκειται η διαφορά και το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: για πρώτη 

φορά στην Ιστορία εκδηλώνεται µία εθελούσια διαδικασία εκχώρησης µέρους της 

κυριαρχίας διακριτών συλλογικών οντοτήτων σε υπερεθνικούς θεσµούς. Από αυτή 

την άποψη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι πρωτίστως ένα διεθνιστικό εγχείρηµα, 

καθώς τα κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη αποδέχονται να συµµετάσχουν σε µία 

διαδικασία εθελούσιας, σταδιακής µετατόπισης εξουσιών από το εθνικό-κρατικό 

στο υπερεθνικό επίπεδο.236  

                                                 
232 Michael Hodges, European Integration (Harmondsworth: Penguin, 1972), 9. 
233 Charles Pentland, International Theory and European Integration, (London: Faber, 1973), 21. 
234 Ήφαιστος, Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 19. 
235 Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα της εξάπλωσης στη ∆ύση των ΗΠΑ κατά το 18-19ο αι. 
και της προσπάθειας επικράτησης του ναζισµού κατά το Β’ Π.Π. 
236 Είναι σκόπιµο να γίνει διάκριση της έννοιας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την έννοια του 
εξευρωπαϊσµού, καθώς δεν είναι ταυτόσηµες. Η έννοια του εξευρωπαϊσµού δεν έχει αποδοθεί µε 
ένα κοινά αποδεκτό ορισµό. Λαµβάνοντας υπόψη τους ορισµούς που, κατά καιρούς έχουν δοθεί 
από τους αναλυτές, ο εξευρωπαϊσµός αφορά στη µεταφορά εθνικών προτύπων και προσδοκιών 
από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και κοινών αξιών, νορµών και συλλογικών 
πεποιθήσεων από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο. Η διαφορά του εξευρωπαϊσµού από την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έγκειται στο ότι η δεύτερη αφορά στην εκχώρηση και όχι τη µεταφορά 
άσκησης εθνικών αρµοδιοτήτων στους θεσµούς της ΕΕ. Για περισσότερα βλ. S. Bulmer και C. 
Lequesne, “New Perspectives on EU-member State Relationships”, in Questions de Recherche 
no.4, (Paris: Centre d’études et de recherches internationales, 2002); J.P. Olsen, “The Many Faces 
of Europeanization”, Journal of Common Market Studies 40, no5 (2002): 921-52 και A.V. Schmidt, 
“Europeanization and the Mechanics of Economic Policy Adjustment”, European Integration online 
Papers 5, no6 (2001). Σχετικά µε τον ορισµό του εξευρωπαϊσµού βλέπε ενδεικτικά: T.A. Borzel, 
“Shaping and Taking EU Policies: Member State Responses to Europeanization”, Queen’s Papers 
on Europeanisation no.2 (2003); K. Featherstone and C. Radaelli, The Politics of Europeanisation 
(New York: Oxford University Press, 2003); R. Ladrech, “The Europeanization of Domestic Policies 
and Institutions: The Case of France”, Journal of Common Market Studies 32, no1 (1994):.69-88 
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Ο Π.Κ. Ιωακειµίδης ορίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως διαδικασία 

συνδυασµού διαφορετικών µερών (των κρατών-µελών), σε ένα σύνολο που στην 

περίπτωση της ΕΕ δεν µπορεί παρά να είναι η εγκαθίδρυση της πολιτικής ένωσης 

µεταξύ των κυρίαρχων κρατών.237 Παρόµοια ο Γ. Βοσκόπουλος περιγράφει την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως άθροισµα-συνδυασµό δηµιουργίας κοινότητας, κοινών 

θεσµών και εκχώρησης κυριαρχίας.238 

Ωστόσο η πορεία προς την ολοκλήρωση, στην πράξη αποδεικνύεται 

περίπλοκη υπόθεση. Ερωτήµατα όπως εάν προηγούνται οι θεσµοί της κοινωνίας 

ή εάν το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί τη διαδικασία ή το 

αποτέλεσµα, βρίσκονται στην καρδιά του θεωρητικού προβληµατισµού. Ένα άλλο 

ζήτηµα επίσης έχει να κάνει µε τους τοµείς στους οποίους εφαρµόσθηκε αρχικά η 

ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. Οι τοµείς αυτοί αποτελούν τη λεγόµενη 

«χαµηλή πολιτική» (low politics) και αναφέρονται σε οικονοµικά, κοινωνικά ή 

πολιτιστικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια και οι 

εµπορικές συναλλαγές, σε αντιδιαστολή µε την έννοια της «υψηλής πολιτικής» 

(high politics) όπου περιλαµβάνει τοµείς όπως για παράδειγµα της άµυνας και της 

εξωτερικής πολιτικής ή της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το ζήτηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

είναι αρκετά σύνθετο και έχει πολλές προεκτάσεις. Η εξέτασή του στο πέρασµα 

των χρόνων στάθηκε αιτία, να κάνουν την εµφάνισή τους πλήθος θεωριών και 

ερµηνευτικών προσπαθειών, κάποιες εκ των οποίων συνέβαλλαν ουσιαστικά στην 

εξέλιξη της διεθνολογικής σκέψης. Ένα από τα κυρίαρχα ζητήµατα µάλιστα της 

επιστήµης των διεθνών σχέσεων ακόµα και σήµερα, είναι η διάκριση αυτών των 

προσεγγίσεων σε υπερεθνικές και διακυβερνητικές.239 

                                                                                                                                                    
και H. Wallace, “Europeanisation and Globalisation: Complementary or Contradictory Trends?”, 
New Political Economy 5, no3 (2000): 369-382. 
237 Π.Κ. Ιωακειµίδης, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία-∆ιαπραγµάτευση-Θεσµοί και Πολιτικές. 
Η Συνθήκη του Μaastricht και η Ελλάδα (Αθήνα: Θεµέλιο, 1995), 15-21. 
238 Γ. Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Εκφάνσεις Ισχύος, 
Αλληλόδραση και το Ζήτηµα της Παγκόσµιας Ηγεµονίας (Βάρη Αττικής: Ποιότητα, 2012), 58. 
239 ∆ιακυβερνητική είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης, και η διεθνής συνεργασία γενικότερα, στην 
οποία τα κράτη διατηρούν την κυριαρχία τους, γεγονός που αντανακλάται στην αρχή της 
οµοφωνίας. Υπερεθνική είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης, και η διεθνής συνεργασία γενικότερα, 
στην οποία τα κράτη εκχωρούν τµήµα της κυριαρχίας τους σε µια νέα οντότητα, η οποία έχει τη 
δυνατότητα να τους επιβάλει δεσµευτικές αποφάσεις παρά την ενδεχόµενη διαφωνία τους. Το 
χαρακτηριστικό υπερεθνικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία 
άλλη διάκριση κατά τον Ben Rosamond των σύγχρονων ευρωπαϊκών σπουδών, είναι αυτή µεταξύ 
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Οι υπερεθνικές προσεγγίσεις αντιµετωπίζουν την ανάδυση των υπερεθνικών 

θεσµικών οργάνων στην Ευρώπη, ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και τα καθιστούν 

κύριο αντικείµενο ανάλυσης. Κεντρικής σηµασίας είναι οι πολιτικές που 

υπερβαίνουν το επίπεδο του κράτους και συνεπώς το επίκεντρο αποτελούν τόσο 

οι πολιτικοί παράγοντες όσο και ο ρόλος µη-κρατικών δρώντων στο σύστηµα 

λήψης αποφάσεων, που καθορίζει, µέσω των συµφωνιών-πακέτων, την πορεία 

και προοπτική της ολοκλήρωσης. Ανάγουν τέλος την εσωτερική αυτή δυναµική σε 

πρωταρχικό αίτιο της διαδικασίας και της εξέλιξης της συσσωµάτωσης. Τα 

κυριότερα επιχειρήµατά τους διαµορφώνονται ως εξής:240 

• Η ολοκλήρωση προκύπτει ως σταδιακή διαδικασία 

• Τα υπερεθνικά θεσµικά όργανα είναι αυτόνοµοι πολιτικοί παράγοντες 

• Επιδιώκεται ή παρατηρείται η ανάδυση ενός νέου καθεστώτος διοίκησης 

ανώτερου από το επίπεδο του κράτους και 

• Οι υπερεθνικοί νόµοι ενέχουν περιορισµούς για τα κράτη-µέλη. 

Οι σηµαντικότερες από τις θεωρίες αυτές, επιγραµµατικά είναι οι εξής: 

Φεντεραλισµός και Νεοφεντεραλισµός, Λειτουργισµός, Νεολειτουργισµός και 

Συναινετική Συνοµοσπονδία. 

Οι διακυβερνητικές προσεγγίσεις από την άλλη πλευρά, εξακολουθούν να 

θεωρούν τα κράτη ως µείζονος σηµασίας για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης, και 

ως εκ τούτου εστιάζουν στη µελέτη της πολιτικής µεταξύ και εντός των κρατών. Τα 

κυριότερα επιχειρήµατα αυτών των προσεγγίσεων έχουν ως εξής:241 

• Η ολοκλήρωση προκύπτει ως µία σειρά «διακανονισµών» των κρατών, 

• Τα υπερεθνικά θεσµικά όργανα συνδράµουν και διευκολύνουν τις 

διαπραγµατεύσεις µε διαφορετικούς τρόπους, 

• Οι διαπραγµατεύσεις αντικατοπτρίζουν τα εθνικά συµφέροντα των κρατών 

µελών και  

• Οι υπερεθνικοί νόµοι αντικατοπτρίζουν τα συµφέροντα των ισχυρών 

κρατών.  

                                                                                                                                                    
της "πολυεπίπεδης" διακυβέρνησης και του "κρατοκεντρισµού", βλ. Ben Rosamond, Θεωρίες 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Αθήνα: Μεταίχµιο, 2004), 195. 
240 John Bayliss & Steve Smith, Η Παγκοσµιοποίηση της Πολιτικής (Αθήνα: Επίκεντρο, 2007, 3η 
έκδοση): 736. 
241 Ibid. 
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Οι κυριότερες διακυβερνητικές προσεγγίσεις επιγραµµατικά είναι οι εξής: 

Θεωρία Συναλλαγών,242 Θεσµικός/Φιλελεύθερος ∆ιακυβερνητισµός και Σύστηµα 

Συλλογικής Ασφάλειας. 

Το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συνήθως κατανοείται ως διαδικασία 

και όχι ως θεωρητικό µεθοδολογικό εργαλείο αποτελεί ίσως την κύρια αιτία που η 

ανάπτυξη της ΕΠΑΑ δεν έχει ερµηνευθεί κάτω από αυτό το πλαίσιο και την οπτική. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παντρεύει την υπερεθνική και 

διακυβερνητική προσέγγιση, την καθιστά την πιο πλήρη θεωρητική µεθοδολογία 

για την ερµηνεία της ΕΠΑΑ, µιας δυναµικής πολιτικής όσο και η θεωρία/διαδικασία 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πτυχές του χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

όπως τις ορίζει ο Christiansen (σταδιακά: επέκταση αρµοδιοτήτων, αύξηση αριθµού 

µελών, επέκταση της πλειοψηφίας και επέκταση των κοινοβουλευτικών εξουσιών), 

παρατηρείται ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας, καλύπτει το τετράπτυχο αυτό όσον 

αφορά την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.243 

Όσον αφορά στη σταδιακή αύξηση του αριθµού µελών, χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στα κράτη-µέλη που το επιθυµούν και µπορούν, να αναλάβουν 

δεσµευτικότερες υποχρεώσεις στον τοµέα της άµυνας. Κατά συνέπεια επικρατεί η 

δυναµική ενός µικρότερου αριθµού µελών, τα οποία προχωρούν και στην πορεία 

δέχονται την ένταξη νέων κρατών-µελών. Η ίδια πρόνοια, επίσης, δηµιουργεί τη 

βάση για την τρίτη πτυχή που αφορά στη σταδιακή επέκταση της πλειοψηφίας, 

αφού η µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία µετά 

από διαβούλευση µε τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Να σηµειωθεί ότι µεταγενέστερη 

συµµετοχή ή αναστολή συµµετοχής κράτους από τη συνεργασία απαιτεί απόφαση 

του Συµβουλίου που λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία. Βεβαίως, το αντεπιχείρηµα 

που αναπτύσσεται είναι ότι η οµοφωνία διατηρείται στα κύρια και ουσιαστικά 

ζητήµατα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία των κρατών µελών. 

                                                 
242 Karl Deutch, Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the 
Light of Historical Experience (Princeton NJ: Princeton University Press, 1957).  Ο Ben Rosamond 
παραθέτει ακόµα τους όρους «θεωρία της επικοινωνίας» ή «του πλουραλισµού» για αυτήν την 
προσέγγιση του Karl Deutch, βλ. Ben Rosamond, Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Αθήνα: 
Μεταίχµιο, 2004), 62. 
243 Christiansen, «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Συνεργασία», 732. 
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Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας, ο οποίος ασκεί την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας, 

απαντά στο δίπτυχο της σταδιακής επέκτασης αρµοδιοτήτων και των 

κοινοβουλευτικών εξουσιών. Ως προς την πρώτη πτυχή, εφόσον ο Ύπατος 

Εκπρόσωπος είναι εκ των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρµόδιος 

για τις εξωτερικές σχέσεις, υπάγεται στις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.244 Τέλος, αναφορικά µε τη δεύτερη πτυχή, ο Ύπατος 

Εκπρόσωπος υπόκειται σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.245 

Βεβαίως, η ψήφος έγκρισης δεν αφορά µεµονωµένα στον κάθε Επίτροπο, αλλά το 

σύνολο του σώµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
4,5  Μερικά Συµπεράσµατα  

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο έχοντας πραγµατοποιήσει µία συνοπτική 

επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων που µπορούν να συµβάλλουν στην 

κατανόηση της ΕΠΑΑ, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η µελέτη των ευρωπαϊκών 

ζητηµάτων απαιτεί ένα συνδυασµό µεθοδολογικών εργαλείων, προκειµένου να 

γίνει κατανοητή και να ερµηνευτεί µια ιδιαίτερη πολιτική όπως η ΕΠΑΑ. 

Καµία θεωρητική προσέγγιση των ∆ιεθνών Σχέσεων δεν ερµηνεύει συνολικά 

την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. Οι σύγχρονες 

θεωρίες, που επιχειρούν να ερµηνεύσουν την ΕΠΑΑ (επικοινωνιακή δράση και 

στρατηγική κουλτούρα), αποτελούν συµπληρωµατικά µεθοδολογικά εργαλεία στις 

ήδη υπάρχουσες θεωρίες. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως µεθοδολογικό 

εργαλείο συνδράµει στην καλύτερη ερµηνεία της αµυντικής πολιτικής, αφού 

επιτρέπει µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση και κατανόηση της πολιτικής. 

                                                 
244 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», C 83 
(2010/C83/01), Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2010, Άρθρο 18(4) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL (πρόσβαση 16-8-2015)). 
245 Ibid. 
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ΜΕΡΟΣ Β´: ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Κεφάλαιο 5: Η Ελλάδα και το Περιφερειακό Περιβάλλον Ασφάλειας 
- Τα Ελληνικά ∆ιλήµµατα Ασφάλειας 

Η διάλυση του διπολικού συστήµατος οδήγησε σε µια νέα εποχή στις  

σχέσεις των δύο πρώην υπερδυνάµεων, ΗΠΑ και Ρωσίας. Ωστόσο, η σηµερινή 

εποχή δεν παύει να είναι γεµάτη από πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, καθώς 

µε την κατάρρευση του διπολικού συστήµατος, άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» 

σε αρκετές ασταθείς περιοχές (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Καύκασος). Κατά 

συνέπεια, το στρατηγικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι περίπλοκο και να 

εγκυµονεί κινδύνους. 

Παρότι η απειλή ενός τρίτου παγκοσµίου πολέµου δεν υφίσταται, ωστόσο οι 

εθνοτικές εντάσεις, οι οικονοµικές και περιβαλλοντικές διαφορές δηµιουργούν 

αστάθεια στο διεθνές σύστηµα ασφάλειας. Η αύξηση των περιφερειακών δυνάµεων 

στις περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας και του Περσικού Κόλπου, µπορούν 

ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα για τη διεθνή κοινότητα. 

Απειλές που αφορούν στις διαφορές µεταξύ µειονοτήτων, το θρησκευτικό 

φονταµενταλισµό, το διεθνές οργανωµένο έγκληµα, το παράνοµο εµπόριο όπλων, 

την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, τις µαζικές µετακινήσεις προσφύγων και 

την τροµοκρατία συνιστούν σήµερα πρόκληση για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 

Η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή, µεσογειακή και βαλκανική χώρα δεν έµεινε αµέτοχη 

και ανεπηρέαστη από την ταραγµένη ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Ωστόσο, την πρώτη δεκαπενταετία του 21
ου 
αιώνα, παρά τα προβλήµατά της, 

βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις γειτονικές της χώρες σε πολιτικό, οικονοµικό 

και κοινωνικό επίπεδο.246 Αυτό έχει ως συνέπεια η Ελλάδα να αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα για τον εκδηµοκρατισµό και τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις των χωρών 

της νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και για τη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής 

αρχιτεκτονικής ασφάλειας στις χώρες αυτές.
 
Εντούτοις, οι απειλές που αναφύονται 

στην περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου συνδράµουν 

                                                 
246 Όπως προκύπτει από την κατάταξη της χώρας το 2015 στους παγκόσµιους δείκτες α) 
Αντίληψης της ∆ιαφθοράς (CPI) β) Βαρόµετρο της Παγκόσµιας ∆ιαφθοράς (GCB), γ) Παγκόσµιος 
∆είκτης Ανταγωνιστικότητας (GCI), δ) ∆είκτης Οικονοµικής Ελευθερίας (ΙΕF) και ε) ∆είκτης 
Ευκολίας στο Επιχειρείν (EDB). 
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στην αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 

«πυριτιδαποθήκη» της Ευρώπης.247 

Σήµερα είναι διάχυτη η αβεβαιότητα ως προς τις πιθανές απειλές που τα 

κράτη αλλά και η διεθνής κοινότητα καλούνται να αντιµετωπίσουν. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, η Ελλάδα, ως κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, προσβλέπει στη 

διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας τόσο στις γειτονικές της χώρες, όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή. Ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει για τη διατήρηση 

των ισορροπιών, επιτελείται µέσα από τη συµµετοχή της στην ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ). 

Επιπλέον, η γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της Ελλάδας καθώς και η 

εθνική στρατηγική που ακολουθείται αποτελούν ζωτικής σηµασίας παράγοντες που 

διαµορφώνουν τις πολυδιάστατες συνθήκες για την αντιµετώπιση και αποτροπή 

των απειλών που αναφύονται στο διεθνές περιβάλλον: µη συµβατικοί, ασύµµετροι 

αλλά και παραδοσιακοί πόλεµοι, καθώς και απειλές που µπορεί να αναδύονται 

τόσο στην άλλη άκρη της υφηλίου, όσο και στα εθνικά σύνορα. 

Οι κύριες απειλές περιφερειακής ασφάλειας της Ελλάδας κατά το χρονικό 

διάστηµα από τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και µετά, προερχόταν από το 

πρώην σύµφωνο της Βαρσοβίας, την Τουρκία , την Αλβανία και την Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ).   

Η απειλή ασφαλείας από το πρώην σύµφωνο της Βαρσοβίας καλυπτόταν 

πλήρως από τη συµµετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, έχει πλέον παρέλθει και δεν θα 

αποτελέσει αντικείµενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας. 

Η Τουρκία, η Αλβανία, και η ΠΓ∆Μ παρά τις µεγάλες διαφορές τους σε 

έκταση, κουλτούρα, οικονοµία, δηµογραφική σύνθεση, πολιτικά συστήµατα και 

στρατιωτικές δυνατότητες, προκαλούν µια πρωτόγνωρη απειλή για τα δεδοµένα της 

ευρωπαϊκής ασφάλειας, αυτής των εδαφικών διεκδικήσεων.248 Η υπόψη απειλή 

έχει προκύψει κυρίως από τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σηµασία της 

Ελλάδας.249 

                                                 
247 http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/periferiaki-politiki/dytika-valkania.html (πρόσβαση 9-11-2015). 
248 Αν εξαιρεθεί η Κύπρος και η Φιλανδία, η οποία έχει ανάλογη απειλή ασφαλείας από την Ρωσία, 
η Ελλάδα  είναι η µόνη χώρα της ΕΕ που έχει εδαφική απειλή ασφαλείας. 
249 Κατά τον Ι. Μάζη η εφαρµογή των συµπερασµάτων της Γεωπολιτικής, καλείται «Γεωστρατηγική». 
(http://www.geo-mazis.gr (πρόσβαση 10-11-2015)). 
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5.1  Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική Θέση της Ελλάδας 

Η Ελλάδα είναι µια νοτιοανατολική, ευρωπαϊκή και µεσογειακή χώρα που 

βρίσκεται στο σταυροδρόµι χωρών και πολιτισµών, σε µια θαλάσσια περιοχή µε 

τεράστια γεωπολιτική σηµασία.
 
Ήταν η πρώτη χώρα της περιοχής µέλος της ΕΕ, 

της ∆ΕΕ και του ΝΑΤΟ, γεγονός που συνέδραµε καταλυτικά στη µετέπειτα ένταξη 

γειτονικών χωρών της.250 

Βρίσκεται στην «εύφλεκτη» περιοχή των Βαλκανίων, µια περιοχή γεµάτη από 

συγκρούσεις και εντάσεις που από το 1989 βρίσκεται σε κατάσταση ρευστότητας 

και σε αδιάκοπο εθνικιστικό αγώνα.
 
Ωστόσο, η κρίσιµη θέση της Ελλάδας στο 

ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον δεν οφείλεται µόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στη 

Μέση Ανατολή, όπου η βία και η εγκληµατικότητα µπορούν να οδηγήσουν σε 

ολοκληρωτική σύγκρουση. Ένα άλλος σηµαντικός παράγοντας που δεν πρέπει να 

αγνοηθεί, είναι ότι η Ελλάδα είναι το µόνο κράτος-µέλος της ΕΕ που αισθάνεται, 

ακόµα και µετά τη λήξη του ψυχρού πολέµου, να απειλείται η εθνική του κυριαρχία 

και η εδαφική του ακεραιότητα από γειτονική χώρα (Τουρκία).251 

Αυτή η µοναδική θέση της Ελλάδας, καθώς και η ιδιαίτερη γεωγραφική 

διαµόρφωση της Ελληνικής επικράτειας, που συνδυάζει την ηπειρωτική χώρα µε 

µια εκτεταµένη ακτογραµµή από περισσότερα από 3.000 νησιά και βραχονησίδες, 

προσδίδει τη σηµαντικότητα της γεωστρατηγικής της θέσης, καθιστώντας την πύλη 

της Ευρώπης προς την Ασία και την Αφρική. Αυτή η ξεχωριστή γεωστρατηγική 

σηµασία της περιοχής εξηγεί τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας σε θέµατα ασφάλειας. 

Το Αιγαίο, σε συνδυασµό µε την ηπειρωτική Ελλάδα, ασκούν έλεγχο στις θαλάσσιες 

γραµµές επικοινωνίας από και προς τη Μαύρη Θάλασσα και από τη Μέση Ανατολή 

προς τη νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Αυτό εξάλλου αποτελεί τον ενεργειακό 

δίαυλο της ∆ύσης.252 
Το ηπειρωτικό και νησιωτικό ελληνικό έδαφος, που βρίσκεται 

στο κρίσιµο σηµείο συνάντησης των τριών ηπείρων της Ευρώπης, της Ασίας, της 

Αφρικής, και µεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου (και κατ’ επέκταση 

του Ατλαντικού και Ινδικού ωκεανού) αποτελεί έναν ενιαίο αµυντικό χώρο που 

χαρακτηρίζεται παγκόσµιας, στρατηγικής αξίας και σηµασίας. 

                                                 
250 Η Βουλγαρία και η Ρουµανία είναι πλέον µέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η δε Αλβανία έγινε µέλος 
του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο 2009. 
251 http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/ (πρόσβαση 10-11-2015). 
252 Ιωάννης Παρίσης, Η καθ’ηµάς Θάλασσα: Γεωστρατηγική Ανάλυση της Μεσογείου, (Αθήνα: 
Λιβάνης, 2013). 
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Η Κρήτη, για παράδειγµα, µε τις αεροναυτικές εγκαταστάσεις της και την 

κεντρική γεωγραφική θέση στην ανατολική Μεσόγειο, καλύπτει και ελέγχει τις 

θαλάσσιες γραµµές από τα ∆αρδανέλια έως τη διώρυγα του Σουέζ και τον εναέριο 

χώρο από τη δυτική Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή. Η γεωστρατηγικής αξίας θέση 

της Ελλάδας αναδείχθηκε, την περίοδο των συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο, 

µε τη µεταφορά των ενόπλων δυνάµεων και των στρατιωτικών προµηθειών των 

νατοϊκών συµµάχων. Το ίδιο µπορεί να υποστηριχθεί για τη Θεσσαλονίκη, η οποία 

διαδραµάτισε σηµαντικότατο ρόλο στη µετακίνηση ειρηνευτικών δυνάµεων στο 

Κόσοβο, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών στην πρώην Γιουγκοσλαβία.253 
Ως εκ 

τούτου, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια και το οδικό δίκτυο της Ελλάδας καθιστούν τη 

χώρα σηµαντική επιχειρησιακή και υποστηρικτική βάση για την ανάπτυξη ευέλικτων 

στρατιωτικών δυνάµεων προς όλες τις κατευθύνσεις που αναφύονται απειλές. 

Τέλος, η σηµασία της Ελλάδας έχει αναβαθµιστεί µε δύο πρόσφατες εξελίξεις. 

Η πρώτη αφορά στην ανάπτυξη στενών πολιτικοστρατιωτικών και οικονοµικών 

σχέσεων µεταξύ Ισραήλ-Ελλάδας, που αν αποδειχθούν µακροπρόθεσµης πνοής, 

µπορούν να επαναπροσδιορίσουν την ισορροπία των δυνάµεων στο χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου µε αρνητικές επιπτώσεις για την Τουρκία. Η δεύτερη 

αναφέρεται στην ανακάλυψη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στις ΑΟΖ Κύπρου 

και Ισραήλ που αναπόδραστα οδηγούν και για πρακτικούς λόγους (µεταφορά 

υδρογονανθράκων) σε σύναψη ενός γεωοικονοµικού τριγώνου ανάµεσα σε Ισραήλ, 

Κύπρο και Ελλάδα.254 Αντίστοιχη προσπάθεια εκδηλώνεται µεταξύ Ελλάδας, 

Κύπρου και Αιγύπτου.255 Αν και τα ανωτέρω έχουν αναδυθεί τα τελευταία έτη, 

επιβεβαιώνουν τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σηµασία του ελλαδικού χώρου. 

Εν κατακλείδι η σπουδαία γεωστρατηγική αξία της Ελλάδος επιβεβαιώνεται 

και από την υπόδειξη του H.J. Mackinder, ότι η κατάκτηση της Ελλάδος από µία 

ισχυρή χερσαία δύναµη θα δώσει στη δύναµη αυτή τη δυνατότητα ελέγχου όλης 

της «Παγκόσµιας Νήσου».256 

                                                 
253 http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/kfor/kfor-gr.pdf (πρόσβαση 11-11-2015) 
254 Πάντειο Πανεπιστήµιο “Σηµειώσεις Γεωπολιτικής Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών” 
(http://des.panteion.gr/docs/simeioseis_geopolitiki_19_1_14.pdf  (πρόσβαση 12-11-2015). 
255 Ναυτεµπορική, «Τι Συµφωνήθηκε στην Τριµερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου», Εφηµερίδα 
Ναυτεµπορική (9/12/2015)  (http://www.naftemporiki.gr/story/1040756/ti-sumfonithike-stin-trimeri-
elladas-kuprou-aiguptou (πρόσβαση 13-12-2015). 
256 Ηλίας Ηλιόπουλος, ‘‘Γεωστρατηγική Αξία του Ελληνικού Θαλάσσιου Χώρου,’’ Ελεύθερη Ζώνη 
22/2/2014. (http://www.elzoni.gr/html/ent/645/ent.42645.asp (πρόσβαση 10-11-2015)). 
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5.2  Προκλήσεις Εθνικής Ασφάλειας   

5.2.1  Τουρκία  

Η αµυντική πολιτική της Ελλάδας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο, επηρεάζεται από τις διµερείς της σχέσεις µε την Τουρκία. Σε 

εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε την Τουρκία, ενώ σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο συµµετέχουν αµφότερες σε οργανισµούς µε τη 

διαφορά ότι η Τουρκία, βρίσκεται σε ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ από 

το 2005. Επίσης, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είναι εταίροι του ΝΑΤΟ, ενώ η 

αδυναµία της Τουρκίας να συµµετέχει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

άµυνας έχει οδηγήσει συχνά σε προκλήσεις µέσω του νατοϊκού θεάτρου. 

Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα ασφάλειας είναι το ζήτηµα της Κύπρου, η 

τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τµήµατος της νήσου. Η περίπτωση αυτή 

που απέδειξε ότι ο πόλεµος µπορεί να προωθήσει στόχους εξωτερικής πολιτικής 

µε άλλα µέσα, δηµιούργησε µια µόνιµη στρατιωτική και διπλωµατική κατάσταση 

και σταθερό παράγοντα στην πολιτική ζωή της Τουρκίας.257 
Έκτοτε, έχει ιστορικά 

παρατηρηθεί ότι τα τουρκικά αιτήµατα έναντι της Ελλάδας αυξάνονται.
 
Η έννοια 

της αυτοαξίας (self-worth) σε όρους εδαφικού και πληθυσµιακού µεγέθους, 

στρατιωτικής και στρατηγικής αξίας αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την 

Τουρκία στις σχέσεις της µε την Ελλάδα. Από την αντίληψη αυτή δεν κατάφεραν 

να διαφύγουν και οι πιο µετριοπαθείς Τούρκοι πολιτικοί, διπλωµάτες και αναλυτές 

οι οποίοι προβάλουν την ισχύ ως το βασικό κριτήριο για την επίλυση των 

ελληνοτουρκικών διαφορών. 

Αναλυτικότερα, παρότι το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και η είσοδος 

στο ΝΑΤΟ σηµειοδότησαν την αφετηρία µιας υποσχόµενης περιόδου συνεργασίας 

µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, το ζήτηµα της Κύπρου αποτέλεσε ήδη από τη δεκαετία 

1950 σηµείο τριβής στις διµερείς σχέσεις των δύο κρατών. Η τουρκική αντίδραση 

στον αγώνα των Ελληνοκυπρίων για ανεξαρτησία, ξέσπασε το Σεπτέµβριο 1955 

µε µια οργανωµένη επίθεση στον ελληνικό πληθυσµό της Κωνσταντινούπολης, 

καταλήγοντας σε πολυάριθµες απώλειες και εκτεταµένες ζηµιές στις ελληνικές 

ιδιοκτησίες.258 Το πογκρόµ αυτό οδήγησε σε σταδιακή φυγή των Ελλήνων της 

                                                 
257 Thanos Veremis, “The Ongoing Aegean Crisis”, Thesis Journal 1, no.1, (Spring 1997): 22-32. 
258 Spyros Jr. Vryonis, The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 
1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul (New York: Greekworks.com, 2005). 
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Κωνσταντινούπολης που κορυφώθηκε το 1964 µε την επίσηµη απέλαση της 

ελληνικής κοινότητας.259 

Η τουρκική εισβολή και η στρατιωτική κατοχή του βορείου τµήµατος της 

Κύπρου το 1974, καθώς και η εν συνεχεία µονοµερής επέκταση της τουρκικής 

περιοχής ευθύνης ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας µέχρι το µέσο του Αιγαίου, είχε 

καθοριστικές επιπτώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών και στην επαύξηση της 

έντασης µεταξύ των. Έτσι η δεκαετία του 1970 σηµατοδοτείται ως η περίοδος που 

η Τουρκία υιοθέτησε µια συστηµατική πολιτική αµφισβητήσεων και διεκδικήσεων 

σε βάρος της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωµάτων και των διεθνών 

αρµοδιοτήτων της Ελλάδας στον θαλάσσιο, νησιωτικό και εναέριο χώρο.260 

Σκοπός της τουρκικής πολιτικής ήταν και είναι η µεταβολή του εδαφικού 

status quo, που προβλέπεται σε διεθνείς συνθήκες, µε κεντρικό άξονα τη Συνθήκη 

Ειρήνης της Λωζάννης, καθώς και του νοµικού καθεστώτος στο θαλάσσιο και 

εναέριο χώρο που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο και ιδιαιτέρως το δίκαιο της 

θάλασσας. Η έναρξη της πολιτικής αυτής οριοθετείται χρονικά από την εµφάνιση 

των διεκδικήσεων σε βάρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το 1973 και της 

αµφισβήτησης της έκτασης του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου το 1975.261 

Τα ανωτέρω επιβεβαίωσαν την τουρκική επιθετικότητα και αναπροσανατόλισαν 

το ελληνικό δόγµα ασφάλειας, από την «απειλή από Βορρά»262 στην «απειλή εξ 

                                                 
259 Με απόρρητη απόφαση (6/3801) του τουρκικού υπουργικού συµβουλίου στις 2-11-1964, όλες οι 
ιδιοκτησίες που ανήκαν σε Έλληνες της Κωνσταντινούπολης δέχθηκαν επιθέσεις και απαγορεύτηκε 
στους Έλληνες οιαδήποτε νoµική συναλλαγή συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς ιδιοκτησίας  
260 Υπουργείο Εξωτερικών, “Ζητήµατα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων” (http://www.mfa.gr/zitimata-
ellinotourkikon-sheseon (πρόσβαση 12-9-2015)). 
261 To 1973 η τουρκική επιχείρηση πετρελαίου (Turkish Petroleum GRP) αδειοδοτήθηκε από την 
τουρκική κυβέρνηση για πραγµατοποίηση ερευνών σε περιοχές κοντά στα ελληνικά νησιά. Σε 
επανάληψη της ίδιας πρακτικής µετά από την εισβολή στη Κύπρο, η τουρκική κυβέρνηση επέκτεινε 
τις αδειοδοτηµένες περιοχές το 1974. Το ίδιο έτος το τουρκικό χαρτογραφικό σκάφος Chadarli 
εξήλθε από το Βόσπορο κατευθυνόµενο προς το Αιγαίο για να διεξάγει υποθαλάσσιες έρευνες 
σύµφωνα µε επίσηµες τουρκικές ανακοινώσεις. Η κίνηση του Chadarli, το οποίο συνοδευόταν από 
τουρκικά πολεµικά πλοία, δε διέθετε εξοπλισµό για τέτοιου είδους έρευνες, αλλά ήταν µια τουρκική 
δοκιµή των ελληνικών αντανακλαστικών ώστε να διαπιστωθεί ως που θα έφθανε η Ελλάδα. Η 
ελληνική αντίδραση ήταν άµεση. Ο ελληνικός στόλος εξήλθε στο Αιγαίο για να εµποδίσει τον πλου 
του σκάφους στο Βόρειο Αιγαίο. Μεταξύ Χίου και Ψαρών οι δύο νηοποµπές συναντήθηκαν, η ένταση 
αυξήθήκε και ένα θερµό επεισόδιο που µπορούσε να οδηγήσει σε πόλεµο, φαινόταν προ των 
θυρών. Το 1976 υπήρξε ανάλογη έξοδος του ερευνητικού σκάφους Hora. 
262 Όρος που χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο του δόγµατος Τρούµαν για να περιγράψει την 
κοµµουνιστική απειλή. Βλέπε στο Dimitris Tsarouhas, “Explaining an Activist Military: Greece until 
1975”, Southeast European Politics VI, no.1 (2005): 8. 
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Ανατολών».263 Έκτοτε οι δύο χώρες έχουν φτάσει στο χείλος της ένοπλης 

σύγκρουσης δύο φορές: 

• Το Μάρτιο 1987, όταν το ερευνητικό «Πίρι Pέις» (πρώην «ΧΟΡΑ») έπλευσε 

από το στενό της Ίµβρου προς το Αιγαίο συνοδεία δύο πολεµικών πλοίων 

κινούµενο εκτός χωρικών υδάτων, κοντά στη Λήµνο, τη Σαµοθράκη, τον 

Άθω και τη Σκύρο για να πραγµατοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες εντός 

της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι δήλωσαν ότι η υφαλοκρηπίδα 

είναι δική τους µέχρι το µέσον του Αιγαίου. Το γεγονός προκάλεσε πλήρη 

κινητοποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων.  

• Τον Ιανουάριο 1996, όταν πραγµατοποιήθηκε έντονη πρόκληση της 

ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας από την Τουρκία, µε αφορµή την 

προσάραξη εµπορικού πλοίου της τελευταίας στις βραχονησίδες των 

Ιµίων. Κατά τη διάρκεια της ολιγοήµερης αυτής κρίσης, οι δύο χώρες 

ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάµεις (κυρίως ναυτικές) γύρω από τα Ίµια και 

η κατάσταση κλιµακώθηκε φτάνοντας κοντά στην ένοπλη σύρραξη. Η 

κρίση εκτονώθηκε κατόπιν παρέµβασης των ΗΠΑ. 

Με άξονα τη διαφορά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας (1973), και την 

κρίση που επακολούθησε φέρνοντας τις δύο χώρες σε έντονη αντιπαράθεση, της 

οποίας επιλήφθηκε τελικώς, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, το Συµβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, η Τουρκία 

άρχισε σταδιακά να θέτει σε εφαρµογή την πολιτική των επαυξανόµενων 

αµφισβητήσεων και διεκδικήσεων που σταδιακά περιέλαβε:  

α. Αµφισβήτηση του νόµιµου και κυριαρχικού δικαιώµατος της Ελλάδας, µε 

απειλή πολέµου (casus belli), να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της µέχρι τα 12 

ναυτικά µίλια, όπως προβλέπει το ∆ίκαιο της Θάλασσας και όπως έχει πράξει το 

σύνολο σχεδόν των παράκτιων κρατών της διεθνούς κοινότητας, πλην εξαιρέσεων. 

β. Αµφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί νησιών (καινοφανής θεωρία 

γκρίζων ζωνών) και παραβίασή της ακόµα και στην περίπτωση κατοικηµένων 

                                                 
263 Τhanos Dokos, “Greek Defense Doctrine in the Post-Cold War Era” in Greece and the New 
Balkans: Challenges and Opportunities, ed. Van Coufoudakis, Harry J.Psomiades and Andre 
Gerolymatos (New York: Pella Publishing Co., 1999), 245. Επίσης βλ. Richard Clogg, Συνοπτική 
Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας: 1770-1990, (Αθήνα: Ιστορητής, 1995), 204-205. 
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νησιών, καθώς και αµφισβήτηση των θαλασσίων συνόρων.264 Αυτές οι κινήσεις 

θεωρούνται από την Ελλάδα ως προκλητικές κινήσεις ιµπεριαλισµού της Τουρκίας 

στο Αιγαίο. Τα ισχύοντα σύνορα στο Αιγαίο, όπως παγίως επισηµαίνει η Ελλάδα, 

απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και αρχές, τις οποίες η Τουρκία οφείλει να 

σεβαστεί, αντί να τις παραβλέπει συστηµατικά. Όµως κατά την Τουρκία, η κυριότητα 

των εν λόγω περιοχών του Αιγαίου δεν είναι ξεκάθαρη. Παρότι ο όρος «γκρίζες 

ζώνες» δεν έχει απήχηση σε κάποιον επίσηµο διεθνή οργανισµό, χρησιµοποιείται 

συχνά από την τουρκική πλευρά για αιτιολόγηση ή περιγραφή διεκδικήσεών της σε 

ελληνικές παραµεθόριες περιοχές. 

γ. Αµφισβήτηση της έκτασης του ελληνικού εναέριου χώρου, µέσω συνεχών 

παραβιάσεών του από τουρκικά µαχητικά αεροσκάφη, σε συνδυασµό µε την 

αµφισβήτηση των αρµοδιοτήτων στο Flight International Region (FIR) Αθηνών, που 

ασκεί η Ελλάδα βάσει αποφάσεων του ICAO, συνεπικουρούµενη από τη συνεχή 

άρνηση συµµόρφωσης της Τουρκίας προς τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Η 

Τουρκία αµφισβητεί και παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας µεταξύ 

6-10 ναυτικών µιλίων µε το επιχείρηµα ότι δεν ταυτίζονται τα όρια της κυριαρχίας 

της στον αέρα και στη θάλασσα. Η Τουρκία όµως, παραβιάζει συνεχώς τον ελληνικό 

εθνικό εναέριο χώρο και εντός των 6 ναυτικών µιλίων µε στρατιωτικά αεροσκάφη, 

συχνά οπλισµένα, που πραγµατοποιούν προκλητικές πτήσεις εντός του ελληνικού 

εναερίου χώρου, συµπεριλαµβανοµένων και πτήσεων σε χαµηλό ύψος και 

υπεράνω κατοικηµένων νησιών. Η συµπεριφορά αυτή της Τουρκίας, πέραν της 

κατάφορης παραβίασης της ελληνικής κυριαρχίας και του ενδεχοµένου πρόκλησης 

θερµού επεισοδίου,265 δηµιουργεί κινδύνους και για την πολιτική αεροπορία. 

δ. Αµφισβήτηση των αρµοδιοτήτων της Ελλάδας εντός της περιοχής ευθύνης 

της, σε θέµατα έρευνας και διάσωσης. Το 1988, η Τουρκία εξέδωσε τον Κανονισµό 

1988/13559 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό 2001/3275), µε τον οποίο 

όρισε, ως περιοχή ευθύνης της για παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, 

χωρίς να διευκρινίζει εάν πρόκειται για ναυτικά ή και για αεροπορικά ατυχήµατα, 

περιοχή που, εκτός των FIR Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, περιλαµβάνει τµήµα 

του FIR Αθηνών µέχρι το µέσο περίπου του Αιγαίου, εγκλωβίζοντας µεγάλο τµήµα 

                                                 
264 Η έκφραση «Γκρίζες Ζώνες» είναι µονοµερής όρος της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής που 
περιγράφει ύδατα και νησίδες του Αιγαίου όπου η Τουρκία αµφισβητεί την παραδεδεγµένη 
κυριαρχία της Ελλάδας. Ο όρος αυτός και οι σχετικές διεκδικήσεις δεν έχουν καµία νοµική υπόσταση 
265 http://www.hri.org/news/greek/ana/2006/06-05-25.ana.html#02 (πρόσβαση 15-12-2015) 
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της Ελληνικής επικράτειας εντός τουρκικής περιοχής έρευνας και διάσωσης. Η 

τουρκική αυτή ενέργεια εγκλωβισµού ελληνικών νησιών, χωρικών υδάτων και 

εναερίου χώρου στην τουρκική περιοχή έρευνας και διάσωσης παραβιάζει σαφώς 

κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας.  

ε. Απαίτηση της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του 

Ανατολικού Αιγαίου.  

Οι ελληνικές ανησυχίες εντάθηκαν µετά την αποκάλυψη τον Ιανουάριο 2010, 

των τουρκικών επιχειρησιακών σχεδίων “Bayloz” και “Suga”, σύµφωνα µε τα 

οποία οι τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις σχεδίαζαν την πρόκληση και κλιµάκωση 

µιας στρατιωτικής κρίσης µε την Ελλάδα. Τούτο θα αποκάλυπτε την ανικανότητα 

της τουρκικής κυβέρνησης και θα δικαιολογούσε την ανατροπή της από τους 

στρατιωτικούς και την εν συνεχεία εισβολή σε ελληνικά εδάφη στη Θράκη και το 

Αιγαίο.266 Παρότι οι Τούρκοι αξιωµατικοί που ενεπλάκησαν στον υπόψη σχεδιασµό 

παραπέµφθηκαν στη δικαιοσύνη µε κατηγορίες περί προσπαθειών ανατροπής της 

κυβέρνησης, η Τουρκία συνεχίζει να αµφισβητεί την διεθνώς αναγνωρισµένη 

ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο.  

Η δυσχερής οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας τελευταία σε συνδυασµό µε 

την αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών της Τουρκίας τα τελευταία έτη (Εικόνα 1), 

έχει ενισχύσει ακόµη περισσότερο τα διλήµµατα ασφαλείας της Ελλάδας, καθώς  

 
Εικόνα 1: Εξοπλιστικές ∆απάνες Ελλάδας-Τουρκίας267 

                                                 
266 “Darbenin Adi Bayloz”, Taraf-Dusunmek Taraf Olmaktir, 20/1/2010 (http://www.taraf.com.tr/ 
haber/darbenin-adi-bayloz.htm (πρόσβαση 15-12-2015)). 
267 HIS Jane’s, Defence Budget Database, παρατίθεται στο Βασίλειος Μαρτζούκος, «Εθνικές 
Απαιτήσεις Απαιτήσεις Άµυνας και Ασφάλειας» στο Η Ελλάδα και οι Εξελίξεις στην Ανατολική 
Λεκάνη της Μεσογείου, Ηµερίδα ΕΛΙΣΜΕ στην Ακαδηµία Αθηνών (15 Μαΐου 2012) 
(http://www.elisme.gr/en/2013-01-08-09-46-42/item/42-26 (πρόσβαση 12-12-2015).   
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ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής ευαίσθητων ισορροπιών ισχύος στην περιοχή. 

Με το πολιτικό θέµα της Κύπρου να ρίχνει τη σκιά του στις διµερείς σχέσεις 

των δύο κρατών, τα σηµεία τριβής των δύο γειτόνων συνοψίζονται στα εξής:268 

• Η Ελληνική κυριαρχία επί αριθµού νήσων, µικρονήσων και ατολών στο 

Ανατολικό Αιγαίο 

• Τα Ελληνικά χωρικά ύδατα 

• Ο Ελληνικός εναέριος χώρος και το Ελληνικό FIR 

• Το στρατιωτικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου 

• Η υφαλοκρηπίδα 

 
5.2.1.1 Η Ελληνική κυριαρχία επί αριθµού νήσων, µικρονήσων και 

ατολών στο Ανατολικό Αιγαίο 

Παρότι οι τουρκικές διεκδικήσεις για την κυριαρχία των νήσων του Αιγαίου 

δεν ήταν συστηµατοποιηµένες µέχρι την κρίση των Ιµίων (1996), επίσηµες δηλώσεις 

µετά την εισβολή στην Κύπρο αποτέλεσαν τα πρώτα µηνύµατα στην Αθήνα για 

τους αναθεωρητικούς σκοπούς της Τουρκίας. Επιβεβαιώνοντας την στρατηγική 

σηµασία της Κύπρου στην επίτευξη αυτών των σκοπών, ο Τούρκος υπουργός 

εξωτερικών Melih Esenbel δήλωνε: 

Στο Αιγαίο, πρέπει απαραιτήτως να εφαρµοστεί δυναµική πολιτική. Οι 
συνθήκες σήµερα είναι διαφορετικές από τις συνθήκες του 1923. Η ισχύς 
της Τουρκίας έχει αυξηθεί. Όταν µιλάµε για την ανάγκη δυναµικής 
πολιτικής, δεν εννοούµε ότι ο στρατός πρέπει να δράσει αµέσως και ότι θα 
έπρεπε να καταλάβουµε τα νησιά. Τα οικονοµικά µας συµφέροντα στο 
Αιγαίο πρέπει να περιφρουρηθούν. Η Κύπρος είναι το πρώτο βήµα προς 
το Αιγαίο (Υπουργός Εξωτερικών Melih Esenbel, 22 Ιανουαρίου 1975).269 
∆ιαδοχικές δηλώσεις ηγετικών πολιτικών προσωπικοτήτων της Τουρκίας 

αντιµετωπίστηκαν µε ανάλογη ανησυχία: 

Η οµάδα νησιών που βρίσκεται πλησίον των τουρκικών ακτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ∆ωδεκανήσων, πρέπει να ανήκουν στην 
Τουρκία. Μεταξύ αυτών παραθέτουµε τη Σαµοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάµο, 
Κω, Ρόδο και όλα τα άλλα, µεγάλα ή µικρά εντός µιας απόστασης 50 km 

 (Αντιπρόεδρος Turkes, 3 Μαρτίου 1976).270 

                                                 
268 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Ζητήµατα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων», Ειδικά Θέµατα Εξω-
τερικής Πολιτικής, 2015 (http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/ (πρόσβ 15-12-2015) 
269 Παρατίθεται στο Stergios Tsilikas, Greek Military Strategy: The Doctrine of Deterrence and its 
Implications on Greek-Turkish Relations (Monterey: Naval Postgraduate School, 2001), 17. 
270 Ibid, 17. 
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Μην αποκαλείτε αυτά τα νησιά, Ελληνικές νήσους αλλά νήσους του 
Αιγαίου. Είναι προτιµότερο να τα αποκαλούµε νήσους του Αιγαίου  

(Τούρκος πρωθυπουργός Süleyman Demirel, 19 Αυγούστου 1976).271  

Για 600 χρόνια τα νησιά του Αιγαίου είναι δικά µας και στα χέρια των 
Οθωµανών (Τούρκος πρωθυπουργός Süleyman Demirel, 24 Αυγούστου 
1976).272 

Οι εκτιµήσεις των Ελλήνων αναλυτών για τις τουρκικές προθέσεις 

επιβεβαιώθηκαν το 1996, όταν οι τουρκικές προκλήσεις επί των κυριαρχικών 

δικαιωµάτων των µικρονήσων Ίµια, εξελίχθηκε σε γενική αµφισβήτηση της ελληνικής 

κυριαρχίας αριθµού νήσων, µικρονήσων και ατολών του ανατολικού Αιγαίου, 

γνωστής ως «θεωρία των γκρίζων ζωνών».273 Η εξέλιξη των γεγονότων που 

οδήγησαν στην κρίση των Ιµίων είναι ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς για πρώτη φορά 

µετά την εισβολή στην Κύπρο, επιβεβαιώθηκαν οι ελληνικές ανησυχίες περί των 

προθέσεων της Τουρκίας να χρησιµοποιήσει στρατιωτική ισχύ σε δοθείσα ευκαιρία. 

Στις 26 ∆εκεµβρίου 1995, ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο προσάραξε σε µία εκ 

των µικρονήσων Ίµια και ο κυβερνήτης του αρχικά αρνήθηκε τη βοήθεια που 

προσφέρθηκε από τις ελληνικές αρχές, ισχυριζόµενος ότι βρισκόταν εντός 

τουρκικών χωρικών υδάτων. Τελικά αποδέχθηκε την προσφορά να ρυµουλκηθεί 

στην Τουρκία από ελληνικό σκάφος, αλλά µια διαφωνία µεταξύ του Τούρκου 

κυβερνήτη του φορτηγού και του Έλληνα κυβερνήτη του ρυµουλκού για την αµοιβή 

διάσωσης, οδήγησε στην υποβολή  από τον πρώτο, αιτήµατος στο τουρκικό 

υπουργείο Εξωτερικών ρωτώντας σε ποιόν ανήκαν τα Ίµια. Η τουρκική έρευνα 

στην ελληνική περιοχή προβλήθηκε από τα ελληνικά ΜΜΕ και ο δήµαρχος ενός 

παρακείµενου νησιού µετέβη στα Ίµια και µε δική του πρωτοβουλία ύψωσε µια 

Ελληνική σηµαία, προκειµένου να τονίσει ότι την ελληνικότητα της περιοχής. Στις 

27 Ιανουαρίου 1996, οµάδα δηµοσιογράφων της τουρκικής εφηµερίδας Hurriet 

πέταξε µε ελικόπτερο στα Ίµια και αφού αφαίρεσε την ελληνική σηµαία, την 

αντικατέστησε µε µια Τουρκική, υπό τηλεοπτική κάλυψη. Την εποµένη το ελληνικό 

Πολεµικό Ναυτικό υπέστειλε την τουρκική σηµαία και εγκατέστησε την ελληνική. Η 

                                                 
271 Παρατίθεται στο Stergios Arapoglou, Dispute in the Aegean Sea – The Imia/Kardak Crisis, 
Research Report (Alabama Maxwell AFB: Air Command and Staff College Air University, 2002), 13. 
272 Ibid, 13. 
273 Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, Τούρκοι διπλωµάτες ισχυρίζονται ότι αρκετές µικρονήσοι, ενώ δεν 
ήταν µε σαφήνεια υπό την τουρκική κυριαρχία το 1923, εντούτοις δεν ανήκαν µε σαφήνεια σε 
οιαδήποτε άλλη χώρα και εποµένως η κυριαρχίας τους δεν έχει αντικειµενικά αποφασιστεί. 
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Τουρκία απάντησε συγκεντρώνοντας πολεµικά πλοία γύρω από τα Ίµια, 

παραβιάζοντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η τουρκική πρόκληση κορυφώθηκε µε 

την αποβίβαση τουρκικού στρατιωτικού αγήµατος στη δεύτερη µικρονήσο, το 

οποίο συνιστούσε στρατιωτική κατοχή ελληνικού εδάφους. Αρκετές µέρες µετά και 

κατόπιν παρέµβασης των ΗΠΑ, αµφότερες οι πλευρές συµφώνησαν, προκειµένου 

να αποκλιµακωθεί η κρίση, να αποσύρουν τις δυνάµεις τους από την περιοχή και 

να µην υψώσουν ξανά σηµαίες στις µικρονήσους.274 

Την επαύριον του γεγονότος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε την 

τουρκική κυριαρχία πάνω στις µικρονήσους Ίµια και απαίτησε, εφαρµόζοντας στην 

πράξη τη «θεωρία γκρίζων ζωνών», διαπραγµατεύσεις εφ΄όλης της ύλης για τις 

νήσους, µικρονήσους και ατόλες στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς τους 

είναι δεν νοµικά καθορισµένο:275 

Η Τουρκία τόνισε από την αρχή ότι το θέµα δεν ήταν απλώς η κυριαρχία 
των βραχονησίδων Ίµια (Kardak), τις οποίες η Τουρκία θεωρεί δικές της 
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν εκατοντάδες νησάκια, µικρονή-
σοι και βραχονησίδες στο Αιγαίο που το καθεστώς τους παραµένει 
ασαφές, λόγω της απουσίας διµερούς συµφωνίας µεταξύ των δύο χωρών 

(εκπρόσωπος Τουρκικού ΥΠΕΞ, Omer Akbel, 31 Ιανουαρίου 1996)276 

Το αποτέλεσµα για την Ελλάδα, επιβεβαίωσε πλήρως την άποψη αναλυτών 

ότι αν το γόητρο ενός κράτους πληγεί, τότε απευθείας υφίσταται σηµαντική 

υποβάθµιση στη διεθνή κλίµακα ισχύος, το λαϊκό αίσθηµα δέχεται ισχυρό πλήγµα, 

κυρίως ως προς το επίπεδο της εθνικής αυτοπεποίθησης, ενώ και η επιθετικότητα 

αντίπαλων κρατών εναντίον του µεγιστοποιείται στο άµεσο µέλλον, καθώς η 

εµφάνιση ρωγµών στο κύρος και στο γόητρο του κράτους, δύναται να µεταφραστεί 

από τα υπόλοιπα κράτη ως αδυναµία του πρώτου να προστατεύσει τα 

συµφέροντά του.277  

 

 

                                                 
274 Χρήστος Λυµπέρης, Πορεία σε Ταραγµένες Θάλασσες (Βάρη Αττικής: Ποιότητα, 1999). 
275 ∆ιεξοδική ανάλυση των ελληνικών και τουρκικών απόψεων επί των νοµικών ζητηµάτων σχετικά 
µε την κυριαρχία πάνω στις νήσους, παρέχεται στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων υπουργείων 
εξωτερικών (www.mfa.gr για την Ελλάδα και www.mfa.gov.tr για την Τουρκία). 
276 Παρατίθεται στο Tsilikas, Greek Military Strategy: The Doctrine of Deterrence and its 
Implications on Greek-Turkish Relations, 17. 
277 Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις & Στρατηγικές Εφαρµογές, 298-301 
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5.2.1.2 Τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα 

Οι δύο χώρες, από το 1936,278 οριοθετούν τα χωρικά τους ύδατα στα 6 ναυτικά 

µίλια από τις γραµµές βάσης.279 Η διαµάχη για τα χωρικά ύδατα προέκυψε όταν 

κατατέθηκαν προτάσεις για επέκταση του εύρους τους στα 12 µίλια, κατά την πρώτη 

Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS I, 

1958). Η Τουρκία φοβούµενη ότι σε ενδεχόµενη άσκηση τέτοιου δικαιώµατος από 

την Ελλάδα, το Αιγαίο θα µετατρεπόταν ουσιαστικά σε ελληνική λίµνη, µε επίσηµες 

δηλώσεις της τόνισε ότι µία τέτοια επέκταση θα οδηγούσε σε πόλεµο: 

Έχει συχνά αναφερθεί ότι εάν η Ελλάδα επιχειρούσε να επεκτείνει τα 
χωρικά της ύδατα στα 12 µίλια, η Τουρκία θα θεωρούσε αυτή την πράξη 
ως αιτία πολέµου. Η Ελλάδα δε θα διακινδύνευε τέτοιο πράγµα.(Μήνυµα 
του Τούρκου υπουργού εξωτερικών I.Caglayangil στον Έλληνα πρωθυ-
πουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή, 24 Οκτωβρίου 1979)280 

Το ζήτηµα συµπεριλήφθηκε επίσηµα στην ελληνοτουρκική ατζέντα µετά το 

Νοέµβριο 1994, οπότε τέθηκε σε ισχύ το UNCLOS III, το οποίο επισηµοποίησε τα 

12 µίλια ως το µέγιστο πλάτος χωρικών υδάτων ενός κράτους.281 Το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο επικύρωσε το UNCLOS III στις 31 Μαΐου 1995, επιφυλασσόµενο του 

δικαιώµατος άσκησης της σχετικής πρόβλεψης της Σύµβασης. Σε απάντηση, στις 

8 Ιουνίου 1995, το Τουρκικό Κοινοβούλιο έθεσε επίσηµα ζήτηµα αιτίας πολέµου 

(casus belli) και εξουσιοδότησε την τουρκική κυβέρνηση να λάβει κάθε αναγκαίο 

µέτρο, συµπεριλαµβανοµένων στρατιωτικών µέτρων, σε περίπτωση που η 

Ελλάδα ασκούσε το δικαίωµά της.282 

Τουρκικές δηλώσεις υπογράµµισαν την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να 

εµπλακεί σε πόλεµο για το πλάτος των χωρικών υδάτων των ελληνικών νήσων: 

Η Τουρκία θα σκεφτόταν σοβαρά να καταλάβει µερικά από τα ελληνικά 
νησιά που είναι κοντά στον τουρκικό ηπειρωτικό κορµό  

(Αρχηγός Τουρκικού Πολεµικού Ναυτικού, Ναύαρχος Govan Erkaya).283 
                                                 
278 Για την Ελλάδα σύµφωνα µε τον Αναγκαστικό Νόµο 230 της 17ης Σεπτεµβρίου/13ης Οκτωβρίου 
1936 Περί καθορισµού αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδος (ΦΕΚ Α´ 450) 
279 Για ορισµό της γραµµής βάσης βλ. Ν. Ζάικος, «Έδαφος και Κτήση Εδαφικής Κυριαρχίας» στο 
Το ∆ίκαιο της ∆ιεθνούς Κοινωνίας, επιµ. Κ. Αντωνόπουλος και Κ. Μαγκλιβέρας (Αθήνα: Νοµική 
Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2014, 2η έκδοση), 218. 
280 Παρατίθεται στο Arapoglou, Dispute in the Aegean Sea – The Imia/Kardak Crisis, 13. 
281 Part II, Section II article 3 of UNCLOS III in United Nations – Division for Ocean Affairs and the 
Law of the Seas, “Oceans and Law of the Seas”, United Nations Convention on the Law of the Sea 
– Part II Territorial Sea and Contiguous Zone. (http://www.un.org/Depts/los/convention_ 
agreements/texts/unclos/part2.htm (πρόσβαση 27-11-2015)  
282 Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας: 1770-1990, 186. 
283 Παρατίθεται στο Arapoglou, Dispute in the Aegean Sea – The Imia/Kardak Crisis, 9. 
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Εικόνα 2: Το Αιγαίο Πέλαγος µε Ελληνικά Χωρικά Ύδατα 6 ν.µ. και 12 ν.µ.284 

Η Τουρκία θεωρεί απαράδεκτη την επέκταση των χωρικών υδάτων, καθώς 

όλη η ναυσιπλοΐα από και προς τα τουρκικά λιµάνια του Αιγαίου και κάθε διέλευση 

µέσω ∆αρδανελίων από και προς τη Μαύρη Θάλασσα θα απαιτούσε τη διέλευση 

µέσα από ελληνικά χωρικά ύδατα (Εικόνα 2). 

Η Ελλάδα αντιτάσσοντας ότι η Τουρκία επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 

ναυτικά µίλια στη Μαύρη Θάλασσα και στις Μεσογειακές ακτές της, τονίζει ότι η 

ναυσιπλοΐα που καλύπτεται από το δικαίωµα «αβλαβούς διέλευσης», όπως 

περιγράφεται στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας 

του 1982, δεν πρόκειται να απειληθεί από την επέκταση των ελληνικών χωρικών 

υδάτων στα 12 µίλια. Καθώς το πλάτος των χωρικών υδάτων επηρεάζει τα 

κυριαρχικά δικαιώµατα στον υποκείµενο βυθό και στον υπερκείµενο εναέριο χώρο, 

οι Έλληνες αναλυτές θεωρούν αυτή την πρόκληση µέρος της συνολικής τουρκικής 

αναθεωρητικής πολιτικής στο Αιγαίο. 

 
5.2.1.3 Εθνικός Εναέριος Χώρος – FIR Αθηνών  

Ο ελληνικός εναέριος χώρος καθιερώθηκε µε Προεδρικό ∆ιάταγµα (1931), σε 

συνδυασµό µε τους νόµους 5017/1931, 230/1936 και 1815/1988,285  όπου καθορί-

                                                 
284 Martin Pratt and Clive Schofield, “The Imia/Kardak Rocks Dispute in the Aegean Sea”, IBRU 
Boundary and Security Bulletin (Spring 1996): 64. 
285 Πρόκειται για το Προεδρικό ∆ιάταγµα της 6ης/18ης Σεπτεµβρίου 1931 (6/18.9.1931) Περί 
καθορισµού πλάτους χωρικών υδάτων όσον αφορά τα ζητήµατα αεροπορίας και αστυνοµίας αυτής, 
ΦΕΚ Α´ 325. Περισσότερα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Εθνικός Εναέριος Χώρος», 
Ζητήµατα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων-Ειδικότερα Κείµενα, 2015 (http://www.mfa.gr/zitimata-
ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/ethnikos-enaerios-horos.html (πρόσβαση 12-12-2015). 

12 ναυτικά µίλια6 ναυτικά µίλια 
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ζεται αιγιαλίτιδα ζώνη 10 ναυτικών µιλίων από τις ακτογραµµές για σκοπούς 

αεροπορίας και αστυνόµευση αυτής.286  

Η Τουρκία σεβόταν και αναγνώριζε το όριο των 10 ναυτικών µιλίων της 

Ελλάδας µέχρι  το 1975. Έκτοτε η στάση της µεταβλήθηκε και όπως µε τα χωρικά 

ύδατα, πλέον απορρίπτει κάθε αναφορά στο ότι ο ελληνικός εναέριος χώρος 

εκτείνεται πέραν των 6 µιλίων από τις ακτές στο χώρο του Αιγαίου.287 Τούτο 

συνοδεύεται από συστηµατικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από 

στρατιωτικά της αεροσκάφη, συχνά οπλισµένα, που δεν παραβιάζουν µόνο το 

τµήµα του Ελληνικού εναέριου χώρου µεταξύ 6-10 ναυτικών µιλίων, αλλά συχνά 

διεισδύουν εντός των 6 µιλίων και ενίοτε υπερίπτανται ελληνικών νήσων, δηλαδή 

εισέρχονται σε τµήµα που η Τουρκία αναγνωρίζει ως ελληνικό εναέριο χώρο. 

Η διαµάχη για τον εθνικό εναέριο χώρο συνδέεται µε τη δικαιοδοσία ελέγχου 

του διεθνούς εναερίου χώρου περιοχής (FIR). Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη 

διεθνή αεροπλοΐα στο Αιγαίο τέθηκε το 1952 από το ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής 

Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO), βάσει του οποίου, 

εξαιρουµένης µιας λεπτής ζώνης εθνικού εναερίου χώρου κατά µήκος της τουρκικής 

ακτογραµµής, την ευθύνη για τον εναέριο χώρο του Αιγαίου φέρει το FIR Αθηνών. 

Τον Αύγουστο 1974, η Τουρκία εξέδωσε τη Notice to Airmen (ΝΟΤΑΜ) 714, 

εκτείνοντας µονοµερώς την περιοχή ευθύνης της µέχρι το µέσον του Αιγαίου 

(Εικόνα 3), αρνούµενη στο εξής να αναφέρει τα σχέδια πτήσεων των στρατιωτικών 

αεροσκαφών της στο FIR Αθηνών. Η Ελλάδα αντέδρασε εκδίδοντας τη ΝΟΤΑΜ 

1157, δηλώνοντας επισφαλείς τους αεροδιαδρόµους του Αιγαίου προς την Τουρκία, 

λόγω αντικρουόµενων οδηγιών. Το 1980, η Τουρκία απέσυρε τη ΝΟΤΑΜ 714 και 

αµέσως µετά η Ελλάδα ανακάλεσε τη δική της. Ωστόσο η άρνηση της Τουρκίας να 

υποβάλλει σχέδια πτήσεων των στρατιωτικών αεροσκαφών της συνεχίστηκε 

αδιάλειπτη, µε αποτέλεσµα ελληνικά µαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται προς 
                                                 
286 Η διαφοροποιηµένη οριοθέτηση σε σχέση µε τα χωρικά ύδατα (αιγιαλίτιδα ζώνη) των 6 νµ δεν 
αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, καθώς, τα πρόσθετα 4 νµ για την άσκηση ελληνικής δικαιοδοσίας σε 
ζητήµατα αεροπορίας και αστυνοµίας έχουν πλήρες καθεστώς αιγιαλίτιδας ζώνης κατά το διεθνές 
δίκαιο. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται σε καµία περίπτωση πλάτος αιγιαλίτιδας ζώνης µεγαλύτερο 
των 10 νµ, αν και η Σύµβαση για το ∆ίκαιο της Θάλασσας δίνει σε κάθε κράτος το δικαίωµα να 
ορίσει αιγιαλίτιδα ζώνη µέχρι τα 12 νµ. Βλέπε Ν.Ζάικος, «Έδαφος και Κτήση Εδαφικής Κυριαρχίας» 
στο Το ∆ίκαιο της ∆ιεθνούς Κοινωνίας, επιµ. Κ. Αντωνόπουλος και Κ. Μαγκλιβέρας (Αθήνα: Νοµική 
Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2014, 2η έκδοση), 219. 
287 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών «Εθνικός Εναέριος Χώρος», Ζητήµατα Ελληνοτουρκικών 
Σχέσεων-Ειδικότερα Κείµενα, 2015 (http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-
keimena/ethnikos-enaerios-horos.html (πρόσβαση 12-12-2015)) 
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Εικόνα 3: Απεικόνιση της Τουρκικής ΝΟΤΑΜ 714 

αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από 

το Αιγαίο µέχρι σήµερα.288  

Επιπλέον το 1989 αναλήφθηκαν τουρκικές διπλωµατικές πρωτοβουλίες που 

υπέσκαπταν την ελληνική δικαιοδοσία στο Αιγαίο, µε εφαρµογή εκ µέρους της 

Τουρκίας ενός αυθαίρετου νόµου που όριζε τη χώρα υπεύθυνη για έρευνα και 

διάσωση σε µια περιοχή που περιλάµβανε µεγάλο µέρος της Μαύρης Θάλασσας, 

το µισό Αιγαίο και τµήµα της ανατολικής Μεσογείου που περιείχε το κατεχόµενο 

βόρειο κοµµάτι της Κύπρου.289 

Τον Οκτώβριο 2000, στo πλαίσιο Νατοϊκής άσκησης (Destined Glory 2000), 

αναδύθηκαν οι ελληνοτουρκικές διαφορές για ζητήµατα κυριαρχίας στον εναέριο 

χώρο του Αιγαίου, όταν η Τουρκία «έκλεισε» τον εναέριο χώρο της για κάθε νατοϊκό 

αεροσκάφος που προήρχετο από το FIR Αθηνών. Το γεγονός οδήγησε την Ελλάδα 

σε αποχώρηση από την άσκηση, αφού η ενέργεια συνιστούσε κλιµάκωση από την 

Τουρκία των αµφισβητήσεων των κυριαρχικών ελληνικών δικαιωµάτων. Η ελληνική 

πλευρά ζήτησε από την ΕΕ να τοποθετηθεί, λαµβανοµένης υπόψη και της 

πρόσφατης ανάδειξης της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Η ΕΕ µέσω 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διεµήνυσε ότι δεν ασχολείται µε τέτοιου είδους 

ζητήµατα.290 

                                                 
288 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών «FIR Αθηνών», Ζητήµατα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων-
Ειδικότερα Κείµενα, 2015 (http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/ 
fir-athinon.html (πρόσβαση 12-12-2015)). 
289 Ο νόµος δηµοσιεύτηκε στην Τουρκική εφηµερίδα της Κυβερνήσεως την 7 Ιανουαρίου 1989. 
290 P. Tsakonas and A. Tournikiotis, “Greece’s Elusive Quest for Security Providers: The 
‘Expectations-Reality Gap’”, Security Dialogue (Sage) 34, no.3 (2003): 309. Επίσης βλ Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Γραπτή Ερώτηση Ε-3530/00 της 13ης Νοεµβρίου 
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5.2.1.4 Το Στρατιωτικό Καθεστώς των Νήσων του Αιγαίου 

Το καθεστώς της πλειονότητας των ελληνικών και τουρκικών νήσων και 

παράλιων περιοχών πρωτοκαθορίστηκε στη Συνθήκη της Λωζάνης (1923), η οποία 

πέραν της διευθέτησης θεµάτων κυριαρχίας, επίσης αποστρατιωτικοποίησε τα 

περισσότερα εξ αυτών µε εξαίρεση τις δυνάµεις αστυνόµευσης, στρατοχωροφυλα-

κής κλπ. Η Συνθήκη του Montreaux (1936) που αναθεώρησε τη Συνθήκη της 

Λωζάνης, επέτρεψε τη µερική επαναστρατιωτικοποίηση ορισµένων νήσων κοντά 

στα ∆αρδανέλια (Λήµνος, Σαµοθράκη). Παρόµοιοι περιορισµοί στη στρατιωτικοποί-

ηση των ∆ωδεκανήσων περιλήφθηκαν στις προβλέψεις της Συνθήκης Ειρήνης των 

Παρισίων (1947). Την επαύριον της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο (1974), η 

Ελλάδα φοβούµενη πιθανή τουρκική εισβολή, επαναστρατιωτικοποίησε πλήρως 

όλες τις ανωτέρω νήσους, επικαλούµενη το δικαίωµά της για αυτοάµυνα βάσει του 

Άρθρου 51 των Ηνωµένων Εθνών.291 

Η υπόψη επαναστρατιωτικοποίηση αποτέλεσε δικαιολογία για το σχηµατισµό, 

το 1975, της 4ης τουρκικής Στρατιάς, γνωστής ως «Στρατιάς του Αιγαίου», αναπτυ-

γµένης στη νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Η δύναµη αυτή δεν υπάγεται στο ΝΑΤΟ και 

είναι εξοπλισµένη µε τη µεγαλύτερη µη ωκεάνια αποβατική δύναµη στον κόσµο.292 

Η 4η Στρατιά, σε συνδυασµό µε τις αµφίβιες ικανότητές της και την εγγύτητά της 

στις Ελληνικές ανατολικές-νοτιοανατολικές νήσους, αποτέλεσε πηγή σηµαντικής 

ανησυχίας για την Αθήνα, η οποία δρώντας ορθολογικά ενίσχυσε τις στρατιωτικές 

της δυνάµεις στις υπόψη νησιωτικές περιοχές ως πρώτη γραµµή άµυνας έναντι 

ενδεχόµενης τουρκικής επίθεσης.293 Αντίστοιχα η Τουρκία, επικαλούµενη επίσης 

το Άρθρο 51 των Ηνωµένων Εθνών, ισχυρίζεται ότι η 4η Στρατιά συνιστά µια 

προστατευτική ασπίδα έναντι επίθεσης από τις ενισχυµένες στρατιωτικά ελληνικές 

νήσους που απέχουν µόλις µερικές εκατοντάδες µέτρα από τον τουρκικό ηπειρωτικό 

κορµό. Ωστόσο οι πραγµατικές διαστάσεις του θέµατος αναδεικνύονται από τον 

Monteagle Stearns: «Είτε η 4η τουρκική Στρατιά αριθµεί 30.000 στρατιώτες όπως 

υποστηρίζει η Τουρκία, είτε 150.000 όπως ισχυρίζεται η Ελλάδα, είτε πρόκειται για 

                                                                                                                                                    
2000», C 174 E (19.6.2001):72 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
92000E003530&from=EL (πρόσβαση 12-11-2015)). 
291 Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας: 1770-1990, 186. 
292 Clive Schofield and Peter Hocknell, “Instability in the Eastern Mediterranean – A Cypriot Crisis 
in the Making”, Jane’s Intelligence Review, (1998): 8. 
293 Martin Pratt and Clive Schofield, “The Imia/Kardak Rocks Dispute in the Aegean Sea”, IBRU 
Boundary and Security Bulletin (Spring 1996): 62-69. 
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µια εκπαιδευτική διοίκηση, όπως επιµένει η Άγκυρα, είτε µια αµφίβια επιθετική 

δύναµη, όπως λέει η Αθήνα, είναι δύναµη αναπτυγµένη σε λάθος τόπο και χρόνο. 

Σίγουρα δεν είναι απαραίτητη για την άµυνα της Τουρκίας απέναντι σε µια 

ενδεχόµενη στρατιωτική επίθεση από τα ελληνικά νησιά, που θα ήταν αυτοκτονικό 

για τους Έλληνες να σκεφτούν.294 

 
5.2.1.5  Υφαλοκρηπίδα 

Το ζήτηµα οριοθεσίας της υφαλοκρηπίδας, που η Ελλάδα αναγνωρίζει ως τη 

µόνη νοµική διαφορά µεταξύ των δύο χωρών, δηµιουργείται από την προσπάθεια 

της Τουρκίας να αποκτήσει δικαιώµατα υφαλοκρηπίδας δυτικά των ελληνικών 

νήσων του Αιγαίου, πράξη που ουσιαστικά θα τα παγίδευε σε µια περιοχή υπό 

τουρκική δικαιοδοσία. 

Η διαµάχη για τα δικαιώµατα υφαλοκρηπίδας προέκυψε το 1973, όταν η 

τουρκική Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δηµοσίευσε µια απόφαση να εγκρίνει άδεια 

στην τουρκική εθνική εταιρεία πετρελαίου να διεξάγει υποθαλάσσιες έρευνες κοντά 

στα ελληνικά νησιά. Επαναλαµβάνοντας την ίδια πρακτική µετά την εισβολή στην 

Κύπρο, η Τουρκική κυβέρνηση επέκτεινε τις περιοχές που είχαν αδειοδοτηθεί το 

1974. Την ίδια χρονιά, το Τουρκικό ερευνητικό σκάφος Candarli, συνοδευόµενο 

από τουλάχιστον 32 πολεµικά πλοία, έπλεε επί 6 ηµέρες κατά µήκος των δυτικών 

τουρκικών θαλασσίων συνόρων. Το γεγονός επαναλήφθηκε τα 1976 µε το τουρκικό 

ωκεανογραφικό σκάφος Hora, που διεξήγαγε επί 3 ηµέρες έρευνες στην Ελληνική 

υφαλοκρηπίδα, δυτικά της νήσου Λέσβου.295 

Η άρνηση της Τουρκίας για επίλυση του θέµατος στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο 

διατηρούσε την κατάσταση αδιέξοδη, µέχρι το Μάρτιο 1987 όταν το τουρκικό 

σκάφος Sismik-1, συνοδευόµενο ξανά από τουρκικά πολεµικά πλοία, κατευθύνθηκε 

προς το Αιγαίο για διεξαγωγή υποθαλάσσιων ερευνών µόλις έξω από την αιγιαλίτιδα 

ζώνη των ελληνικών νησιών, γεγονός που οδήγησε την κρίση στα πρόθυρα 

ένοπλης σύγκρουσης. Η κρίση, που εκτονώθηκε κατόπιν ταχείας κινητοποίησης 

του Ελληνικού  Πολεµικού  Ναυτικού  και ανταλλαγής  µηνυµάτων µεταξύ  των δύο  

                                                 
294 Monteagle Stearns, Entangled Allies, US Policy toward Greece, Turkey and Cyprus (New York, 
NY: Council on Foreign Relations Press, 1992), 98. 
295 Β. Μούτσογλου, Η Τουρκία στο Μεταβαλλόµενο ∆ιεθνές Περιβάλλον και οι Ελληνοτουρκικές 
Σχέσεις: Από τη Συνάντηση στο Lancaster House στην Απόφαση του Ελσίνκι (Αθήνα: Παπαζήση, 
2000), 123. 
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Εικόνα 4: Οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας κατά το ∆ίκαιο της Θάλασσας296 

πρωθυπουργών, παρείχε στην Ελλάδα την ευκαιρία να επαναλάβει την πάγια θέση 

της για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο σύµφωνα µε το ∆ίκαιο της 

Θάλασσας, στάση που παραµένει αµετάβλητη µέχρι σήµερα (Εικόνα 4).297 

 
5.2.2  Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) 

Το «Μακεδονικό ζήτηµα», που ανάγεται από το τέλος 19ου έως το µέσο του 

20ου αιώνα, ήταν κυρίως µια διεκδίκηση εδαφών και ως τέτοια, ζήτηµα τοπικής και 

διεθνούς ασφάλειας. Κατά το τέλος του 20ου αιώνα µέχρι σήµερα, εξελίχθηκε σε 

ζήτηµα ταυτοτήτων, που σύµφωνα µε τον Ευαγ. Κωφό, κατηγοριοποιείται σε τρείς 

διακριτές οµάδες, ήτοι ταυτότητας της γης, ταυτότητας των ανθρώπων που 

συνδέονται µε τη γη και ταυτότητα κληρονοµιάς. Σύµφωνα µε τον Κωφό, ο πυρήνας 

της αντιπαράθεσης έγκειται στην πρώτη οµάδα, επειδή τα ονόµατα «Μακεδονία» 

και «Μακεδόνες» συνιστούν διεκδικήσεις τίτλων κυριότητας της Μακεδονικής γης, 

των ανθρώπων της και της ιστορικής/πολιτιστικής κληρονοµίας τους.298 

Η ιδέα µιας ενοποιηµένης Μακεδονίας, σχετιζόµενης στενά µε αλυτρωτικές 

διεκδικήσεις εις βάρος ελληνικών εδαφών, ανάγεται στην εποχή του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου, όταν ο Στρατάρχης Tito διαχώρισε από τη Σερβία την περιοχή γνωστής 

µέχρι τότε ως Vardar Banovina (σηµερινή ΠΓ∆Μ), χορηγώντας της καθεστώς 

                                                 
296 www.unclosuk.org (πρόσβαση 12-11-2015) 
297 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Ελληνοτουρκική ∆ιαφορά ως προς την Οριοθέτηση της 
Υφαλοκρηπίδας», Ζητήµατα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων-Ειδικότερα Κείµενα, 2015, (http://www.mfa. 
gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/oriothetisi-yfalokripidas.html (πρόσβαση 12-
12-2015)) 
298 Ευάγγελος Κωφός και Βλάσης Βλασίδης, Αθήνα-Σκόπια: Η Επτάχρονη Συµβίωση (1995-2002) 
(Αθήνα: Παπαζήση, 2003), 14-18 (http://www.macedonian-heritage.gr/InterimAgreement/Downloads 
/Interim_Foreword.pdf (πρόσβαση 13-11-2015). 
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οµόσπονδης συνιστώσας της νεοσύστατης οµοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας και 

µετονοµάζοντάς την αρχικά σε «Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» και κατόπιν 

σε «Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας».299 Παράλληλα µε την προώθηση 

της ιδέας ενός χωριστού-διακριτού «µακεδονικού έθνους», ο Tito άρχισε να 

καλλιεργεί την ιδέα ενοποίησης όλων των Μακεδονικών περιοχών, µε απώτερο 

στόχο να θεµελιώσει µελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις της Γιουγκοσλαβίας στην 

ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και να εξασφαλίσει πρόσβαση στο Αιγαίο 

πέλαγος.300 Οι ελληνικοί φόβοι συντηρήθηκαν κατά την ψυχροπολεµική περίοδο, 

από τις διαµαρτυρίες των Σκοπίων αναφορικά µε τη µεταχείριση της «Μακεδονικής 

µειονότητας» στη Βόρεια Ελλάδα. 

Το ∆εκέµβριο 1944 τηλεγράφηµα του State Department προς τις Αµερικανικές 

Αρχές, µε υπογραφή του τότε Αµερικανού Υπουργού Εξωτερικών Stettinius, 

έγραφε, µεταξύ άλλων, ότι:301 

«Η (Αµερικανική) Κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές του τύπου µακεδονικό 
«έθνος», µακεδονική «Μητέρα Πατρίδα» ή µακεδονική «εθνική συνείδηση» 
αποτελούν αδικαιολόγητη δηµαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καµία πολι-
τική πραγµατικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πιθανού 
µανδύα που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας». 

Η επιλογή της Αθήνας να κρατήσει χαµηλούς τόνους στο θέµα, κυρίως λόγω 

της επιδίωξης καλών σχέσεων µε τη Γιουγκοσλαβία, διατήρησε τη διπλωµατική 

δραστηριότητα σε χαµηλή ένταση, χωρίς όµως να αποτρέψει την ανάδυση ενός εν 

γένει ανυπόστατου «Μακεδονικού ζητήµατος».302 

Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, το «Μακεδονικό ζήτηµα» ανέκυψε το 1991, όταν  

                                                 
299 Stephen Larrabee, “Greek Security Concerns in Balkans” in Greece and the New Balkans: 
Challenges and Opportunities, vol.VI in Modern Greek research Series, ed. Van Coufoudakis, 
Harry J.Psomiades and Andre Gerolymatos (New York: Pella Publishing Company Inc., 1999). 
Αναλυτική παρουσίαση του ζητήµατος επίσης στο Evangelos Kofos, “National Heritage and 
National Identity in Nineteenth- and Twentieth-Century Macedonia” in Modern Greece: Nationalism 
and Nationality, ed. Martin Blinkhorn and Thanos Veremis (Athens, Attiki: ELIAMEP, 1990). 
300 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ» (http://www.mfa.gr/to-
zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/ (πρόσβαση 13-11-2015)). 
301 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ», (http://www.mfa.gr/ 
images/docs/fyrom/dilosi_stettinius_dec_1944.pdf (πρόσβαση 13-11-2015)). 
302 Γεωγραφικά ο όρος Μακεδονία αναφέρεται σε µια ευρύτερη περιοχή που περιλαµβάνει 
περιοχές διαφόρων Βαλκανικών κρατών (κυρίως της Ελλάδας, ΠΓ∆Μ και Βουλγαρίας). Ωστόσο, το 
µεγαλύτερο τµήµα της γεωγραφικής περιοχής µε τον όρο Μακεδονία, συµπίπτει µε την περιοχή 
που κάλυπτε η αρχαιοελληνική Μακεδονία που βρίσκεται εντός των συνόρων της σύγχρονης 
Ελλάδας (55% στην Ελλάδα, 35% στην ΠΓ∆Μ, 9% στη Βουλγαρία και 1% στην Αλβανία). Σήµερα 
περίπου 2,5 εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες ζουν στο ελληνικό τµήµα της Μακεδονίας, οι κάτοικοι 
του οποίου αποκαλούνται και θεωρούν τους εαυτούς τους Μακεδόνες από αµνηµονεύτων χρόνων. 
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σε συνέχεια της κατάρρευσης της Γιουγκοσλαβίας, η ΠΓ∆Μ ανακήρυξε την 

ανεξαρτησία της υπό την ονοµασία «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας», σύροντας την 

Ελλάδα σε µια αντιπαράθεση για το επίσηµο όνοµα του νέου ανεξάρτητου κράτους.  

Η Ελλάδα αντέδρασε έντονα στην υποκλοπή της ιστορικής και πολιτιστικής 

της κληρονοµιάς και στις υφέρπουσες εδαφικές και αλυτρωτικές βλέψεις της ΠΓ∆Μ 

και το θέµα ήλθε στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, το οποίο µε 

δύο αποφάσεις (817/1993), 845/1993) συνιστά την εξεύρεση ταχείας διευθέτησης 

για το καλό των ειρηνικών σχέσεων και της καλής γειτονίας στην περιοχή.303 

Το 1993, κατόπιν της σύστασης του Συµβουλίου Ασφαλείας, η ΠΓ∆Μ έγινε 

δεκτή, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στα Ηνωµένα Έθνη µε αυτήν την 

προσωρινή ονοµασία έως ότου εξευρεθεί µια συµφωνηµένη λύση. 

Το 1995, η Ελλάδα και η ΠΓ∆Μ συνοµολόγησαν µια Ενδιάµεση Συµφωνία, η 

οποία επέβαλε έναν δεσµευτικό «κώδικα συµπεριφοράς». Βάσει της Ενδιάµεσης 

Συµφωνίας τα δύο µέρη άρχισαν διαπραγµατεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωµένων 

Εθνών, οι οποίες συνεχίζονται µέχρι σήµερα.304 

Κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι (2008) τα µέλη της 

Συµµαχίας αποφάσισαν, ότι θα απευθυνθεί πρόσκληση στην ΠΓ∆Μ για ένταξή 

της, εφόσον λυθεί το ζήτηµα του ονόµατος, κατά τρόπο αµοιβαίως αποδεκτό. Η 

απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και επαναλήφθηκε στις µεταγενέστερες Συνόδους 

Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο (2009), στη Λισαβόνα  (2010) και στο 

Σικάγο (2012).305 

Από πλευράς ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2008, αποφάσισε 

(11018/08) ότι η λύση του ζητήµατος του ονόµατος κατά τρόπο αµοιβαίως 

αποδεκτό αποτελεί θεµελιώδη αναγκαιότητα, προκειµένου να γίνουν περαιτέρω 

βήµατα στην ενταξιακή πορεία της ΠΓ∆Μ προς την ΕΕ.306 Κατόπιν το ∆εκέµβριο 

2012, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε συλλογική και οµόφωνη απόφασή του αποφά-

σισε ότι η έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων ΕΕ-ΠΓ∆Μ εξαρτάται από την 
                                                 
303 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ» (http://www.mfa.gr/to-
zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/ (πρόσβαση 13-11-2015)). 
304 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ» (http://www.mfa.gr/to-
zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/ (πρόσβαση 13-11-2015)). 
305 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ» (http://www.mfa.gr/ 
images/docs/fyrom/bucharest _summit_declaration_3_4_08.pdf (πρόσβαση 13-11-2015)). 
306 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ» (http://www.mfa.gr/ 
mages/docs/ fyrom/eu_council conclusions_2008.pdf (πρόσβαση 13-11-2015)) 
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εφαρµογή των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, την προώθηση και το σεβασµό των 

σχέσεων καλής γειτονίας και την επίλυση του ονοµατολογικού, στο πλαίσιο των 

υπό τον ΟΗΕ διαπραγµατεύσεων. Έτσι, η επίλυση του ζητήµατος της ονοµασίας 

τέθηκε ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µεταξύ ΕΕ-

ΠΓ∆Μ και κριτήριο για τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας µε την Ελλάδα.307 

Το ∆εκέµβριο 2013 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, απέρριψε εισήγηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόδοση ηµεροµηνίας έναρξης ενταξιακών διαπρα- 

γµατεύσεων µε την ΠΓ∆Μ. Το Συµβούλιο αποφάσισε ότι θα επανεξετάσει την 

προοπτική αυτή εντός του 2014, στη βάση νέας ενηµέρωσης από την Επιτροπή 

για την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων και την πραγµατοποίηση απτών βηµάτων, 

από τα Σκόπια, για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την εξεύρεση 

αµοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέµα του ονόµατος στο πλαίσιο των, υπό τον 

ΟΗΕ, διαπραγµατεύσεων. 308 

Πρωτοβουλίες της ΠΓ∆Μ συνέδεσαν το ζήτηµα της ονοµασίας µε στοιχεία 

που κρούουν ευαίσθητες χορδές στους Έλληνες. Καλλιεργώντας µέσω σχολικών 

βιβλίων και προπαγάνδας, την αντίληψη ότι οι πολίτες της ΠΓ∆Μ είναι απόγονοι 

των αρχαίων Μακεδόνων, η πολιτική ηγεσία της ΠΓ∆Μ, καλλιεργεί την αντίληψη 

µιας «ενωµένης Μακεδονίας», που ανοίγει πεδία διεκδικήσεων για «κατεχόµενα» 

εδάφη. Πρόσφατα παραδείγµατα αυτής της προσπάθειας είναι η µετονοµασία του 

αεροδροµίου των Σκοπίων σε «Μέγας Αλέξανδρος», του ευρωπαϊκού διαδρόµου 

Χ σε «Αλέξανδρος ο Μακεδών», η έκδοση της «Μακεδονικής Εγκυκλοπαίδειας» µε 

πολλές ανακρίβειες για την ιστορία της περιοχής και η τοποθέτηση αγάλµατος του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων.309 

Περισσότερο ανησυχητικό για τους Έλληνες αποτελεί το γεγονός ότι η ΠΓ∆Μ 

αναφέρεται στην ελληνική Μακεδονία ως “Egejski del na Makedonija pod Grecja” 

(«το παρά του Αιγαίου τµήµα της Μακεδονίας υπό την Ελλάδα»).310 Καθώς η 

επικράτεια των Σκοπίων και η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που εµπεριέχεται σε 

                                                 
307 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ» (http://www.mfa.gr/to-
zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/ (πρόσβαση 13-11-2015)). 
308 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Το Ζήτηµα του Ονόµατος της ΠΓ∆Μ» (http://www.mfa.gr/ 
images/docs/fyrom/bucharest _summit_declaration_3_4_08.pdf (πρόσβαση 12-11-2015)). 
309 Περισσότερα στοιχεία για τις συστηµατικές παραβιάσεις της Ενδιάµεσης Συµφωνίας Ελλάδας-
ΠΓ∆Μ του 1995 µε παραδείγµατα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/ (πρόσβαση 12-11-2015)) 
310 Κατ΄ αντίστοιχο τρόπο το Βουλγαρικό τµήµα της Μακεδονία αποκαλείται «Pirinska del na 
Makedonija pod Balgarija” (Пиринска Македонија - το τµήµα της Μακεδονίας του Πιρίν υπό τη 



- 89 - 

 

 
Εικόνα 5: Η Ιδέα της «Ενωµένης Μακεδονίας»311 

σε άλλα τρία κράτη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία), αµφότερες αναγνωρίζονται από 

τη ΠΓ∆Μ ως Μακεδονία, συνάγεται ότι οι περιοχές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και 

τη Σερβία είναι «αδίκως» υπό ξένη κυριαρχία (Εικόνα 5). 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι παρά τις προαναφερθείσες αποφάσεις διεθνών 

θεσµών εις βάρος της ΠΓ∆Μ, η τελευταία συνεχίζει να τηρεί στάση που αποκλίνει 

από τις αρχές σεβασµού της καλής γειτονίας. 

Για την Ελληνική αντίληψη ασφάλειας, πέραν της ιστορίας και της ιστορικής 

κληρονοµιάς, ανακύπτει ζήτηµα αναθεωρητικών διεκδικήσεων.312 Με ένα σύνταγµα 

που διακηρύσσει την ύπαρξη ενός Μακεδονικού λαού που κατοικεί στην ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας και που οραµατίζεται της τελικής ενοποίησής της, οι 

ελληνικοί φόβοι για τις αναθεωρητικές προθέσεις της ΠΓ∆Μ ενισχύονται.313 Το ότι 

αυτοί οι φόβοι είναι βάσιµοι αποδεικνύεται από την απόφαση των Σκοπίων να 

συµπεριλάβει στη σηµαία του το έµβληµα της αρχαίας δυναστείας των Μακεδόνων, 
                                                                                                                                                    
Βουλγαρία). Βλέπε στο Kofos, National Heritage and National Identity in Nineteenth and Twentieth 
Century Macedonia, 4. 
311 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Macedonia (πρόσβαση 13-11-2015) 
312 Τh. Dokos, “Greek Defense Doctrine in the Post-Cold War Era” in Greece and the New Balkans: 
Challenges and Opportunities, ed. Van Coufoudakis, Harry J.Psomiades and Andre Gerolymatos 
(New York: Pella Publishing Co.,1999), 250. Επίσης βλ. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Νεώτερης 
Ελλάδας: 1770-1990, 204-205. 
313 Το σύνταγµα της ΠΓ∆Μ περιλαµβάνει ένα προοίµιο που αναφέρεται στο ιδρυτικό κείµενο της 
Αντιφασιστικής Συνόδου του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου της Μακεδονίας (ASNOM) του 
Αυγούστου 1944, στο οποίο αναφέρεται: «Οι Μακεδόνες υπό τις Βουλγαρία και Ελλάδα … η ένωση 
όλου του Μακεδονικού λαού εξαρτάται από τη συµµετοχή µας στο γιγάντιο αντιφασιστικό µέτωπο». 
Όπως σηµειώνει ο Θάνος Βερέµης: «Η αλυτρωτική κληρονοµιά του κράτους γεννηµένη υπό 
κοµµουνιστικό άστρο, παραδόξως διατηρήθηκε στο σύνταγµα µιας δηµοκρατικής οντότητας που 
επιζητούσε αναγνώριση», στο Thanos Veremis, “Greece and the Balkans in the Post-Cold War 
Era”, vol.VII, in Greece and the New Balkans: Challenges and Opportunities, ed. Van Coufoudakis, 
Harry J.Psomiades and Andre Gerolymatos (New York: Pella Publishing Co., 1999), 35-37. 
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Σηµαία ΠΓ∆Μ (περιόδου 1992-1995) Σηµαία ΠΓ∆Μ (1995- ) 

Εικόνα 6: Σηµαία ΠΓ∆Μ Περιόδου 1992-1995 µε το Αστέρι της Βεργίνας 314 

το αστέρι της Βεργίνας (Εικόνα 6). Η υιοθέτηση του υπόψη συµβόλου στη σηµαία 

της ΠΓ∆Μ αποτέλεσε κίνηση µε έντονο αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινή 

γνώµη. Καθώς το σύµβολο δεν ήταν ευρέως γνωστό πριν την ανασκαφή από τον 

Μανώλη Ανδρόνικο, του τάφου του Φιλίππου στη Βεργίνα (περιοχή νοτιοανατολικά 

της Θεσσαλονίκης) το 1978, δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός του τότε προέδρου της 

ΠΓ∆Μ Gligorov ότι πρόκειται για σύµβολο που γεννά πατριωτικό φρόνηµα στο λαό 

του. Προκαλώντας τους Έλληνες αποδείχθηκε αποτελεσµατικότατη πολιτική που 

στόχευε την εθνικιστική πτέρυγα του κοινοβουλίου του. 

Ωστόσο, εκτός Ελλάδας, οι λόγοι της φορτισµένης ελληνικής αντίδρασης ούτε 

κατανοήθηκαν επαρκώς και το χειρότερο δεν εξηγήθηκαν επαρκώς από την 

Αθήνα. Μια εύστοχη ερµηνεία της ελληνικής έντονης αντίδρασης πάνω στο ζήτηµα 

της ονοµασίας του νεοσύστατου κράτους, παρέχεται από τον Monteagle Stearns:315 

Εκείνοι στις ΗΠΑ που είναι επικριτικοί µε την Ελλάδα επειδή παρασύρθηκε 
από εθνικιστικές αντιλήψεις, ας σκεφτούν πώς θα αντιδρούσε η 
αµερικανική κοινή γνώµη εάν οι βορειοανατολικές επαρχίες του Μεξικό 
διακήρυτταν την ανεξαρτησία τους µε το όνοµα «∆ηµοκρατία του Τέξας» 
και ύψωναν σηµαία µε έµβληµα το Άλαµο. 

Παρότι σε στρατιωτικό επίπεδο, η απειλή που θέτουν τα Σκόπια στην ελληνική 

ασφάλεια είναι αµελητέα, οι ευαισθησίες του ελληνικού λαού και ιδίως των κατοίκων 

της ελληνικής Μακεδονίας, σε οιαδήποτε πρόκληση της ταυτότητάς τους είναι 

έντονες.316 Το µέγεθος όµως αυτής της απειλής αυξάνει λόγω του τουρκικού 

παράγοντα. Όπως παρατηρεί ο Βαληνάκης, η εσπευσµένη αναγνώριση της ΠΓ∆Μ 

από την Τουρκία το Φεβρουάριο 1992, αναζωπύρωσε του ελληνικούς φόβους για 

                                                 
314 https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia (πρόσβαση 13-11-2015) 
315 Stearns, Greek Security Issues, 65. ∆ιεξοδική παρουσίαση της εσωτερικής δυναµικής στη 
ΠΓ∆Μ και της σχέσης της µε την ευρύτερη σταθερότητα στα Βαλκάνια παρουσιάζεται στο Sofia 
Clement, Conflict Prevention in the Balkans: Case Studies of Kosovo and the FYR of Macedonia 
(Paris: Western European Institute of Security Studies, 1997). 
316 Larrabee, Greece and the Balkans: Implications for Policy, 34. 
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τουρκική περικύκλωση.317  Το αντεπιχείρηµα του Stephen Larrabee, το 1997, ότι 

τέτοιοι φόβοι «φαινόταν υπερβολικοί» έχει πλέον καταπέσει, µετά την έκδοση του 

βιβλίου του Ahmet Davutoglu «Το Στρατηγικό Βάθος», που εισάγει την ιδέα του 

νέο-Οθωµανισµού.318 Σύµφωνα µε το δόγµα του νέο-Οθωµανισµού, η Τουρκία θα 

πρέπει να ακολουθήσει πιο δραστήρια πολιτική στα Βαλκάνια, αξιοποιώντας το 

θρησκευτικό παράγοντα ως όχηµα για την τουρκική παρέµβαση εντός και µεταξύ 

των µουσουλµανικών εθνοτικών οµάδων των Βαλκανίων, ήτοι ΠΓ∆Μ, Κόσοβο, 

Αλβανία, Βοσνία. Έτσι, µέσω µιας αξιοσηµείωτης παρουσίασης του τουρκικού 

γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού οράµατος, ο σηµερινός Τούρκος πρωθυπουργός, 

τροφοδοτεί τις ελληνικές ανασφάλειες περί µουσουλµανικής περικύκλωσης.  

 
5.2.3  Το Αλβανικό Ζήτηµα  

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αναζωπύρωσε το Αλβανικό ζήτηµα, που 

αφορά στην επαναχάραξη των συνόρων, ώστε να διαµορφωθεί ένα νέο έθνος-

κράτος, περιλαµβάνοντας όλες τις Αλβανικές κοινότητες στα Βαλκάνια. 

Στο επίκεντρο του Αλβανικού ζητήµατος είναι η ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας» 

(Εικόνα 7).  Ο όρος αναφέρεται σε µια αλυτρωτική αντίληψη περί εδαφών εκτός των 

αλβανικών συνόρων, τα οποία βάσει της παρούσας ή ιστορικής παρουσίας 

αλβανικών πληθυσµών σε αυτά, θεωρούνται από µερίδα Αλβανών, τµήµατα µιας  

Εικόνα 7: Η Ιδέα της 

«Μεγάλης Αλβανίας»319

                                                 
317 Valinakis, Greece’s Security in the Post-Cold War Era, 48. 
318 Ahmet Davutoglu, Το Στρατηγικό Βάθος – Η ∆ιεθνής Θέση της Τουρκίας, επιµ. Νεοκλής Σαρρής, 
(Αθήνα, Αττική: Ποιότητα, 2010). 
319 James Pettifer, “Albania: The Wild Frontier”, The Times, London, 28 March 2001. 
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ευρύτερης εθνικής πατρίδας. Παρότι ο πυρήνας του Αλβανικού εθνικού ζητήµατος 

θεωρείται το Κόσοβο,320 η Ελλάδα εκφράζει ανησυχίες, καθώς µέρος αυτής της 

ατζέντας αναζητά τον πολιτικό έλεγχο πάνω σε περιοχές της Ηπείρου, µε τον 

ισχυρισµό ότι αποτελεί οργανικό τµήµα της Μεγάλης Αλβανίας και εγείρει στις 

υπόψη περιοχές, θέµατα της κοινότητας των Τσάµηδων.321 Παρότι για το Ελληνικό 

κράτος δεν υφίσταται ανάλογο θέµα, υπάρχει πλειάδα δηµοσιεύσεων, κυρίως στο 

διαδίκτυο, που προσπαθούν να το αναδείξουν.322 

Επιπρόσθετα στις αλυτρωτικές διεκδικήσεις, η απροθυµία των Τιράνων να 

παράσχει στην ελληνική µειονότητα της Αλβανίας, τα διεθνώς αναγνωρισµένα 

δικαιώµατα των εθνοτικών µειονοτήτων στην πλήρη έκτασή τους, εκλαµβάνεται ως 

προσπάθεια αφελληνισµού του νότιου τµήµατος της Αλβανίας.323 Οι ελληνικές 

ανησυχίες εντάθηκαν κατόπιν των αλβανικών µεθοδεύσεων σχετικά µε την 

τελευταία αλβανική απογραφή πληθυσµού. Αρχικά προγραµµατισµένη για τον 

Απρίλιο 2011, αναβλήθηκε για το Νοέµβριο, µε επίσηµη αιτιολογία ότι οι τοπικές 

εκλογές του Μαΐου θα ήταν σε αντίθεση µε τις διαδικασίες απογραφής.324 Καθώς 

αλβανικοί εθνικιστικοί κύκλοι πίεζαν για απαλοιφή του ερωτήµατος της εθνικότητας 

από το ερωτηµατολόγιο, η Ελλάδα θεώρησε την αναβολή ως αντίδραση στα 

αιτήµατα της ελληνικής µειονότητας περί ελεύθερης δήλωσης των εθνοτικών και 

θρησκευτικών απόψεών της, βάσει του διεθνούς και ευρωπαϊκού κανονιστικού 

πλαισίου. Όπως ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, αυτή η αναβολή 

παράλληλα µε ακραίες αλβανικές εθνικιστικές εξάρσεις, θέτει βάσιµες υποψίες για 

διαφοροποίηση του ερωτηµατολογίου.325 

                                                 
320 Judy Batt, “Introduction” in Chaillot Paper no.107 – Is there an Albanian Question?, ed. Judy 
Batt, 5-10 (Paris: EU Institute for Security Studies (EUISS), January 2008), 5. 
321 Besar Limketa, Balkan Insight, 17 Nov 2010. Σύµφωνα µε την αναφορά έτους 2010 του Gallup 
Balkan Monitor, η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των Αλβανών της 
Αλβανίας (63%), του Κοσόβου (81%) και της ΠΓ∆Μ (53%) (http://www.balkaninsight.com/en/article/ 
survey-greater-albania-remains-popular (πρόσβαση 29-11-2015). Επίσης βλ. “Μπερίσα: Από 
Πρέβεζα µέχρι Ποντγκόριτσα η Μεγάλη Αλβανία”, ΤΟ ΒΗΜΑ (28/11/2012) (http://www.tovima.gr/ 
politics/article/?aid=486095 (πρόσβαση 29-11-2015)). 
322 Wikipedia, Μεγάλη Αλβανία (http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Albania (πρόσβ 29-11-2015)). 
323 Τα βασικότερα δικαιώµατα περιλαµβάνουν σχολεία της µητρικής γλώσσας και θρησκευτική 
ελευθερία. Στο τελευταίο εµπλέκεται η αναγνώριση και ανεµπόδιστη λειτουργία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, στην οποία ανήκει η ελληνική µειονότητα. Για την ιστορία της ελληνικής µειονότητας 
στην Αλβανία βλ. The Greek Minority in Albania, A Documentary Record (1921-1993), 
(Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1994). 
324 www.minpress.gr/minpress/scriptpage-bultn.html?id=320289614 (πρόσβαση (29-11-2015) 
325 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Ενηµέρωση διπλωµατικών συντακτών από τον Εκπρόσωπο 
του ΥΠΕΞ Γ. ∆ελαβέκουρα (02.06.2011)», (http://www.mfa.gr/epikairotita/enimerosi-syntakton/ 
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Ο ελληνικός σκεπτικισµός πυροδοτήθηκε περαιτέρω από ορισµένα γεγονότα 

που παρότι µεµονωµένα, έχουν σηµαντικό πολιτικό συµβολισµό. Εκτός των 

αµφιλεγόµενων τοπικών εκλογών τον Οκτώβριο 2000, όπου οι αρχηγοί της 

ελληνικής µειονότητας ανέφεραν εκτεταµένη νοθεία και βία προς τα µέλη-

ψηφοφόρου της µειονότητας, ιδίως στη Χειµάρρα,326 η δολοφονία κατοίκου της 

Χειµάρρας από Αλβανούς εθνικιστές, επειδή µιλούσε ελληνικά,327 επιβεβαίωσαν 

τις ελληνικές ανησυχίες για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της 

ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία. Ακόµη περισσότερο ανησυχητική ήταν η 

αντίδραση των Τιράνων. Παρότι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας καταδίκασε το 

γεγονός, µιλώντας για «πράξη τυφλού φανατισµού», το γεγονός υποβαθµίστηκε 

από µεγάλη µερίδα του αλβανικού τύπου, αναζωπυρώνοντας τις υποψίες της 

Αθήνας ότι η ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας» δεν είχε ουσιαστικά ξεχαστεί.328 

Όπως και µε την ΠΓ∆Μ, η προοπτική επιθετικής ενέργειας εναντίον της 

Ελλάδας από πλευράς Αλβανίας συνδέεται µε τις δράσεις της Τουρκίας στα 

Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθεί η στενή αµυντική σχέση 

Αλβανίας-Τουρκίας. Το 2000 η Τουρκία είχε ολοκληρώσει το έργο ανακατασκευής 

του αλβανικού ναυστάθµου στην Αυλώνα, κόστους 10 εκατ. δολαρίων, εκ των 

οποίων τα µισά ήταν δωρεά της Τουρκίας. Το 2010 εγκρίθηκε από το αλβανικό 

κοινοβούλιο η χρήση της ναυτικής βάσης στο ∆υρράχιο από πλοία του τουρκικού 

Πολεµικού Ναυτικού. Η έγκριση αφορούσε το νόµο περί εισόδου και προσωρινής 

παραµονής τουρκικής ναυτικής µονάδας. Επρόκειτο για ανάληψη καθηκόντων 

από τουρκική στρατιωτική δύναµη 1.125 ατόµων στα αλβανικά χωρικά ύδατα για 

την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ του αλβανικού και του τουρκικού στόλου. 

Νεότερες εξαγγελίες αφορούν σε αναβάθµιση του στρατιωτικού αεροδροµίου στην 

Κουτσόβα Αλβανίας.329 Τα ανωτέρω ηχούν στους ελληνικούς κύκλους που ασχο-

                                                                                                                                                    
enemerose-diplomatikon-suntakton-apo-ton-ekprosopo-tou-upeks-delabekoura-02062011.html 
(πρόσβαση 29-11-2015)). 
326 Η παραλιακή περιοχή της Χειµάρρας στη νότια Αλβανία είχε ανέκαθεν κυρίαρχο το Ελληνικό 
πληθυσµιακό στοιχείο. Υπάρχουν 7 χωρία στην επαρχία Χειµάρρας, συµπεριλαµβανοµένων 2 
ελληνόγλωσσων, ενώ τα υπόλοιπα είναι δίγλωσσα. Βλέπε σχετικά “Albania: State of the Nation” in 
ICG Balkans Report no.111 (Tirana/Brussels: International Crisis Group, 2011).  
327 Σταύρος Τζήµας, “Kathimerini.gr” (12/8/2010) (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ 
world_2_17/08/2010_411622 (πρόσβαση 29-11-2015). 
328 Βάλια Νικολάου, «Γάζωσαν και το Σπίτι του Νεκρού στη Χειµάρρα», Εφηµερίδα Ελεύθερος 
Τύπος 226, (19/8/2010), 9. 
329 Άρης Αµπατζής, ‘‘Τεντώνοντας το Τουρκικό Τόξο στα Βαλκάνια,’’ Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία 
(10/11/2013), (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=397434 (πρόσβαση 30-11-2015)). 
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λούνται µε την ασφάλεια όχι µόνο ως άλλη µια ένδειξη της τουρκικής προσπάθειας 

για δηµιουργία ενός τουρκικά ελεγχόµενου µουσουλµανικού τόξου στα Βαλκάνια, 

αλλά επίσης µια δυνητική άσκηση πίεσης στην Ελλάδα µε στρατιωτικά µέσα. 

 
5.2.4  Παράνοµη Μετανάστευση  

Το Μεταναστευτικό ζήτηµα στην Ελλάδα αφορά στη συστηµατική παράνοµη 

είσοδο µεγάλου αριθµού µεταναστών στη χώρα κατά την περίοδο 1990-2015 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο την καθιστά 

θυροφύλακα της ΕΕ. Ενώ µέχρι τα τέλη της δεκαετίας 1980 ήταν οµογενής 

χώρα,330 η πτώση των Σοσιαλιστικών καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη το 

1989, δηµιούργησε το πρώτο κύµα οικονοµικής µετανάστευσης µε προορισµό την 

Ελλάδα (µε µετανάστες κυρίως από Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουµανία) διαµέσου 

των βόρειων συνόρων, για να προστεθούν στη συνέχεια µετανάστες από χώρες 

της Αφρικής και της Ασίας. Κατά το διάστηµα 2000-2015 η Ελλάδα έγινε πόλος 

έλξης εκατοντάδων χιλιάδων µεταναστών, όχι µόνο από τις πρώην σοσιαλιστικές 

χώρες, αλλά και από ολόκληρο τον κόσµο (κυρίως Μέση Ανατολή, Αφγανιστάν, 

Πακιστάν, Μαρόκο, Αλγερία), µέσω  κυρίως Τουρκίας  (Εικόνα 8), µε  αποτέλεσµα 

 
Εικόνα 8: Ροές Παράνοµης Μετανάστευσης προς Ελλάδα και ΕΕ 331 

                                                 
330 Ο ελληνικός πληθυσµός αποτελούνταν κυρίως από Ορθόδοξους (98%), µε µια µειονότητα 
Μουσουλµάνων κυρίως σε περιοχές της Θράκης και µικρότερες κοινότητες Καθολικών και Εβραίων 
331 https://www.hrw.org/news/2015/06/19/eu-rights-abuses-home-drive-mediterranean-crisis 
(πρόσβαση 12-11-2015) 
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περίπου το 7% του πληθυσµού της χώρας να είναι µετανάστες από χώρες εκτός 

ΕΕ. Χαρακτηριστικά, η Ελλάδα το διάστηµα 2005-2010 χαρακτηρίστηκε ως κύρια 

είσοδος µετανάστευσης στην Ευρώπη.332 

Πληθώρα παραγόντων έχουν διαµορφώσει το ζήτηµα των µεταναστευτικών 

εισροών στην Ελλάδα. Η γεωγραφική θέση της χώρας, µε χερσαία και θαλάσσια 

σύνορα που φυλάσσονται δύσκολα, δηµιουργεί προϋποθέσεις ευκολότερης 

πρόσβασης πληθυσµών από γειτονικές χώρες, ενώ παράλληλα ως σταυροδρόµι 

ανάµεσα σε δύο ηπείρους, αποτελεί ενδιάµεσο σταθµό αρκετών µεταναστών. Η 

ύπαρξη σχετικά µεγάλου αγροτικού τοµέα, αριθµού µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

και παραοικονοµίας, συντελούν επίσης στην απορρόφηση µεταναστευτικής 

εργασίας, συχνά εποχικής ή περιοδικής, κυρίως σε τοµείς κατασκευών, αγροτικού 

τοµέα, και βιοτεχνίας. Επιπλέον, η διαµόρφωση ενός εν γένει χαλαρού θεσµικού 

πλαισίου, φαίνεται πως ευνόησε ή ενθάρρυνε την είσοδο µεταναστών. 

Οι ελληνικές προσπάθειες διαπραγµάτευσης µε την Τουρκία προς επίτευξη 

συµφωνίας πάνω στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης έχουν αποβεί άκαρπες. 

Παρότι οι δύο χώρες έχουν υπογράψει διµερή συµφωνία σχετικά µε το οργανωµένο 

έγκληµα και την παράνοµη µετανάστευση (17 ∆εκεµβρίου 2005), η Τουρκία δεν 

συµµορφώνεται στις συµβατικές της υποχρεώσεις, όπως η επανεισδοχή ατόµων 

από την Ελλάδα, που είχαν αρχικά φύγει από τις τουρκικές ακτές.333 

Τα αλλεπάλληλα κύµατα παράνοµων µεταναστών ανάγκασαν το ελληνικό 

κράτος να αναλάβει ένα κοστοβόρο πρόγραµµα κατασκευής νέων υποδοµών 

υποδοχής µεταναστών στα ανατολικά σύνορα της χώρας, καθώς η υπάρχουσα 

υποδοµή αποδείχθηκε ανεπαρκής. Η σκέψη ανέγερσης φράχτη στα ελληνοτουρκικά 

χερσαία σύνορα, για παρεµπόδιση της διέλευση παράνοµων µεταναστών, 

αντιµετωπίζεται εντός ΕΕ µε σκεπτικισµό, καθώς κρίνεται βραχυπρόθεσµο µέτρο 

που δε θα αντιµετωπίσει την παράνοµη µετανάστευση µε δοµηµένο τρόπο.334 

Για να µειωθούν οι ροές µεταναστών, η Ελλάδα το 2010 ζήτησε τη συνδροµή  
                                                 
332 Χαρακτηρίστηκε ως «η πύλη της Ευρώπης για παράνοµη µετανάστευση», βλ. Elena Becatoros, 
‘‘Europe’s gateway for Illegal Imigration,’’ Washington Post 4/11/2010, (http://www.washingtonpost. 
com/wp-dyn/content/article/2010/11/04/AR2010110403590.html (πρόσβαση 15-9-2015)). 
333 Όπως δήλωσε ο υποδιευθυντής της FRONTEX Gil Arias-Fernandez, «Το κύριο πρόβληµα 
αντιµετώπισης αυτής της ροής παράνοµης µετανάστευσης στην Ελλάδα είναι από µια µεριά η µικρή, 
αν όχι έλλειψη, συνεργασίας από την Τουρκική πλευρά». The Telegraph, “Sharp Rise in Illegal 
Immigrants Εntering Europe Through Greece”, The Telegraph, (1/12/2010). 
334 Συνέντευξη Εκπρoσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Michele Cercone, στο BBC, “News-
Europe”, BBC, 4/1/2011 (http://bbc.co.uk/news/world-europe-12109595 (πρόσβαση 12-10-2015). 
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της ΕΕ µέσω της δύναµης FRONTEX (µεθοριακή δύναµη ταχείας επέµβασης), η 

οποία επιχειρεί στο Αιγαίο από το 2009.335 Το  Νοέµβριο 2010 κατέφθασαν 175 

µέλη της FRONTEX µαζί µε 15 λεωφορεία, 19 περιπολικά και ένα ελικόπτερο. 

Η παρουσία της FRONTEX στα ελληνοτουρκικά σύνορα χαρακτηρίστηκε 

επιτυχής από εκπρόσωπους της Ελληνικής Αστυνοµίας γιατί µειώθηκαν οι ροές 

µεταναστών.336 Η οµάδα FRONTEX σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο τύπου της 

Ελληνικής Αστυνοµίας συµβάλει στην διαλογή και ταυτοποίηση των χώρων 

προέλευσης των µεταναστών. 

Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της FRONTEX Michal Parzyszek, η ασφάλεια 

των συνόρων σχετίζεται και µε την τροµοκρατία. Συγκεκριµένα είπε «δε δηλώνω 

ότι οι µετανάστες είναι τέτοια απειλή, αλλά ανάµεσα σε αυτούς µπορεί να υπάρχουν 

άνθρωποι που δεν αναζητούν καλύτερη ζωή αλλά κάτι άλλο».337 

Παρά τις προσπάθειες της FRONTEX, τα πρακτικά αποτελέσµατα 

ακυρώνονται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τους µη 

καταγεγραµµένους µετανάστες. Από τη στιγµή που περνούν τα σύνορα της ΕΕ, το 

µέλλον τους ρυθµίζεται από µια διαδικασία γνωστή ως «∆ουβλίνο II», έναν 

κανονισµό της ΕΕ, που καθορίζει ότι µη καταγεγραµµένοι µετανάστες που 

εντοπίζονται οπουδήποτε στην ΕΕ, πρέπει να επιστρέφονται στη χώρα εισόδου 

τους.338 Σύµφωνα µε τις προβλέψεις αυτές, εάν µετανάστες που περάσουν στην 

ΕΕ µέσω Ελλάδας, αιτηθούν άσυλο σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της ΕΕ, τα 

αποτυπώµατά τους εµφανίζονται στο επονοµαζόµενο σύστηµα «Eurodoc» και 

                                                 
335 Ο Ευρωπαϊκός οργανισµός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών µελών της ΕE (FRONTEX) ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 
του Συµβουλίου που εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2004. Ο οργανισµός άρχισε να λειτουργεί τον 
Οκτώβριο 2005. H FRONTEX αποβλέπει στη βελτίωση της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
εξωτερικών συνόρων των κρατών-µελών της EE, συνδράµοντας και καθιστώντας αποτελεσµατικό-
τερη την εφαρµογή των υφιστάµενων και µελλοντικών κοινοτικών µέτρων για τη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων, δηλαδή των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων των κρατών-µελών καθώς 
και των αερολιµένων και των λιµένων τους, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου 
σχετικά µε τη διέλευση προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα (http://frontex.europa.eu/about-
frontex/origin (πρόσβαση 12-10-2015). 
336 «Μειώθηκε η Εισροή Λαθροµεταναστών», Εφηµερίδα Καθηµερινή, (http://www.kathimerini.gr/ 
411909/article/epikairothta/ellada/meiw8hke-h-eisroh-la8rometanastwn (πρόσβαση 12-10-2015). 
337 Elena Becatoros, ‘‘Europe’s Gateway for Illegal Imigration,’’ Washington Post (4/11/2010). 
(http://www.washingtonpost.com/twp.-dyn/content/article/2010/11/04/AR2010110403590.html 
(πρόσβαση 15-9-2015). 
338 Η ρύθµιση ∆ουβλίνο ΙΙ αναφέρεται στον Κανονισµό της ΕΕ Νο 343/2003 της 18 Φεβρουαρίου 
2003. Με το ∆ουβλίνο ΙΙ καθορίζονται τα κριτήρια και οι µηχανισµοί για τον καθορισµό του κράτους-
µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήµατος ασύλου που κατατίθεται σε κάποιο κράτος-
µέλος από άτοµο τρίτης χώρας. 



- 97 - 

 

επαναπροωθούνται στην Ελλάδα. Καθώς η πλειονότητα των µη καταγεγραµµένων 

µεταναστών στην ΕΕ εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος µέσω Ελλάδας, το 

∆ουβλίνο ΙΙ ουσιαστικά φωτογραφίζει την Ελλάδα, δηµιουργώντας την εντύπωση 

στους αρµόδιους στην Αθήνα, ότι οι Βρυξέλλες απαιτούν η Ελλάδα να λειτουργεί  

ως θυροφύλακας όλης της ΕΕ, χωρίς η Ένωση να ασχολείται ουσιαστικά µε τα 

ελληνικά διλήµµατα ασφάλειας.  

Η παραπάνω αρνητική εντύπωση επιβεβαιώθηκε µετά την επανάσταση στην 

Τυνησία το ∆εκέµβριο 2010, που προσωρινά µετατόπισε την κύρια µεταναστευτική 

ροή στο Ιταλικό νησί Lampedusa. Απαντώντας στις ιταλικές απειλές περί 

«χορήγησης προσωρινών αδειών» στους Τυνήσιους µετανάστες που επιθυµούν 

να συναντήσουν τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες της ΕΕ, καταστρατηγώντας 

ουσιαστικά τη ρύθµιση ∆ουβλίνο ΙΙ χάριν της ιταλικής εσωτερικής ασφάλειας, η 

τότε Ευρωπαία Επίτροπος υπεύθυνη εσωτερικών υποθέσεων Cecilia Malmström, 

κινητοποίησε κονδύλια της ΕΕ και εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας ότι η 

µετανάστευση αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα για όλη την ΕΕ και όχι µόνο 

την Ιταλία.339 Εντούτοις, παρά τις ποµπώδεις δηλώσεις αλληλεγγύης της ΕΕ, η 

Ελλάδα συνεχίζει να φέρει το φορτίο του ∆ουβλίνο ΙΙ και µαζί του τον κύριο όγκο 

παράνοµων µεταναστών που εισέρχονται στα εδάφη της ΕΕ. 

Η ανεξέλεγκτη µετανάστευση και ιδιαίτερα η παράνοµη µετανάστευση 

συνιστούν ασύµµετρη απειλή για την Ελλάδα. Είναι ευνόητο ότι είναι ενδεχόµενη η 

στρατολόγηση µεταξύ των µεταναστών, κατασκόπων και κάθε είδους πρακτόρων, 

ικανών για τροµοκρατικές ενέργειες, κατασκοπία, υποκίνηση ταραχών, ακόµη και 

δολιοφθορές (πχ δασικές πυρκαγιές) κατά την ειρηνική περίοδο, πόσο δε µάλλον 

σε περίοδο πολέµου.340 Στην Ελλάδα η απειλή από τη παράνοµη µετακίνηση 

ανθρώπων µπορεί επίσης να είναι αποτέλεσµα του Ισλαµικού εξτρεµισµού και της 

δράσης τροµοκρατικών οµάδων. Οµάδες µε ριζοσπαστική και φονταµενταλιστική 

δράση και εµπειρία είναι δυνατό να εισέρχονται σε ελληνικό έδαφος και να 

εµπλέκονται σε διακίνηση βρώµικου χρήµατος, όπλων και ανθρώπων, ενώ παράλ-

ληλα έχουν επαφές µε κυκλώµατα λαθρεµπόρων και ξένες µυστικές υπηρεσίες. 
                                                 
339 Cecilia Malmström, “Cecilia Malström Member of the European Commission responsible for 
Home Affairs Immigration Flows – Tunisia Situation EP Plenary Session Strasbourg, 15 February 
2011”, Europa Press Releases Rapid, 15 February 2011 (http://europa.eu/rapid.pressReleases 
Action.do?reference=SPEECH/11/106 (πρόσβαση 15-10-2015)) 
340 Π. Λάγγαρης, Μεταναστευτικό και Εθνική Ασφάλεια, (Αθήνα: ΕΛΙΣΜΕ, Απρίλιος 2013), 6 
(http://www.elisme.gr/ images/pdffiles/LAGGARIS-Metanasteutiko.pdf (πρόσβαση 18-10-2015). 
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Όσο η κατάσταση σε Συρία, Αφγανιστάν και Β. Αφρική/Λιβύη χειροτερεύει, τόσο η 

Ελλάδα θα έχει περισσότερα προβλήµατα εσωτερικής ασφάλειας. Η βασικότερη 

εσωτερική απειλή για την Ελλάδα προέρχεται από το συνδυασµό ανεξέλεγκτης 

µετανάστευσης, περιθωριοποίησης, διακίνησης όπλων και εκρηκτικών, που 

οδηγούν το µίγµα του θρησκευτικού εξτρεµισµού µε την υφέρπουσα τροµοκρατία 

στις πιο ακραίες καταστάσεις. Συνδυαζόµενα δε µε τη δυσχερή οικονοµική 

κατάσταση της Ελλάδας καθιστά την κατάσταση άκρως επισφαλή.341 

Ακόµη µεγαλύτερος και µακροπρόθεσµος κίνδυνος για την Ελλάδα από την 

είσοδο και παραµονή παράνοµων µεταναστών, είναι η αλλοίωση του εθνολογικού 

και δηµογραφικού χαρακτήρα της µε δηµιουργία µειονοτήτων. Το πρόβληµα γίνεται 

σοβαρότερο, εάν συνδυαστεί µε τις εθνικές διεκδικήσεις και αλυτρωτικές επιδιώξεις 

που ιστορικά προβάλλονται από όµορα κράτη και τον ελλοχεύοντα κίνδυνο 

δηµιουργίας ισχυρών µειονοτήτων, εθνικών ή θρησκευτικών, των οποίων οι 

δραστηριότητες θα υπόκεινται σε επηρεασµό και καθοδήγηση από εκτός της 

Ελλάδος χώρες και κέντρα. Ορισµένες δε, από τις δραστηριότητες αυτές, 

προσδιορίζονται σαφώς από τα εθνικά δόγµατα όµορων κρατών.342 

 
5.3  Η Στρατηγική Ασφάλειας της Ελλάδας  

Οι προαναφερθείσες απειλές καθώς και νέες ασύµµετρες απειλές που έχουν 

εµφανιστεί στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της νοτιοανατολικής Μεσογείου, 

συµβάλλουν ώστε η Ελλάδα να αντιµετωπίζει µια ιδιάζουσα κατάσταση ασφάλειας. 

Το κέντρο βάρους για ζητήµατα διεθνούς ασφάλειας έχει µετατοπιστεί από την 

κεντρική Ευρώπη (σύγκρουση ανατολής-δύσης) στην ευρύτερη ευρωπαϊκή 

περιφέρεια, και ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
 
 

Μια στρατηγική για την ασφάλεια µιας οντότητας αποτελεί εργαλείο πολιτικής 

το οποίο, ξεκινώντας από αξίες και συµφέροντα και καθορίζοντας απειλές, περιγρά-

φει τους µακροπρόθεσµους αντικειµενικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, 

καθώς και τις βασικές κατηγορίες των οργάνων και των µέσων που θα 

χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Η στρατηγική αυτή λειτουργεί ως πλαίσιο για 

την πολιτική που αποφασίζεται να εφαρµόζεται, µέσα σε ένα ταχέως εξελισσόµενο 
                                                 
341 Αθ. ∆ρούγος, «Ανεξέλεκτη Λαθροµετανάστευση. Ασύµµετρη Απειλή για την Ελλάδα» (1 
∆εκεµβρίου 2014), (http://www.elkeda.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3760: 
01-12-2014&catid=40&Itemid=120 (πρόσβαση 18-10-2015)). 
342 Λάγγαρης, Μεταναστευτικό και Εθνική Ασφάλεια, Απρίλιος 2013, 3. 
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εξελισσόµενο και ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.343 

Σε διακηρυκτικό επίπεδο η στρατηγική ασφάλειας της Ελλάδας φαίνεται στην 

Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ), όπου διατυπώνονται οι κατευθύνσεις του υπουρ-

γείου Εθνικής Άµυνας και οι πάγιες αρχές και αξίες που το προσδιορίζουν.344 Η 

ΠΕΑ είναι τµήµα της Εθνικής Στρατηγικής345 και καλείται να υποστηρίξει τα εθνικά 

συµφέροντα και τους εθνικούς αντικειµενικούς σκοπούς. Προδιαγράφει τον τρόπο 

χρησιµοποίησης της εθνικής αµυντικής ισχύος και χειρισµού των ευρύτερων 

αµυντικών θεµάτων. 

Βασικότεροι στόχοι της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας, οι οποίοι 

διαµορφώνονται λαµβανοµένων υπόψη των επιδιώξεων της εξωτερικής πολιτικής 

της χώρας, είναι:346 

• Η διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, της κυριαρχίας και 

ισχύος και ως εκ τούτου η υπεράσπιση του χερσαίου, θαλάσσιου και 

εναέριου εθνικού χώρου και κατ΄αυτό τον τρόπο, της εθνικής ασφάλειας. 

• Η συµβολή στην υπεράσπιση της κρατικής υπόστασης, της ανεξαρτησίας 

και της ασφάλειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στο πλαίσιο συνεργασίας 

των δύο χωρών στον ενιαίο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. 

• Η διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και στις λοιπές περιοχές ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. 

• Η προαγωγή κλίµατος συνεργασίας, εµπιστοσύνης και προώθηση 

σχέσεων φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας στη ζώνη γεωπολιτικού 

ενδιαφέροντος µας, ήτοι στην Ευρώπη, την Αδριατική, τα Βαλκάνια, τον 
                                                 
343 Ι. Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, (Αθήνα: 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2010), 52-53. 
344 Το συγκεκριµένο κείµενο δε δηµοσιεύεται, καθώς είναι διαβαθµισµένο. Μέρη του ωστόσο 
αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο 2014 του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
345 Σύµφωνα µε τον Π. Ήφαιστο, εθνική στρατηγική ορίζεται ως η χρήση των µέσων που διαθέτει 
ένα κράτος για την εκπλήρωση των εθνικών συµφερόντων. Τα εθνικά συµφέροντα οριοθετούν το 
σκοπό της εθνικής στρατηγικής και προσφέρουν ένα διαρκή θεµελιώδη προσανατολισµό των 
τακτικών επιλογών των κρατικών θεσµών που εµπλέκονται στην ανάλυση, εκτίµηση, σχεδιασµό και 
εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής. Η Ελλάδα ακολουθεί µια στρατηγική που βασίζεται στην 
υπευθυνότητα, τη συνέπεια, το σεβασµό στο διεθνές δίκαιο και τη διαφύλαξη της ειρήνης. Η 
ελληνική πολιτική στρατηγική στηρίζεται σε ρεαλιστικές βάσεις και προς αυτή την κατεύθυνση 
επιδιώκει να αποφεύγει τυχόν µελλοντικά προβλήµατα από γειτονικές της χώρες. Σχετικά βλέπε Π. 
Ήφαιστος, «Ελληνική Εθνική Στρατηγική», προσωπική ιστοσελίδα Παναγιώτη Ήφαιστου. 
(http://www.ifestos.edu.gr/63GreekStrategy.htm (πρόσβαση 15-12-2015)). 
346 Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, (Αθήνα: Ελληνική ∆ηµοκρατία/Υπουργείο 
Εθνικής Άµυνας, 2014), 37 και 138. 
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Εύξεινο Πόντο, την ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 

Αφρική. 

• Η µεγιστοποίηση των πλεονεκτηµάτων από τη συµµετοχή στις Συµµαχίες 

και στα συλλογικά όργανα ασφαλείας (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ) για την προάσπιση 

των εθνικών συµφερόντων, τιµώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις έναντι 

της Συµµαχίας. 

• Η επίτευξη υψηλού επιχειρησιακού επιπέδου των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

• Η αποστολή αποτρεπτικών µηνυµάτων προς κάθε επιβουλή. 

• Η δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος και προδιάθεσης για την προαγωγή των 

ελληνικών θέσεων και επιδιώξεων από άλλους, πλέον αρµόδιους προς 

τούτο κρατικούς φορείς.  

• Ο σεβασµός των ηθικών αξιών στη λειτουργία του αµυντικού συστήµατος 

της χώρας. Η ενίσχυση των πολιτών µε την συνδροµή των Ενόπλων 

∆υνάµεων στην αντιµετώπιση συµφορών, µεγάλων καταστροφών και 

γενικά έκτακτων συνθηκών του πληθυσµού.  

Η Ελλάδα, στην προσπάθειά της να προστατεύσει και να εξασφαλίσει την 

επικράτειά της από τις αναφυόµενες απειλές στον περίγυρό της, συµµετέχει ως 

µέλος σε σειρά σηµαντικών διεθνών οργανισµών, ενώ η πολιτική της διέπεται από 

τις αρχές του σεβασµού των διεθνών συνόρων, της σταθερότητας, της ειρήνης και 

ασφάλειας, καθώς και του πλήρους σεβασµού των ανθρωπίνων και µειονοτικών 

δικαιωµάτων. Ο Morgenthaü αναφέρει ότι οι συµµαχίες είναι η πιο σηµαντική 

εκδήλωση της ισορροπίας ισχύος,347 
και είναι προφανές ότι η Ελλάδα, που δεν 

αποτελεί υπερδύναµη, στρατιωτικά ή οικονοµικά, οφείλει να στηρίζεται, όχι µόνο 

στην ισχύ της αλλά και σε συµµαχίες για να µπορεί να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις 

που αναφύονται στη διεθνή σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό η χώρα αναζητά παρόχους 

ασφαλείας που να µπορούν να προστατέψουν-εγγυηθούν τα εθνικά της συµφέροντα 

και να την ανακουφίσουν από τις ανησυχίες ασφάλειας που της προκαλεί ο 

γεωπολιτικός της περίγυρος. 

H Ελλάδα, λοιπόν, είναι µέλος των Ηνωµένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, της 

∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισµού 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), µε σκοπό τη διατήρηση 

                                                 
347 Hans  Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, (New York: 
Knopf, 1993, 7th edition). 
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της εθνικής της ακεραιότητας και της διαφύλαξης της ειρήνης και της δηµοκρατίας 

µεταξύ των κρατών. 

Την τελευταία δεκαπενταετία είναι ιδιαίτερα έντονη η στροφή της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή/Κοινή Πολιτική Άµυνας και Ασφάλειας. Πέραν της σαφούς διακήρυξης 

της θέσης της χώρας στη Λευκή Βίβλο 2014 του ΥΠΕΘΑ,348 επιβεβαιώνεται και 

από τις θέσεις των Ελλήνων πολιτικών κατά την κρίσιµη περίοδο των αρχών του 

2000 όπου και άρχισε η µετουσίωση και πραγµάτωση της Ευρωπαϊκής άµυνας και 

ασφάλειας. Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κατά τα έτη 1996-2004 

Κ. Σηµίτη «…η ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα της κοινής 

Ευρωπαϊκής άµυνας αποτελούν τους κύριους συντελεστές για την ενίσχυση του 

διεθνούς ρόλου της Ένωσης. Η κοινή άµυνα πρέπει να προσλάβει βαθµιαία τον 

χαρακτήρα ενός συλλογικού συστήµατος ασφάλειας µε βάση τις αρχές της 

αλληλεγγύης και αµοιβαίας συνδροµής…».349 Ανάλογη ήταν και η θέση της 

αξιωµατικής αντιπολίτευσης η οποία εκφράστηκε από την τότε βουλευτή Ν. 

Μπακογιάννη «..Η πολιτική µας πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριµένες αρχές. 

Άµυνα σηµαίνει αµυντική θωράκιση και προστασία των συνόρων της Ευρώπης . Αν 

αυτή η αρχή δεν είναι αδιαπραγµάτευτη, τότε δεν έχει νόηµα, δεν µπορούµε να 

συζητάµε για ενιαία αµυντική πολιτική…».350 Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι η 

αξιολόγηση της σηµασίας της Ευρωπαϊκής άµυνας για την Ελλάδα από κύκλους 

διεθνολόγων και δεξαµενών σκέψεως (Think Tanks). Άξια αναφοράς  είναι η 

ακόλουθη τοποθέτηση του Θ. Ντόκου «…Για την αποτροπή απειλών εναντίον της 

ασφάλειας της η Ελλάδα βασίζεται σε εσωτερική (ισχυρές Ένοπλες ∆υνάµεις) και 

εξωτερική εξισορρόπηση (συµµετοχή σε Ευρωπαϊκούς πολιτικούς οργανισµούς και 

οργανισµούς ασφαλείας)…».351 

Το καλοκαίρι 2008, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στο ελληνικό 

στρατηγικό δόγµα όπως αυτό είχε διαµορφωθεί το 2005, το οποίο από αµιγώς 

αµυντικό µετατράπηκε, σύµφωνα µε την ΠΕΑ σε αποτρεπτικό-αµυντικό, µε 

προσανατολισµό στην αντιµετώπιση της τουρκικής απειλής διατηρώντας την 

ευελιξία για ταυτόχρονη αντιµετώπιση καταστάσεων αποσταθεροποίησης και 
                                                 
348 Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, 42. 
349 Κωνσταντίνος Σηµίτης, ‘‘Το Μέλλον της Ευρώπης και η Ελλάδα’’ στο Το Μέλλον της Ευρώπης 
και η Ελλάδα, επιµ. Παναγιώτης Ιωακειµίδης (Αθήνα/Κοµοτηνή: Σάκκουλα,2002), 15. 
350 Ντόρα Μπακογιάννη, ‘‘Το Μέλλον της Ευρώπης στο ∆ιεθνές Σύστηµα’’ στο Το Μέλλον της 
Ευρώπης και η Ελλάδα, επιµ. Παναγιώτης Ιωακειµίδης (Αθήνα/Κοµοτηνή: Σάκκουλα,2002), 56. 
351 Θάνος Ντόκος, Ελληνική Πολιτική Ασφαλείας στον 21ο Αιώνα (Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, 2007), 6. 
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έλλειψης ασφάλειας στα βόρεια σύνορα της χώρας. Επίσης συνίσταται στην 

αµυντική επάρκεια, τη στρατηγική ευελιξία, την άµεση ευέλικτη ανταπόδοση, την 

περιφερειακή παρουσία και την ικανότητα κάλυψης του «Ενιαίου Αµυντικού 

Χώρου» Ελλάδας–Κύπρου. Σκοπός των αλλαγών ήταν να υιοθετηθεί ένα πλήρως 

αποτρεπτικό δόγµα που αυτό συνεπάγεται πως όταν µια χώρα δέχεται επίθεση, 

οφείλει να αµυνθεί και, κατά συνέπεια, πρέπει να διαθέτει πολύ αποτελεσµατική 

άµυνα. Ο Ι.Α. Ραγιές αναφέρει ότι αποτρεπτικό είναι το στρατηγικό δόγµα όταν το 

κράτος διαθέτει αποτρεπτικού χαρακτήρα στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά και 

ισχυρή διπλωµατική-πολιτική θέση, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε πιθανή 

επιθετική κίνηση.352  

Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία της Ελλάδας κατά την 

αναζήτηση συµµαχιών και διεθνών θεσµών, δηλαδή παρόχων ασφάλειας που θα 

εγγυηθούν τα εθνικά συµφέροντα και θα συµβάλουν στην αποτελεσµατικότητα του 

αµυντικού-αποτρεπτικού δόγµατος της χώρας.  

                                                 
352 Ι.Α. Ραγιές, «Εθνική Ασφάλεια – Στρατηγικό ∆όγµα: Προς Ένα Ρεαλιστικό Αποτρεπτικό ∆όγµα», 
Στρατηγική (Ιούλιος 2008): 118-121. 
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Κεφάλαιο 6: Η Ελληνική Αναζήτηση Παρόχου Ασφάλειας – Ο 
∆ρόµος προς την ΕΠΑΑ 

Η ιστορία της Ελληνικής πολιτικής σκηνής αποκαλύπτει συγκεκριµένη 

νοοτροπία σχετικά µε το ρόλο των ξένων δυνάµεων και θεσµών. ∆ραστηριοποιού- 

µενη σε ένα κράτος που επί χρόνια υπόκειτο σε ωµή ξένη παρέµβαση και 

ταυτόχρονα προστασία, σηµαντικό µέρος της Ελληνικής ελίτ τείνει να θεωρεί τον 

εξωτερικό παράγοντα σε ρόλο είτε παρεµβατικό, είτε «προστάτιδας δύναµης».353 

Στην εποχή µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Ελλάδα προσέγγισε αµφότερες 

τις δυνάµεις που ήταν διαθέσιµες ως πάροχοι ασφάλειας  στη ∆ύση, ήτοι το ΝΑΤΟ 

και τη ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση (∆ΕΕ). Παρότι ήταν ενεργό µέλος και στις δύο, η 

Ελλάδα υποστήριξε ένθερµα την ιδέα ενός αυτόνοµου Ευρωπαϊκού Αµυντικού 

Σχεδίου, από γεννήσεως του το 1999.354 

Η υπόψη επιλογή εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε τις ελληνικές αντιλήψεις περί 

των εγγυητών της ασφάλειάς της. Η υπόψη προτίµηση ήταν αποτέλεσµα απλά 

ένδειξης Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ή αποκαλύπτει ένα βαθύτερο σκεπτικισµό – αν 

όχι απογοήτευση – για τα µέχρι τότε υφιστάµενα σχήµατα παρόχων ασφάλειας; 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται να παρουσιαστεί ο ρόλος του ΝΑΤΟ και της 

∆ΕΕ στην Ελλάδα και η στάση της τελευταίας απέναντι τους, ώστε να γίνει 

κατανοητό το πλαίσιο που υπαγόρευσε την ελληνική υποστήριξη προς την ΕΠΑΑ 

και τις προσδοκίες από αυτή.  

 
6.1  Η Περίοδος 1947-1974 

Η Ελλάδα παρότι µέλος του ΝΑΤΟ από το 1958, δεν κατάφερε µετά το τέλος 

του εµφυλίου πολέµου (1946-1949) να εστιάσει στην ανοικοδόµησή της, καθώς 

νέα ζητήµατα ασφάλειας κυριάρχησαν στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική της. 

Την εποχή που άλλα µέλη του ΝΑΤΟ προσανατόλιζαν την πολιτική ασφάλειας 

τους στη συλλογική άµυνα, η προσοχή της Ελλάδας στράφηκε προς εδαφικά ζητή-  
                                                 
353 P.Ioakimidis, “Greece, the European Union and Southeastern Europe: Past Failures and Future 
Prospects”, vol.VI in Modern Greek Research Series, in Greece and the New Balkans: Challenges 
and Opportunities, ed. Van Coufoudakis, Harry J.Psomiades and Andre Gerolymatos (New York: 
Pella Publishing Co., 1999), 176-177. 
354 Αν και οι προσπάθειες για µια κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας µπορούν να 
ανιχνευτούν ήδη από την εποχή του Β’ ΠΠ, µέχρι τη δηµιουργία της ΕΠΑΑ το 1999, δεν είχε 
αναληφθεί από τα Ευρωπαϊκά κράτη κάποιο ουσιαστικό αυτόνοµο σχέδιο άµυνας   
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µατα που περιέπλεξαν και έθεσαν σε κίνδυνο τις σχέσεις Ελλάδας-ΝΑΤΟ. 

Οι πρώτες ενδείξεις εµφανίστηκαν το 1955, όταν οι κυπριακές προσπάθειες 

ενοποίησης της Κύπρου µε την Ελλάδα, πυροδότησαν ανθελληνικές ταραχές στην 

Τουρκία και προκάλεσαν την απόσυρση της Ελλάδας για πρώτη φορά από τις 

ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Το ζήτηµα της ένωσης Ελλάδας-Κύπρου, µεταπολεµικά 

κατείχε δεσπόζουσα θέση στην Ελληνική πολιτική ατζέντα, καθώς έθετε σε 

αντιπαράθεση τα στρατηγικά συµφέροντα της χώρας µε τα αιτήµατα της κοινής 

γνώµης και τις εθνικές φιλοδοξίες. 

Το θέµα είχε προκύψει τουλάχιστον από το 1954, όταν κατά τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ, η Αθήνα έθεσε θέµα αυτοπροσδιορισµού και ένωσης της 

Κύπρου µε την Ελλάδα. Η Μεγάλη Βρετανία, η  οποία είχε ακόµη τον έλεγχο της 

νήσου, εισήγαγε την Τουρκία στο ζήτηµα, ως αντίβαρο στα ελληνικά αιτήµατα και 

για να διατηρήσει την παρουσία της στο νησί. Καθώς η Τουρκία ανέλαβε ρόλο 

προστάτιδας της ευηµερίας των Τουρκοκυπρίων και προσπάθησε να προάγει και 

να προστατέψει τις τουρκοκυπριακές υποθέσεις, ο αντιαποικιακός αγώνας της 

Κύπρου σταδιακά εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας.355 

Η αντιπαράθεση εντάθηκε µετά τη συµβιβαστική πρόταση του ΝΑΤΟ το 1960 

για διακριτή ανεξαρτησία, όπου αντί για ένωση προτάθηκε ένα ιδιόµορφο και 

πρακτικά αναποτελεσµατικό σύνταγµα. Βάσει των Συµφωνιών της Ζυρίχης και του 

Λονδίνου, όπου σκιαγραφήθηκε το σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, οι 

Κύπριοι διαχωρίστηκαν σε δύο κοινότητες βάσει εθνοτικής προέλευσης. Ο 

πρόεδρος έπρεπε να είναι Ελληνοκύπριος, εκλεγµένος από την επικρατούσα 

ελληνοκυπριακή κοινότητα (άνω του 80%) και ο αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος, 

εκλεγµένος από τους Τουρκοκυπρίους. Μια πρόσθετη Εγγυητική Συνθήκη, που 

συµφωνήθηκε στη Ζυρίχη καθιστούσε το Ηνωµένο Βασίλειο, την Τουρκία και την 

Ελλάδα εγγυήτριες δυνάµεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όπου όλα τα µέρη 

υποσχέθηκαν  να  εµποδίσουν  την  προώθηση  «είτε  της  ένωσης  της  Κυπριακής  

                                                 
355 Η άµεση εµπλοκή της Τουρκίας στην Κύπρο πυροδοτήθηκε από την επακόλουθη αιµατοχυσία 
(περίπου 100 ανθρώπων από κάθε πλευρά που σκοτώθηκαν µέχρι τον Ιούνιο 1958), βλ. Raouf 
Denktash, “The Crux of the Cyprus Problem”, Perceptions: Journal of International Affairs IV, no.3 
(1999). Για την Τουρκική άποψη για το Κυπριακό βλ. Ergun Olgun, “Cyprus: A New and Realistic 
Approach”, Perceptions: Journal of International Affairs IV, no.3 (1999) και Clement Henry Dodd, 
The Cyprus Imbroglio (Beverley, North Humberside: Eothen Press, 1998). Για την Ελληνική άποψη 
για το Κυπριακό, βλ. Thanos Veremis, Greek Security: Issues and Politics (Adelphi Papers) 
(International Institute for Strategic Studies, 1982). 
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∆ηµοκρατίας µε άλλο κράτος, είτε τη διχοτόµηση της νήσου».356 

Από το ∆εκέµβριο 1963 και µετά από ταραχές που ξέσπασαν µεταξύ των δύο 

κοινοτήτων, µε αφορµή διαφωνίες επί της συνταγµατικής αναθεώρησης που 

προτάθηκε από τον πρόεδρο της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, η Τουρκία 

επανειληµµένως απείλησε µε εισβολή σε αρκετές περιπτώσεις. Ενώ το ΝΑΤΟ 

διατηρούσε την ουδέτερη στάση του, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Lyndon Johnson 

που προειδοποίησε τον Τούρκο πρόεδρο Ismet Inönü, τον Ιούνιο 1964, για 

σοβαρές συνέπειες για την Τουρκία, εάν επιχειρούσε να εισβάλει στη νήσο.357 

Όταν οι ταραχές µεταξύ των δύο κοινοτήτων επαναλήφθηκαν το Νοέµβριο1967, 

πάλι η άσκηση διπλωµατικής πίεσης από τις ΗΠΑ απέτρεψε τον πόλεµο µεταξύ 

των δύο συµµάχων στο ΝΑΤΟ, ενώ το ίδιο το ΝΑΤΟ παρέµενε αδιάφορο για την 

έκβαση της κατάστασης.358 

Προηγουµένως, την 21 Απριλίου 1967, στην Ελλάδα είχε επιβληθεί στρατιωτική 

δικτατορία, η οποία είχε γίνει ανεκτή από το ΝΑΤΟ.359 Παρότι η κοινή γνώµη και 

κάποιες δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις συχνά ασκούσαν κριτική στην ελληνική 

δικτατορία, οι στρατιωτικοί της ηγέτες δε δέχθηκαν σοβαρή πίεση από το ΝΑΤΟ ή 

τις ΗΠΑ. Οι δικτάτορες προσεκτικά ικανοποιούσαν τις υποχρεώσεις της Ελλάδας 

στη Συµµαχία και εµφανιζόταν να εξυπηρετούν τα Αµερικανικά συµφέροντα κατά 

τη µακρά περίοδο αναστάτωσης στη Μέση Ανατολή και της ενισχυµένης Σοβιετικής 

παρουσίας στη Μεσόγειο. Έτσι, για µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα 

για τους πολίτες που υπέφεραν από τη δικτατορία, η αποδοχή-ανοχή της δικτατορίας 

από το ΝΑΤΟ, καθιστούσε τη Συµµαχία µέρος του προβλήµατος. 

Η δικτατορία επίσης δίστασε όσον αφορά την κατάσταση στην Κύπρο. Αδρανής 

και αποµονωµένη εν µέσω της εθνικής κρίσης που προκλήθηκε από την υποστήριξή  
                                                 
356 Άρθρο ΙΙ της Συνθήκης Εγγυήσεως Νο.5475 που υπεγράφη στη Λευκωσία 16 Αυγούστου 1960 
(http://www.law.gov.cy/law/lawoffice.nsf/all/A8737582CC6D098DC225742B00321AC1/$file/Treaty
of Guarantee.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)). 
357 Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας: 1770-1990, 169-170. 
358 Βαγγέλης Κουφουδάκης, «Η ∆ιεθνής ∆ιάσταση του Κυπριακού: 1960-1986» στο Σύγχρονη 
Εξωτερική Πολιτική, 1974-1987: Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις – Κυπριακό, επιµ. ∆ηµήτρης Κώνστας 
και Χαράλαµπος Τσαρδανίδης  (Αθήνα και Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1989 Τόµος 2ος), 77. 
359 Οι δικτάτορες εφάρµοσαν ειδικό σχέδιο του ΝΑΤΟ που αφορούσε τη εξασφάλιση της 
νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από κοµµουνιστική απειλή. Βέβαια το υπόψη σχέδιο δεν 
έκανε µνεία για επιβολή δικτατορίας, καθώς τούτο αντίβαινε στη θεµελιώδη αρχή της Συµµαχίας για 
αποδοχή κάποιου κράτους ως µέλος, δηλ. να είναι δηµοκρατία. Ωστόσο η επιβληθείσα δικτατορία 
έγινε ανεκτή στη βάση της αντικοµουνιστικής πολιτικής της Συµµαχίας. Vistor Papacosma, NATO, 
Greece and the Balkans in the Post-Cold War Era, (New York: Pella Publishing Co., 1999), 49 και 
Fotios Moustakis, The Greek-Turkish Relationship and NATO (Portland, Oregon: Frank Cass 
Publishers, 2003). 
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της στο πραξικόπηµα του Ελληνοκύπριου ενωτικού πολιτικού Νίκου Σαµψών (15 

Ιουλίου 1974), για ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, συνέβαλε υποστηρίζο-

ντας την αποσταθεροποίηση της κυπριακής κυβέρνησης, στην περαιτέρω 

αποδυνάµωση της διαπραγµατευτικής θέσης του Μακαρίου, έναντι των 

Τουρκοκυπρίων. Σύµφωνα µε δηλώσεις Τούρκων διπλωµατών:360
 

Οι Έλληνες διέπραξαν την απίστευτα ανόητη κίνηση να στηρίξουν τον 
Σαµψών, δίνοντας µας την ευκαιρία να λύσουµε άπαξ και δια παντός τα 
προβλήµατά µας. Το 1974, σε αντίθεση µε το 1964 και 1967, η άσκηση 
πίεσης από πλευράς ΗΠΑ σε εµάς ήταν ελάχιστη. ∆ε θα’ πρεπε πλέον να 
µας φοβίζουν απειλές για το Σοβιετικό µπαµπούλα. 

Η Τουρκία αφενός φοβούµενη ότι η εµπλοκή της Ελλάδας µε το πραξικόπηµα 

(επέµβαση στα εσωτερικά άλλου κράτους) προοιώνιζε την ενσωµάτωση της 

Κύπρου στην Ελλάδα και αφετέρου έχοντας επίγνωση της µειονεκτικής 

διαπραγµατευτικής θέσης της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, εκµεταλλεύτηκε την 

ευκαιρία να εφαρµόσει την πολιτική που της είχαν αρνηθεί τη δεκαετία 1960 και 

εισέβαλε στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974.361 Αδύναµη να διαχειριστεί την κρίση η 

δικτατορία κατέρρευσε, οπότε αποκαταστάθηκε το δηµοκρατικό πολίτευµα υπό τη 

συντηρητική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Οι προσπάθειες του 

τελευταίου προς επίλυσης της κρίσης κατά τις ειρηνευτικές συνοµιλίες της Γενεύης, 

κατέρρευσαν όταν η Τουρκία εκδήλωσε µεγάλης κλίµακας επίθεση στις 14 

Αυγούστου 1974. Ως αποτέλεσµα, πάνω από το ένα τρίτο της νήσου περιήλθε υπό 

τουρκικό έλεγχο, δηµιουργώντας ταυτόχρονα 180.000 Ελληνοκύπριους πρόσφυγες 

που κατέφυγαν στο νότιο τµήµα της νήσου. 

Φορτισµένος από την αδιαφορία του ΝΑΤΟ για τις τουρκικές ενέργειες στην 

Κύπρο και από κατηγορίες ότι το ΝΑΤΟ έδρασε για να περιορίσει την ελληνική 

αντίδραση στην τουρκική εισβολή, µόλις τέσσερις (4) ώρες µετά την εκδήλωση της 

τουρκικής επίθεσης, ο Καραµανλής ανακοίνωσε την απόσυρση των ελληνικών 

Ενόπλων ∆υνάµεων από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ. Ο πρωθυπουργός 

αργότερα αποκάλυψε ότι είχε µόνο δύο επιλογές, να κηρύξει πόλεµο στην Τουρκία 

ή να περιορίσει τους δεσµούς µε το ΝΑΤΟ. Το πρώτο ήταν ανέφικτο, καθώς ο 

στρατός δεν ήταν κατάλληλα προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει µια τουρκική 

                                                 
360 Περιέχεται στο Fotios Moustakis, The Greek-Turkish Relationship and NATO (Portland, Oregon: 
Frank Cass Publishers, 2003),12. Επίσης βλέπε Mustafa Aydin, Turkish Foreign Policy: Framework 
and Analysis, SAM Papers No1 (Ankara: Center for Strategic Studies, 2004), 79. 
361 Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας: 1770-1990, 179. 
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επίθεση, έτσι επέλεξε το δεύτερο, ώστε η Ελλάδα να έχει τον πλήρη έλεγχο των 

Ενόπλων ∆υνάµεών της κατά την περίοδο ενός επαπειλούµενου πολέµου.362  

Στην ελληνική σκέψη µέχρι σήµερα, το ΝΑΤΟ φέρει σηµαντικό µέρος της 

ευθύνης για την εισβολή στην Κύπρο και γενικότερα για την υφιστάµενη διαµάχη 

Ελλάδας-Τουρκίας. Κατά την ελληνική άποψη, το ΝΑΤΟ επέτρεψε σε ένα µέλος 

του, χρησιµοποιώντας όπλα του ΝΑΤΟ, να αποσπάσει δύναµη 35.000 στρατιωτών 

από τη δοµή του ΝΑΤΟ για να κάνει κατοχή τµήµατος ενός άλλου δηµοκρατικού 

ευρωπαϊκού κράτους. Επιπλέον, η Τουρκία λειτούργησε εις βάρος ενός άλλου 

µέλους της δυτικής κοινότητας κρατών, το οποίο αποτελεί µοναδική περίπτωση 

στη µεταπολεµική ευρωπαϊκή ιστορία, αποικιοκρατίας, εισβολής και κατοχής ενός 

δυτικού, ευρωπαϊκού κράτους από άλλο κράτος. Αποτέλεσµα της επιθετικής 

στάσης της Τουρκίας, ήταν η κατοχή του 37% της Κύπρου, 52% της ακτογραµµής 

του νησιού, 70% των φυσικών του πόρων και 65% των τουριστικών υποδοµών, 

χωρίς να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι όλος ο Ελληνοκυπριακός πληθυσµός του 

βόρειου τµήµατος της Κύπρου κατέφυγε στο νότιο τµήµα της.363 

Κατά την ελληνική άποψη, παρότι η Συµµαχία είχε τα µέσα και την ευκαιρία 

να δράσει θετικά προς αποφυγή της τραγωδίας, δια της ουδετερότητάς της 

επέτρεψε στην Τουρκία να προάγει µε επιθετικότητα τα συµφέροντά της στο νησί. 

Αυτή η στάση της Συµµαχίας, η οποία έχει αφήσει το αποτύπωµά της στη ελληνική 

πολιτική σκηνή µέχρι σήµερα (2015), δε επηρέασε µόνο τις ελληνικές αντιλήψεις 

περί της βούλησης του ΝΑΤΟ να υποστηρίξει τα ελληνικά συµφέροντα, αλλά επίσης 

προσέφερε την ευκαιρία στη Τουρκία να αµφισβητήσει µακροχρόνιες πρακτικές και 

διεθνώς αναγνωρισµένα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώµατα στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Όπως σηµειώνει ο Βερέµης, ενώ πριν το 1974 οι Τούρκοι υπολόγιζαν σοβαρά την 

ελληνική άµυνα, µετά την κατοχή του 40% περίπου του εδάφους της Κύπρου, η 

τουρκική αυτοπεποίθηση υπαγόρευε σταθερά νέες διεκδικήσεις, αφού η εισβολή 

πλήγωσε την αµυντική αξιοπιστία της Ελλάδας.364  

                                                 
362 C.M. Woodhouse, Karamanlis: The Restorer of Democracy (New York, NY: Oxford University 
Press, 1984), 217-219. Επίσης Theodore Couloumbis, The United States, Greece and Turkey: The 
Troubled Triangle (New York: Praeger, 1983), 101-102 και Victor Papacosma, NATO, Greece and 
the Balkans in the Post-Cold War Era (New York: Pella Publishing Co., 1999). 
363 D. Bolles et al., “United States Foreign Policy Regarding Greece, Turkey and Cyprus: The Rule 
of Law and American interests” in AHI Conference Proceedings (1988): 72. 
364 Θάνος Βερέµης, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων: 1453-1998. Κείµενα Εργασίας (Αθήνα: 
Σιδέρης, 1998), 122. 
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6.2  Η Περίοδος 1974-1990 

Η Τουρκία, µε ενισχυµένη τη στρατηγική της θέση µετά την κατοχή του βορείου 

τµήµατος της Κύπρου και επωφελούµενη από την αποχώρηση της Ελλάδας από 

το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, βρήκε την ευκαιρία να αµφισβητήσει τα ελληνικά 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, τον έλεγχο εναερίου 

χώρου στο FIR Αθηνών και τη µακροχρόνια καθιερωµένη πολιτική ζώνης 10 

ναυτικών µιλίων εθνικού εναέριου χώρου γύρω από τα νησιά του Αιγαίου.  

Η Ελλάδα αντιλαµβανόµενη ότι η Τουρκία θα µπορούσε να προωθήσει 

καλύτερα τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, µε την ίδια εκτός στρατιωτικού σκέλους 

του ΝΑΤΟ, τον Οκτώβριο 1975 ανακοίνωσε ότι σκεφτόταν να επαναφέρει τις 

Ένοπλες ∆υνάµεις της στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία απάντησε εγείροντας 

θέµα επιχειρησιακού ελέγχου στο Αιγαίο, δηµιουργώντας µια κατάσταση διαρκούς 

διαµάχης µεταξύ των δύο κρατών για το Αιγαίο. 

Ακολούθησε περίοδος στασιµότητας, όπου αµφότερα τα κράτη ασκούσανε 

veto σε προτάσεις του ΝΑΤΟ για τρόπους επανόδου της Ελλάδας. Πρόοδος στο 

θέµα επανόδου της Ελλάδας σηµειώθηκε µόνο µετά το τουρκικό στρατιωτικό 

πραξικόπηµα της 12ης Σεπτεµβρίου 1976, καθώς υπό την πίεση σοβαρών 

εσωτερικών της προβληµάτων και έντονων προσπαθειών από τον Ανώτατο 

Συµµαχικό ∆ιοικητή του ΝΑΤΟ, Στρατηγό Bernard Rogers, η Τουρκία δήλωσε ότι 

θα αποδεχόταν επάνοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, υπό τον όρο ότι µετά την 

εγκαθίδρυση του ελληνικού-Νατοϊκού στρατηγείου στη Λάρισα, θα αναπτυσσόταν 

συνεργασία µε την αντίστοιχη τουρκική διοίκηση στη Σµύρνη, σε θέµατα 

αεράµυνας και ηλεκτρονικής επιτήρησης µε Radar του Αιγαίου. Παρότι τα δύο 

κράτη συµφώνησαν για έναρξη διαπραγµατεύσεων προς οριοθέτηση αρµοδιοτήτων 

σε ζητήµατα διοίκησης και ελέγχου, ακολούθησε νέα περίοδος στασιµότητας, µε 

την Αθήνα να ζητά αποκατάσταση του καθεστώτος αρµοδιοτήτων στην προ-1974 

εποχή και την Τουρκία να διαφωνεί, καθώς δεν ήταν διατεθειµένη να εγκαταλείψει 

το απροσδόκητο «δώρο» της επιχειρησιακής αρµοδιότητας που της εκχωρήθηκε, 

µετά την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

Η εκλογική νίκη του σοσιαλιστή Ανδρέα Παπανδρέου τον Οκτώβριο 1981, 

ενίσχυσε το σκεπτικισµό της ελληνικής κοινωνίας προς το ΝΑΤΟ. Ο νέος 

πρωθυπουργός, ο οποίος επίµονα επαναλάµβανε τον αρνητικό ρόλο και επίδραση 

του ΝΑΤΟ στα φλέγοντα ελληνικά ζητήµατα, έθεσε τις ελληνικές θέσεις ακόµη 
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εντονότερα από τους προκατόχους του, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΝΑΤΟ 

διέρχονται µέσω Άγκυρας.365 Επισηµαίνοντας επανηλλειµένως στη Συµµαχία ότι ο 

κίνδυνος για την ασφάλεια της Ελλάδας προερχόταν από την Τουρκία στα ανατολικά, 

και όχι από το Σοβιετικό µπλοκ στο βορρά, ο Παπανδρέου ζήτησε από το ΝΑΤΟ 

να επεκτείνει την εγγύηση ασφάλειας των ελληνικών συνόρων και από µια 

ενδεχόµενη τουρκική επίθεση.366 Οι υπόλοιποι συµµαχικοί εταίροι απέρριψαν το 

αίτηµα για πρώτη φορά (όπως θα έκαναν πάλι στα προσεχή χρόνια) το ∆εκέµβριο 

1981, στη συνάντηση των Υπουργών Άµυνας, γεγονός που ενέτεινε τις ελληνικές 

διαµαρτυρίες για τα προβλήµατα ελέγχου του εναέριου χώρου του Αιγαίου. 

Απογοητευµένο από την αδιαφορία του ΝΑΤΟ, το ελληνικό κράτος προσάρµοσε 

ανάλογα το δόγµα εθνικής ασφάλειας. Τον Ιανουάριο 1985, το ελληνικό Υπουργείο 

Άµυνας ανακοίνωσε το νέο αµυντικό δόγµα, στο οποίο δηλώνεται επίσηµα ότι η 

κύρια απειλή της χώρας προέρχεται από ανατολικά, επιβεβαιώνοντας την πολιτική 

που εφαρµοζόταν στην πράξη, µετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 

Παρά την πολιτική ρητορική και στάση όσο ήταν αντιπολίτευση, η διακυβέρνηση 

Παπανδρέου δεν επέφερε σηµαντικές αλλαγές στις ευρύτερες σχέσεις Ελλάδας-

ΝΑΤΟ. Γνωρίζοντας ότι διαταράσσοντας τις σχέσεις µε τη Συµµαχία, θα ενίσχυε τη 

διπλωµατική επιρροή της Τουρκίας και τη στρατιωτική της παρουσία σε Κύπρο και 

Αιγαίο, ο Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός, επανέφερε το 1981 τις ελληνικές 

Ένοπλες ∆υνάµεις στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι ελληνικές 

διαµαρτυρίες για την αδιαφορία του ΝΑΤΟ σχετικά µε την κατοχή µέρους της 

Κύπρου από την Τουρκία και µε την προκλητική αµφισβήτηση από την Τουρκία 

της ελληνικής κυριαρχίας σε περιοχές του Αιγαίου. Καταλήγοντας, η περίοδος µετά 

το 1974, κατέστησε φανερό ότι τα αµυντικά δόγµατα Ελλάδας και ΝΑΤΟ, δεν ήταν 

απλώς αποκλίνοντα, αλλά ουσιαστικά αντίθετα.367 

Το ΝΑΤΟ προσπαθώντας να αποφύγει τον αντίκτυπο της ελληνοτουρκικής 

έντασης στις επιχειρήσεις και στο σχεδιασµό της Συµµαχίας, απέφευγε να 

αναφερθεί άµεσα στο ζήτηµα και υποβάθµισε τη σηµασία του. Ως αποτέλεσµα 

αυτής της παραµέλησης, η ελληνική εµπιστοσύνη στην αποτελεσµατικότητα της 
                                                 
365 John O. Iatrides, “The United States and Greece in the Twentieth Century” in Greece in the 
Twentieth Century, ed. Theodore A. Couloumbis, Theodore Kariotis and Fotini Bellou ELIAMEP 
(London and New York: Frank Cass, 2004), 99. 
366 Moustakis, The Greek-Turkish Relationship and NATO, 38. 
367 Monteagle Streams, “Greek Security Issues”, in The Greek Paradox, ed. Graham T. Allison and 
Kalypso Nikolaidis (Cambridge MA: The MIT Press, 1997), 63. 
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Συµµαχίας να χειριστεί τη διµερή διαµάχη, κλονίστηκε σοβαρά. Επιζητώντας να 

ανταπεξέλθει µε την αντίφαση µεταξύ της δυσκολίας της να αντιµετωπίσει µόνη την 

τουρκική απειλή και της αδιαφορίας του ΝΑΤΟ να υποστηρίξει τα συµφέροντά της, 

η Ελλάδα ξεκίνησε µια διαδικασία εξέτασης-αναζήτησης εναλλακτικών παρόχων 

ασφάλειας, που κορυφώθηκε στα µέσα της δεκαετίας 1990, µε τη συµµετοχή της 

στη ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση (∆ΕΕ). 

 
6.3  Η Περίοδος 1990 - Παρόν 

Το κατακλυσµικό γεγονός της δεκαετίας 1990, η κατάρρευση του Συµφώνου 

της Βαρσοβίας, ήταν λιγότερο αποπροσανατολιστικό για την ελληνική αντίληψη 

ασφάλειας, σε σχέση µε το ΝΑΤΟ. Αντίθετα µε το ΝΑΤΟ, ο ελληνικός αµυντικός 

σχεδιασµός δεν απαίτησε ούτε προσαρµογή δόγµατος, ούτε αλλαγή διάταξης 

µάχης ή νέες αποστολές για να επιτελέσει τους σκοπούς του. Για την Ελλάδα, όταν 

το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε απρόθυµα το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, η κύρια απειλή 

παρέµεινε εκεί όπου βρισκόταν πάντα, στα ανατολικά.368 Ήταν η διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας και όχι της ΕΣΣ∆ που αποπροσανατόλισε την Ελλάδα και 

αναστάτωσε την ισορροπία της περιοχής επιβαρύνοντας την ελληνική ασφάλεια. 

Η πλέον ανησυχητική για την Ελλάδα απόρροια της διάλυσης της 

Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας ήταν η ανάδυση ενός ανεξάρτητου «Μακεδονικού» 

κράτους, µε δυνητικές εδαφικές βλέψεις στην Ελλάδα. Μερικοί σύγχρονοι αναλυτές 

καταλήγουν ότι οι ελληνικές αντιδράσεις στην αντιλαµβανόµενη απειλή εκ Σκοπίων 

ήταν υπερβολική. Ωστόσο η Αθήνα είχε δικαιολογηµένες ανησυχίες, καθώς ακόµη 

και η βιβλιογραφία που αναφέρει ως υπερβολικές τις ελληνικές αντιδράσεις, 

τουλάχιστον αναγνωρίζει απειλή στο «Μακεδονικό» αλυτρωτισµό.369 Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο η ιδέα της ενοποιηµένης Μακεδονίας 

ιστορικά έχει συνδεθεί µε αλυτρωτικές διεκδικήσεις εις βάρος ελληνικών (και 

βουλγαρικών) περιοχών. Η πρόκληση για την Ελλάδα ανέκυψε όταν το πρώην  

µέλος της Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας µεταµορφώθηκε ξαφνικά σε φιλόδοξο 

ανεξάρτητο κράτος που δεν έκρυβε τις αλυτρωτικές του διεκδικήσεις. Όταν τα 

                                                 
368 Οι Ελληνικές συντηρητικές κυβερνήσεις είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν θερµές σχέσεις µε τα 
κράτη του Συµφώνου της Βαρσοβίας από τη δεκαετία 1970 και ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 
Καραµανλής επισκέφθηκε επίσηµα τη Μόσχα το 1979. Στη δεκαετία 1980, οι σοσιαλιστικές 
κυβερνήσεις συνέχισαν την υπόψη προσέγγιση, βλ. Stearns, Greek Security Issues, 63. 
369 Larrabee, Greek Security Concerns in Balkans, 313-335 
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Σκόπια αιτήθηκαν αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα µε το όνοµα «∆ηµοκρατία 

της Μακεδονίας», χωρίς κάποιο πρόθεµα που θα το διέκρινε από την Μακεδονική 

επαρχία της Ελλάδας, η Αθήνα βρέθηκε απροετοίµαστη. Το ελληνικό κοινό 

συνεγέρθηκε απότοµα στο ενδεχόµενο ότι η αναγνώριση της Σοσιαλιστικής 

∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας ως ανεξάρτητο κράτος, θα µπορούσε να 

νοµιµοποιήσει τις αλυτρωτικές του διεκδικήσεις.370 

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας πυροδότησε επίσης το πρόβληµα του 

Αλβανικού ζητήµατος. Η κύρια ανησυχία της Αθήνας ήταν το Κόσοβο. Βρισκόµενο 

στο αλβανόφωνο τµήµα της Σερβίας και µε ανησυχητική δυναµική, θα µπορούσε 

να κινητοποιήσει τη µεγάλη αλβανική µειονότητα της ΠΓ∆Μ, οδηγώντας σε 

αποσχιστικές τάσεις, µε δραµατικές συνέπειες για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η 

κατάρρευση του κοµµουνισµού συνέβαλε στην ανάδυση στην Αλβανία παλαιών, 

χρόνια καταπιεσµένων εθνικιστικών αντιλήψεων, που η κυβέρνηση Berisha 

χειραγώγησε επιδέξια για τους δικούς της σκοπούς. Η εκδήλωσή τους πάνω στη 

µεταχείριση της ελληνικής µειονότητας της νοτίου Αλβανίας, σε συνδυασµό µε 

αυξανόµενα προβλήµατα λόγω αθρόας ροής Αλβανών οικονοµικών µεταναστών 

στην Ελλάδα, οδήγησε σε οξεία επιδείνωση των ελληνο-αλβανικών σχέσεων. 

Επιπρόσθετα, η δραστηριοποίηση της Τουρκίας στα Βαλκάνια υποκίνησε 

φόβους στην Αθήνα ότι η Άγκυρα επιδίωκε τη δηµιουργία ενός «Ισλαµικού Τόξου» 

στα ελληνικά βόρεια σύνορα, περικυκλώνοντας και αποµονώνοντας την Ελλάδα. 

Στην ελληνική οπτική, η σύναψη σηµαντικών συµφωνιών της Τουρκίας µε τη 

Βουλγαρία, τα Σκόπια και την Αλβανία, καθώς και η αναγνώριση της ΠΓ∆Μ το 

Φεβρουάριο 1992, γινόταν αντιληπτή ως µέρος µιας σχεδιασµένης τουρκικής 

προσπάθειας δηµιουργίας ενός «τουρκικού δικτύου πελατών» στα Βαλκάνια, σε 

βάρος της Ελλάδας. Ιδιαίτερα, έχοντας υπόψη τον ελληνικό µουσουλµανικό 

πληθυσµό στη Θράκη, η ελληνική πολιτική ηγεσία ανησυχούσε ότι οι φωνές για 

µεγαλύτερη αυτονοµία και διαχωρισµό σε άλλες περιοχές των Βαλκανίων, θα 

ενθάρρυναν την Τουρκία να «παίξει» το «Ισλαµικό χαρτί» στη βορειοανατολική 

Ελλάδα.371 Ασχέτως εάν οι υπόψη φόβοι ήταν υπερβολικοί, είναι γεγονός ότι η 

                                                 
370 Veremis, Greece and the Balkans in the Post-Cold War Era, 35. 
371 Valinakis, Greece’s Security in the Post-Cold War Era, 47-49. Για τη δραστηριοποίηση της 
Τουρκίας στα Βαλκάνια βλ. J.F. Brown, “Turkey: Back to the Balkans” in Turkey’s New Geopolitics, 
ed. Graham E.Fuller and Ian O.Lesser (Boulder, CO: Westview Press, 1993), 141-142 και C. 
Danopoulos, “Turkey and the Balkans: Searching for Stability”, in Crises in the Balkans (Boulder 
CO:Westview Press, 1997), 211-224.  
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Αθήνα µε συνέπεια έδινε υψηλότερη προτεραιότητα στην άµυνά της στα ανατολικά, 

παρά στα βόρεια σύνορά της. Ακόµη και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, δεν 

αξιολογήθηκε µε αυστηρούς όρους ανακατατάξεων στην περιοχή, αλλά στο πλαίσιο 

των προβληµατικών σχέσεων µε την Τουρκία. 

Με το ΝΑΤΟ να έχει αποτύχει στην ικανοποίηση των ελληνικών διληµµάτων 

ασφάλειας, ακόµη και εκείνων που ανέκυπταν από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας,  

η Ελλάδα σκέφτηκε το 1995 την επιλογή της ∆ΕΕ, για να λάβει παρόµοια 

απογοήτευση. Η απογοήτευση της Ελλάδας ως προς την ικανότητα της ∆ΕΕ να 

υποστηρίξει τα διλήµµατα ασφάλειάς της αναδεικνύονται από τον David Yost, ο 

οποίος αναφερόµενος στο λόγο ύπαρξης της ∆ΕΕ σηµειώνει: «η ∆ΕΕ 

λειτουργούσε κυρίως ως µηχανισµός διασφάλισης των γειτόνων της ∆υτικής 

Γερµανίας και των εταίρων της Συµµαχίας, ότι η Βόννη θα σεβόταν τις 

συµφωνηµένες δεσµεύσεις ως προς τις στρατιωτικές της δυνατότητες».372 Παρότι ο 

Yost αναφέρεται στις ψυχροπολεµικές λειτουργίες της ∆ΕΕ, η παρατήρησή του 

τονίζει τους περιορισµούς του οργανισµού να καλύψει τις κύριες ελληνικές ανησυχίες 

ασφάλειας. Το εύρος αυτών των περιορισµών ήταν αντιληπτό ακόµη και πριν την 

προσχώρηση της Ελλάδας, όταν τον Ιούνιο 1992 στο St. Petersberg, η ∆ΕΕ µε 

δηλώσεις της από ανώτατο επίπεδο, έθεσε περιορισµούς στις εγγυήσεις ασφάλειας 

σε περίπτωση που αντίπαλος κράτους-µέλους της, ήταν µέλος του ΝΑΤΟ.373 Το 

επιπρόσθετο πρωτόκολλο που επισυνάφθηκε από τη ∆ΕΕ στο άρθρο προσχώρη-

σης της Ελλάδας, κατέστησε σαφές ότι η Συνθήκη των Βρυξελλών περί δέσµευσης 

αµοιβαίας άµυνας δε θα ίσχυε σε περίπτωση σύγκρουσης της Ελλάδας και 

κάποιου µέλους του ΝΑΤΟ (Τουρκία). 

Σε λιγότερο από ένα έτος µετά την προσχώρηση της Ελλάδας στη ∆ΕΕ, η 

εφαρµογή του παραπάνω πρωτοκόλλου τέθηκε σε δοκιµασία, όταν το 1996, η 

Τουρκία αµφισβήτησε την κυριαρχία της Ελλάδας στις βραχονησίδες Ίµια. Ακόµη 

µια φορά, ήταν η παρέµβαση των ΗΠΑ, παρά του ΝΑΤΟ ή των Ευρωπαίων 

συµµάχων που απέτρεψε τη στρατιωτική αντιπαράθεση. Η κρίση των Ίµια δεν 

έδειξε στη Ελλάδα µόνο τον ελάχιστο ρόλο που µπορούσε να παίξει το ΝΑΤΟ στη 

διαχείριση παρόµοιων κρίσεων, αλλά ανέδειξε επίσης την ανικανότητα της ∆ΕΕ να  

                                                 
372 David S. Yost, NATO Transformed: The Alliance’s New Roles in International Security, no.77 
(Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1998). 
373 Η ∆ΕΕ στo άρθρο V του καταστατικού της εγγυάται την ασφάλεια των κρατών-µελών της µέσω 
συλλογικής δράσης. 
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δράσει ως µεσολαβητής σε µια κρίση ή ως εγγυητής συνόρων.374  

Απογοητευµένη από την έλλειψη αλληλεγγύης των συµµάχων της µπροστά 

στην επιθετικότητα της Τουρκίας, η Ελλάδα κατά την ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη της 

ΕΕ στο Άµστερνταµ (1996), ξαναζήτησε να συµπεριληφθεί µια «ρήτρα αλληλεγγύης 

και διασφάλισης εξωτερικών συνόρων», ωστόσο το αίτηµα απορρίφθηκε από τη 

∆ΕΕ για ακόµη µία φορά. 

Παραδόξως, η αποτυχία της ∆ΕΕ να γίνει ο στρατιωτικός βραχίονας της ΕΕ, 

ήταν για την Ελλάδα ένα πολλά υποσχόµενο µήνυµα, διότι αυτή ακριβώς η 

αποτυχία έστρεψε την ΕΕ προς την επιδίωξη ανάπτυξης ενός πλήρως αυτόνοµου 

ευρωπαϊκού αµυντικού βραχίονα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή/Κοινή  Πολιτική 

Ασφάλειας και Άµυνας αποτελεί µια από τις πλέον πρόσφατες καταχωρήσεις στον 

κατάλογο των πολλά υποσχόµενων λύσεων. Το επόµενο κεφάλαιο αναφέρεται 

στην εξέλιξη της ΕΠΑΑ και στις προοπτικές της να καλύψει τα ελληνικά διλήµµατα 

ασφάλειας. 

                                                 
374 P. Tsakonas and A. Tournikiotis, “Greece’s Elusive Quest for Security Providers: The 
‘Expectations-Reality Gap’”, Security Dialogue (Sage) 34, no.3 (2003): 307. 
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ΜΕΡΟΣ Γ´: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

Κεφάλαιο 7: Η Ανάδυση της Ευρωπαϊκής Εναλλακτικής: Η Κοινή 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας 

Η Ευρώπη κατά τα πρώιµα χρόνια της διαδικασίας ολοκλήρωσής της, στις 

δεκαετίες 1940-1950, δε στερείτο φιλοδοξίες για την ασφάλειά της.375 Όµως 

γρήγορα υποσκελίστηκαν από το ξέσπασµα του Ψυχρού Πολέµου και την 

οργάνωση του Αµερικανοκρατούµενου ΝΑΤΟ, της µόνης βιώσιµης οντότητας 

µέσω της οποίας µπορούσαν να αντιµετωπιστούν οι ψυχροπολεµικές προκλήσεις 

της εποχής.376 Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, ωστόσο, πυροδότησε νέα συζήτηση 

για το µέλλον της Ευρωπαϊκής ασφάλειας, εγείροντας προβληµατισµούς σχετικά 

µε το εάν τα ∆υτικοευρωπαϊκά κράτη, ελλείψει της κοινής εξωτερικής απειλής, θα 

επέστρεφαν στο µεταξύ τους ανταγωνισµό ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή ασφάλεια 

βρισκόµενη σε µετάβαση προς περαιτέρω ολοκλήρωση, σχεδιάστηκε από τους 

αρχιτέκτονές της να συµπληρώσει, χωρίς όµως να αντικαταστήσει, το υφιστάµενο 

πλαίσιο υπερ-ατλαντικής συνεργασίας στην ασφάλεια, το ΝΑΤΟ, δηµιουργώντας 

µια νέα θεσµική οντότητα ενσωµατωµένη στην ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ).377 

Παρότι οι αρχικές προσπάθειες για µια κοινή ευρωπαϊκή άµυνα εκ του 

αποτελέσµατος κρίνονται ανεπιτυχείς, είναι χρήσιµη µια αναδροµή στα πρώιµα 

βήµατα για να κατανοηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν τελεσφόρησαν και να 

προσδιοριστούν οι συνθήκες που συνέβαλλαν στην κατά καιρούς αναβίωσή τους. 

 
7.1  Απόπειρες και Πρώιµα Στάδια ∆ηµιουργίας Ευρωπαϊκής Κοινής Άµυνας 

Η πρώτη απόπειρα στον τοµέα της κοινής άµυνας εκδηλώθηκε αρκετά νωρίς 

στα χρονικά της ΕΕ, ήδη από το 1954 που προτάθηκε η δηµιουργία µιας 

Ευρωπαϊκής Αµυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ) (βλ. Παράρτηµα «Α»). Πρωτεργάτης της 

κίνησης ήταν η Γαλλία, επιχειρώντας υπό την επίδραση κυρίως εξωτερικών 

                                                 
375 John Young, Britain, France and the Unity of Europe (Leicester: Leicester University Press, 
1984); Edward Fursdon, The European Defense Community: A History (London: Macmillan, 1980).  
376 Jolyon Howorth, “Saint-Malo Plus Five: An Interim Assessment of ESDP”, Policy Paper No7 
(Notre Europe) (2003):3. 
377 Γεώργιος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Εκφάνσεις 
Ισχύος, Αλληλόδραση και το Ζήτηµα της Παγκόσµιας Ηγεµονίας (Αθήνα: Ποιότητα, 2012), 244-246. 
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παραγόντων να αποτρέψει ένα µελλοντικό επανεξοπλισµό της Γερµανίας, ώστε να 

µην επαναληφθούν τα γεγονότα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Η γαλλική πρόταση 

από τον Jean Monnet και το Γάλλο πρωθυπουργό René Pleven (σχέδιο Pleven) 

αποσκοπούσε στη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού µε περιορισµένο 

επανεξοπλισµό της Γερµανίας, υπό τον έλεγχο µιας νέας κοινότητας, της ΕΑΚ.378 

Η ιδρυτική Συνθήκη της ΕΑΚ υπογράφηκε στο Παρίσι το Μάιο 1952 από τα 

έξι ιδρυτικά µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ),379 και 

προέβλεπε τη σύσταση Συνέλευσης που θα εκλέγεται µε δηµοκρατικές διαδικασίες 

και ότι µελλοντικά η Κοινότητα θα αποκτούσε οµοσπονδιακή ή συνοµοσπονδιακή 

οργανωτική δοµή. Αναµφισβήτητα, οι κύριες ρυθµίσεις ήταν αρκετά προοδευτικές 

για την εποχή εκείνη και είχαν στόχο την περαιτέρω εξέλιξη της Κοινότητας και την 

παράλληλη ανάπτυξη µιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. 

Οι τελικές όµως προσπάθειες των κρατών-µελών για την επικύρωση και την 

ισχύ της Συνθήκης δεν απέδωσαν, αφού εξωτερικοί παράγοντες όπως η λήξη του 

πολέµου της Κορέας, ο θάνατος του Στάλιν, οι βρετανικές αντιρρήσεις και η 

µειωµένη πολιτική βούληση επέδρασαν στην παύση του σχεδίου. Μάλιστα, ενώ η 

Γερµανία και οι Κάτω Χώρες επικύρωσαν τη Συνθήκη, η πρωτεργάτης της Συνθήκης, 

Γαλλία δεν την επικύρωσε στην εθνοσυνέλευσή της και τελικά επήλθε εγκατάλειψη 

του σχεδίου.380 

Μια άλλη απόπειρα στο τοµέα της ευρωπαϊκής κοινής άµυνας εκδηλώθηκε µε 

τη Συνθήκη των Βρυξελλών (1948), µε την οποία δηµιουργήθηκε η ∆υτική Ένωση.381 

                                                 
378 Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 135-141. 
379 Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) θεωρείται πρόδροµος για 
την ίδρυση µιας ενωµένης Ευρώπης. Ιδρύθηκε µε την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων τον 
Απρίλιο 1951, τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο 1952 και διατηρήθηκε έως την ηµεροµηνία λήξης της 
Συνθήκης τον Ιούλιο 2002. Τα κράτη που συµφώνησαν και υπέγραψαν τη Συνθήκη των Παρισίων 
ήταν η Γαλλία, η ∆υτική Γερµανία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο και οι Κάτω Χώρες. Οι καινοτοµίες 
που εισήγαγε η ΕΚΑΧ αφορούσαν στη δηµιουργία µιας ελεύθερης ζώνης συναλλαγών και την 
τοποθέτηση των θεµελίων για µια κοινή αγορά για ορισµένες από τις βασικές ύλες ενός 
βιοµηχανοποιηµένου κράτους (άνθρακα, κοκ, µεταλλεύµατα σιδήρου και θραύσµατα µετάλλων), 
ενώ απετέλεσε και την πρώτη Ευρωπαϊκή διακρατική κοινότητα που διέθετε σηµαντικά υπερεθνικά 
χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά εντοπίζονται µε τη θεσµοθέτηση των τεσσάρων κεντρικών 
της οργάνων (Ανώτατη Αρχή, Συµβούλιο Υπουργών, Κοινή Συνέλευση, ∆ικαστήριο) οι αρµοδιότητες 
των οποίων επεκτείνονταν στην εµπορική πολιτική, διακίνηση και δασµολόγηση των αγαθών, 
µεταξύ των κρατών. Βλέπε σχετικά Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 117-124 και Weill 
Nugent, Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση στην Ευρώπη (Αθήνα: Σαββάλας, 2004), 76-80. 
380 Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 135-141. 
381 Η ∆υτική Ένωση δηµιουργήθηκε από το Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, Λουξεµβούργο 
και Βέλγιο σε µια προσπάθεια διαµόρφωσης των πολιτικό-στρατιωτικών και θεσµικών συνθηκών 
για µια διευρωπαϊκή entente µε στόχο να περιθωριοποιηθούν οι ενδοευρωπαϊκές διαµάχες και 
συγκρούσεις. Βλέπε σχετικά Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 597. 



- 117 - 

 

Η τροποποίηση της υπόψη συνθήκης µε τη Συνθήκη των Παρισίων (1954), 

διαµόρφωσε το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ). Η ∆ΕΕ τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 1955 ως 

ένας οργανισµός µε χαλαρή δοµή, γνωµοδοτικού κυρίως χαρακτήρα, µε κύριο 

προσανατολισµό στη συλλογική άµυνα και ο οποίος επέτρεπε στη ∆υτική Γερµανία 

να επανεξοπλιστεί υπό όρους.382 Λόγω αποκλινουσών απόψεων των Ευρωπαίων  

περί του ρόλου της ∆ΕΕ στη συµµαχία Ευρώπης-ΗΠΑ, η ∆ΕΕ κατέστη ένας 

σκαιώδης αµυντικός µηχανισµός χωρίς επιχειρησιακές δυνατότητες και προοπτική 

αναβάθµισης του ρόλου της, έναντι ενός άλλου αµυντικού οργανισµού, διεθνούς 

εµβέλειας, της Βορειοατλαντικής Συµµαχίας (ΝΑΤΟ),383 που ιδρύθηκε τον Απρίλιο 

1949 µε τη Συνθήκη της Ουάσινγκτον.384  

Το ΝΑΤΟ στην ουσία αποτελούσε µια συµµαχία µεταξύ ΗΠΑ-Ευρώπης, µε 

σκοπό την ανάσχεση του σοβιετικού συνασπισµού και τη συλλογική άµυνα της 

Ευρώπης, όπου οι ΗΠΑ είχαν πρωτοκαθεδρία σε µια σχέση µη συµµετρικής 

αλληλεξάρτησης εντός της Συµµαχίας.385 Η εξισορρόπηση αυτής της ασύµµετρης 

αλληλεξάρτησης θα αποτελούσε έκτοτε ενδόµυχο στόχο για µερίδα ευρωπαϊκών 

κρατών-µελών του ΝΑΤΟ («Ευρωπαϊστές») που συνεχίζεται µέχρι σήµερα, και θα 

ωθούσε τις προσπάθειες δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού αµυντικού µηχανισµού.386    

Στα χρόνια που ακολούθησαν εκδηλώθηκαν πολλές προσπάθειες ανάπτυξης 

του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήµατος, χωρίς όµως να δίδεται έµφαση στον τοµέα 

της άµυνας, λόγω απουσίας οµογενοποίησης και σύγκλισης των διαφορετικών 

εθνικών συµφερόντων. 

Έτσι µε τις δύο Συνθήκες της Ρώµης (Μάρτιος 1957) ιδρύθηκαν η Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας 

(ΕΚΑΕ ή Euratom). Οι Συνθήκες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958. Η 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ) εγκαινιάσθηκε ανεπίσηµα το 1970 και 

θεσµοθετήθηκε το 1987 µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ). Το 1974 

θεσµοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε σκοπό να συντονίζει την ΕΠΣ. Η ΕΠΣ 

λάµβανε περισσότερο τη µορφή εξαγγελιών αποδοκιµασίας ή επιδοκιµασίας για 
                                                 
382 Weill Nugent, Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση στην Ευρώπη, (Αθήνα: Σαββάλας, 2004), 83. 
383 Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 597-600. 
384 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67656.htm (πρόσβαση 5-8-2015). 
385 Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 101. 
386 Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 600. 
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ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής στα οποία τα κράτη-µέλη είχαν κοινό ενδιαφέρον 

και µπορούσαν να συµφωνήσουν εξασφαλίζοντας κοινά διατυπωµένη άποψη.387 

Μετά την εισβολή της ΕΣΣ∆ στο Αφγανιστάν και την ισλαµική επανάσταση 

στο Ιράν, τα κράτη-µέλη συνειδητοποίησαν την όλο και µεγαλύτερη αδυναµία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διεθνή σκηνή. Έτσι, αποφασισµένα να ενισχύσουν 

την ΕΠΣ, ενέκριναν το 1981 την έκθεση του Λονδίνου, που επέβαλλε στα κράτη-

µέλη τη γενική υποχρέωση να προβαίνουν σε εκ των προτέρων διαβουλεύσεις µε 

τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κάθε ζήτηµα  εξωτερικής πολιτικής 

που αφορά το σύνολο των κρατών-µελών. Με τη ∆ιακήρυξη της Ρώµης 

(Οκτώβριος 1984), η ∆ΕΕ επαναδραστηριοποιείται, µε σκοπό να καλυφθεί η 

ανάγκη Ευρωπαϊκής Αµυντικής Ταυτότητας, όχι ανταγωνιστικής του ΝΑΤΟ. 

Η διάλυση της ΕΣΣ∆ το 1991 και η αποσταθεροποίηση που προέκυψε από 

τους επακόλουθους πολέµους στα Βαλκάνια, άλλαξε την ισορροπία ασφάλειας και 

εκτίναξε το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αφενός, οι ΗΠΑ καταφανώς 

δεν επιθυµούσαν να εµπλακούν στην ασφάλεια των Βαλκανίων, αφετέρου η ΕΕ 

στερείτο την ικανότητα-δεξιότητα να παρεµβαίνει µε απτό αποτέλεσµα. Με την 

περιφερειακή ασφάλεια να απαιτεί άµεση προσοχή, προέκυψαν δύο λύσεις. 

Η πρώτη λύση ήταν να ενισχυθεί η θεσµική και πολιτική επιρροή της ∆ΕΕ, της 

οποίας µοναδικός σκοπός ύπαρξης εξαρχής, ήταν να συντονίζει τα κράτη-µέλη της 

στα πεδία ασφάλειας και άµυνας. Σε µια προσπάθεια να ανταπεξέλθει µε την 

ενδεχόµενη αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ευρώπης, η ∆ΕΕ υιοθέτησε το 

1992, παράλληλα µε το Άρθρο V (για κοινή άµυνα), ένα σύνολο ανθρωπιστικών 

δράσεων και δράσεων αποκατάστασης και διατήρησης της ειρήνης.388 Ωστόσο, οι 

«αποστολές ή καθήκοντα Petersberg», όπως ονοµάστηκε αυτό το σύνολο δράσεων, 

παρέµειναν µια υπόσχεση στο χαρτί, καθώς εξαρτώµενη από τη συνεργασία των 

µελών της και στερούµενη µόνιµου στρατού, η ∆ΕΕ ποτέ δεν ενεπλάκη στη 

Βαλκανική ασφάλεια. Εποµένως έπρεπε να εξεταστεί µια εναλλακτική λύση. 

Η δεύτερη λύση ήταν να επιτραπεί στις Ευρωπαϊκές δυνάµεις να κάνουν 

χρήση, υπό ειδικές διαδικασίες, στρατιωτικά µέσα και υποδοµές του ΝΑΤΟ. Η 

Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΤΑΑ), όπως ονοµάστηκε η υπόψη 
                                                 
387 Fraser Cameron, An Introduction to European Foreign Policy (London/New York: Routledge, 
2007), 24-25. 
388 ∆ιακήρυξη Petersberg ΙΙ.4 του Συµβουλίου Υπουργών της ∆ΕΕ, 19 Ιουλίου 1992 
(http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf (πρόσβαση 7-8-2015). 
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λύση, στόχευε να ξεπεράσει τις δοµικές ανεπάρκειες της ∆ΕΕ, δηµιουργώντας 

έναν «πυλώνα» εντός ΝΑΤΟ,389 µερικώς για να επιτρέψει στις Ευρωπαϊκές χώρες 

να δράσουν στρατιωτικά, όπου το ΝΑΤΟ δεν το επιθυµούσε και µερικώς για να 

ανακουφίσει το οικονοµικό βάρος των ΗΠΑ στη διατήρηση των στρατιωτικών 

βάσεων στην Ευρώπη, που είχε εγκαταστήσει από την εποχή του Ψυχρού Πολέµου. 

Αµφότερες οι λύσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. H πρώτη (∆ΕΕ) δε στερείτο 

µόνο πολιτικής ισχύος, νοµιµότητας και αξιοπιστίας, αλλά επιπλέον βάσιζε τη 

στρατιωτική της ικανότητα σε δανεικά µέσα από τις ΗΠΑ, τα οποία «είτε δεν 

αποδεσµεύονταν από τις ΗΠΑ (ιδίως µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001), είτε απλώς 

δεν ήταν διαθέσιµα, επειδή χρειαζόταν επειγόντως από τις Ένοπλες ∆υνάµεις των 

ΗΠΑ».390 Η δεύτερη (ΕΤΑΑ) αποδείχθηκε προβληµατική σε πρακτικό και θεσµικό 

επίπεδο, επειδή αφενός εξαρτώταν από τη ∆ΕΕ για πολιτική καθοδήγηση, αφετέρου 

προϋπόθετε αναδιοργάνωση της ιεραρχίας διοίκησης του ΝΑΤΟ, το οποίο οι ΗΠΑ 

δεν ήταν διατεθειµένες να δεχθούν, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται και η απουσία, 

όπως και στην περίπτωση της ∆ΕΕ, µόνιµου στρατού. Η αδυναµία αµφοτέρων των 

λύσεων να ικανοποιήσουν συνολικά το ζήτηµα της Ευρωπαϊκής ασφάλειας, 

ενέτεινε τις προσπάθειες της Ευρώπης να µεγιστοποιήσει τις δικές της δυνατότητες 

ασφάλειας και άµυνας. Εντούτοις, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου προσέκρουε 

στις διαφορετικές θέσεις µεταξύ Γαλλίας και Ηνωµένου Βασιλείου, αναφορικά µε 

τον αντίκτυπο ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού σχεδίου στις ΗΠΑ. Όσο το «Ευρω-

Ατλαντικό δίληµµα ασφάλειας»391 χώριζε τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές στρατιωτικές 

δυνάµεις, µια εύρωστη Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, δε θα 

µπορούσε να ευδοκιµήσει. 

 
7.2  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ – Γέννηση της ΚΕΠΠΑ   

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μάαστριχτ, που διεξήχθη 9-11 ∆εκεµβρίου 

1991, οι δώδεκα (12) Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εγκρίνανε τη νέα Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως είχε συµφωνηθεί στο πλαίσιο των δύο 

διακυβερνητικών διασκέψεων για την οικονοµική και νοµισµατική ένωση και για 
                                                 
389 Βοσκόπουλος, Η Οικοδόµηση της Ευρώπης, 608. 
390 Jolyon Howorth, Security and Defense Policy in European Union, (New York: Palgrave-
Macmillan, 2007), 44. 
391 Ο όρος πιστώνεται στον Jolyon Howorth στο Jolyon Howorth, “The Euro-Atlantic Security 
Dilemma: France, Britain and the ESDP”, Journal of Transatlantic Studies (Routledge) 3, no.1 
(2005): 39-54. 
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την πολιτική ένωση.392 Η Συνθήκη του Μάαστριχ αποτέλεσε ορόσηµο για την κοινή 

άµυνα στην ΕΕ, καθώς έθεσε τις βάσεις για µια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), µε επιδίωξη να διαµορφωθεί στο µέλλον µια κοινή 

αµυντική πολιτική που θα µπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άµυνα, ενισχύοντας 

έτσι την Ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχ ή Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε 

τρείς πυλώνες (pillars): τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 

και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και τη Συνεργασία στους Τοµείς της ∆ικαιοσύνης 

και των Εξωτερικών Υποθέσεων. 

Ο τίτλος V, που δηµιουργήθηκε µε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) το 1993, αντικαθιστούσε την ΕΠΣ µε ένα διακυβερνητικό 

πυλώνα στο κοινοτικό οικοδόµηµα. Ειδικότερα το Άρθρο Ι.1 παρουσιάζει τους 

κύριους στόχους της ΚΕΠΠΑ που είναι οι εξής:393 

• ∆ιαφύλαξη των κοινών αξιών, θεµελιωδών συµφερόντων και της ανεξαρτη-

σίας της Ένωσης. 

• Ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών-µελών της. 

• ∆ιατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. 

• Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. 

• Ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου περιλαµβανοµένων 

και των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

Επίσης το Άρθρο Ι.4(1) του τίτλου V της Συνθήκης αναφέρει ότι «Η κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας περιλαµβάνει το σύνολο των θεµάτων 

που αφορούν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

εν καιρώ διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντικής πολιτικής, η οποία µπορεί, σε 

δεδοµένη στιγµή, να οδηγήσει σε κοινή άµυνα». 

Στο Άρθρο Ι.4(2) η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η ∆ΕΕ είναι αναπόσπαστο µέρος της 

ανάπτυξής της και ότι εξαρτάται από την τελευταία να εκπονεί και να εφαρµόζει τις 

αποφάσεις και τις δράσεις της ΕΕ που έχουν επιπτώσεις στον τοµέα της άµυνας. 

Στην ουσία η ∆ΕΕ αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στην ΕΕ διότι τότε αποτελούσε το 

µοναδικό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στον τοµέα άµυνας 
                                                 
392 Υπεγράφη 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ 1 Νοεµβρίου 1993. 
393 Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (http://europa.eu/eu-law/decision-making/ 
treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_ european_union_el.pdf (πρόσβαση 8-8-2015)). 
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και ασφάλειας. 

Ο τίτλος V αποτελεί ξεχωριστό πυλώνα της ΕΕ λόγω του ότι οι διαδικασίες 

λειτουργίας του, που έχουν διακυβερνητικό χαρακτήρα, διαφοροποιούνται από 

εκείνες των παραδοσιακών τοµέων της Κοινότητας, όπως είναι η εσωτερική αγορά 

ή η εµπορική πολιτική. Αυτή η διαφορά είναι φανερή κυρίως στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, όπου απαιτείται η οµοφωνία µεταξύ των κρατών-µελών, ενώ στους 

άλλους τοµείς κοινοτικής δραστηριότητας επικρατεί η λήψη αποφάσεων µε 

πλειοψηφία. Εξάλλου, τα µέσα της ΚΕΠΠΑ, όπως αυτά του τρίτου πυλώνα, είναι 

διαφορετικά από τα µέσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η συνθήκη του Μάαστριχ 

παρέχει στην ΚΕΠΠΑ τα εξής κύρια µέσα: 

• Κοινές θέσεις, που απαιτούν να εφαρµόζουν τα κράτη-µέλη εθνικές 

πολιτικές σε συµφωνία µε την καθορισµένη θέση της Ένωσης σε ένα 

συγκεκριµένο θέµα. 

• Κοινές δράσεις, που είναι επιχειρησιακές δράσεις των κρατών-µελών στο 

πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. 

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται προκύπτει ότι τα κράτη-µέλη δεν προέβησαν 

στο ρηξικέλευθο βήµα να θεσπίσουν µια κοινή αµυντική πολιτική, καθώς κάτι 

τέτοιο θα προκαλούσε αναστάτωση µεταξύ «ατλαντιστών» και «ευρωπαϊστών». 

Έτσι προτίµησαν τη χρήση αόριστων εκφράσεων «εν καιρώ» και «µπορεί, σε 

δεδοµένη στιγµή, να οδηγήσει» που υποδηλώνουν αργή πρόοδο και δοκιµαστικά 

ανάλογα µε την πολιτική βούληση των κρατών-µελών και εξωτερικούς παράγοντες 

(ανάγκες-πιέσεις υπαγορευόµενες από τις διεθνείς εξελίξεις). 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για 

την νέα αρχιτεκτονική δοµή Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και κοινής εξωτερικής πολιτικής. 

Επιπρόσθετα κατέστησε τη ∆ΕΕ αφενός την αµυντική συνιστώσα της ΕΕ, αφετέρου 

ως το µέσο για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού σκέλους της Ατλαντικής Συµµαχίας. 

Παράλληλα η ∆ΕΕ µε δύο διακηρύξεις που ακολούθησαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

συµφώνησε για την ανάγκη ανάπτυξης µιας Αυθεντικής Ευρωπαϊκής Ταυτότητας,394 

όσον αφορά την ασφάλεια και άµυνα ώστε η Ευρώπη να αναλάβει µεγαλύτερες 

ευθύνες για τα αµυντικά της θέµατα. 

                                                 
394 Π. Ήφαιστος, Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ευρώπη των Πολλών 
Ταχυτήτων και Κατηγοριών και της Ευρωπαϊκής Ιδέας  (Αθήνα: Οδυσσέας,1994),176-177. 
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7.3 ∆ιακήρυξη του Petersberg. 

Κατά την Υπουργική Σύνοδο της ∆ΕΕ στη Βόννη (Ιούνιος 1992), λήφθηκαν 

αποφάσεις για το µέλλον του οργανισµού και καθορίσθηκαν οι νέες αποστολές της 

∆ΕΕ, ως συνεισφορά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ειδικότερα, στο µέρος που 

αφορά την ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου της ∆ΕΕ, καθορίσθηκε η διάθεση 

σε αυτή µονάδων,395 οι οποίες «πέραν της συνεισφοράς για την άµυνα σύµφωνα 

µε το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και το άρθρο V της τροποποιηµένης 

Συνθήκης των Βρυξελλών», θα ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε ανθρωπιστικές 

αποστολές και αποστολές διάσωσης, αποστολές διατήρησης της ειρήνης και σε 

αποστολές επέµβασης µαχίµων δυνάµεων στη διαχείριση των κρίσεων, καθώς και 

την αποκατάσταση και επιβολής της ειρήνης.396 Οι αποστολές αυτές, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι γνωστές ως «αποστολές ή καθήκοντα Petersberg». 

 
7.4  Συνθήκη του Άµστερνταµ 

Στη συνάντηση κορυφής στο Άµστερνταµ (16-18 Ιουνίου 1996), οι αρχηγοί 

των κρατών-µελών της ΕΕ, αποδέχθηκαν και αποφάσισαν την αναγκαιότητα µιας 

νέας Συνθήκης µεταρρύθµισης της ΕΕ. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ,397
 

αποσκοπούσε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες όπως διαµορφώνονταν µέσω 

συνεχών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, µετά τη διάλυση της ΕΣΣ∆. Εστίασε στην 

προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, παρά στη διεύρυνση της ΕΕ. 

Η  Συνθήκη  προσπάθησε  να  βελτιώσει  και  να  ενισχύσει  τη  λειτουργία  της 
                                                 
395 Πρόκειται για πολυεθνικές µονάδες που ήδη υπήρχαν, όπως το EUROCORPS και η EUROFOR 
(συστάθηκε κατά την 59η γαλλογερµανική διάσκεψη κορυφής που πραγµατοποιήθηκε στη Λα 
Ροσέλ στις 21-22 Μαΐου 1992). Έκτοτε, έχουν προσχωρήσει τρία ακόµη κράτη: το Βέλγιο (25-6-
1993), η Ισπανία (10-12-1993) και το Λουξεµβούργο (7-5-1996). Περιλαµβάνει 50.000 άνδρες και 
βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιµότητα από τις 30-11-1995 (µετά την άσκηση PEGASUS-95). Το 
EUROCORPS εντάσσεται στο πλαίσιο των «∆υνάµεων που υπαγόταν στη ∆ΕΕ» (FRUEO). Η 
υπαγωγή του EUROCORPS στον πολιτικό έλεγχο της ∆ΕΕ αποτέλεσε αντικείµενο της συµφωνίας 
της 24ης Σεπτεµβρίου 1993 ενώ η δράση του υπό τις εντολές του ΝΑΤΟ κωδικοποιήθηκε µε τη 
συµφωνία της 21ης Ιανουαρίου 1993. Από τον Ιούνιο 2001 το EUROCORPS µετατράπηκε σε 
σώµα ταχείας αντίδρασης στην υπηρεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η ∆ήλωση της Λισσαβόνας της 
∆ΕΕ (15 Μαΐου 1995) επιβεβαίωσε την απόφαση της Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας να οργανώσουν 
µια δύναµη χερσαία (EUROFOR) και µια ναυτική (EUROMARFOR). Οι δυνάµεις αυτές εντάσσονται 
στο πλαίσιο των «∆υνάµεων που υπαγόταν στη ∆ΕΕ» (FRUEO) και προβλεπόταν να ενισχύσουν 
το ίδιο δυναµικό της Ευρώπης για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του 
Petersberg. Η Πορτογαλία συµφώνησε να συµµετέχει στις δυνάµεις αυτές, όταν χρησιµοποιούνται 
στο πλαίσιο της ∆ΕΕ, χωρίς να διακινδυνεύεται η αποστολή συλλογικής άµυνας των κρατών µελών 
(άρθρο V ∆ΕΕ και άρθρο 5 ΝΑΤΟ). 
396 Petersberg Declaration, Βόννη, 19 Ιουλίου 1992 (www.weu.int/eng/com/92-petersberg.htm 
(πρόσβαση 10-8-2015)) 
397 Υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ 1 Μαΐου 1999 
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ΚΕΠΠΑ.398 Κατ΄ αυτή λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούσαν το µέλλον της ΚΕΠΠΑ, 

ύστερα από τις πρώτες απογοητευτικές εµπειρίες της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, λόγω 

των γεγονότων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, 

όπου δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ένας κοινός παρονοµαστής µεταξύ των 15 

κρατών-µελών, αντάξιος των προσδοκιών.399 Συγκεκριµένα αποφασίσθηκαν οι 

παρακάτω καινοτοµίες:400  

• ∆ηµιουργία Μονάδας Σχεδιασµού Πολιτικής και Έγκαιρης Προειδοποίησης 

• ∆ηµιουργήθηκε ο θεσµός του Ύπατου Εκπροσώπου. 

• Εισήχθησαν νέοι θεσµικοί κανόνες για επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. 

• ∆ηµιουργήθηκαν νέα µέσα άσκησης πολιτικής που αποφασίζονται 

οµόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

• Έγιναν αποδεκτές από την ΕΕ και διευρύνθηκαν οι δράσεις Petersberg. 

• Αναγνωρίσθηκε, ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, και µόνο αυτό έχει την 

ευθύνη για την λήψη όλων των αποφάσεων επί της ΚΕΠΠΑ. 

• Ενισχύθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΚΕΠΠΑ, µέσω, 

µεταξύ άλλων, του ελέγχου των δαπανών που προορίζονται για την 

χρηµατοδότησή της.401 

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ θέσπισε ένα επιπλέον µέσο εκτέλεσης της 

ΚΕΠΠΑ, την κοινή στρατηγική που συµπλήρωσε την κοινή δράση και κοινή θέση. 

Προβλεπόταν ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αποφασίζει οµόφωνα για τη 

σύσταση της κοινής στρατηγικής και θα καθορίζει τις κατευθύνσεις πολιτικής που 

θα εντάσσονται σε αυτή. 

Το καθεστώς µεταξύ ΕΕ-∆ΕΕ διατηρήθηκε όπως στη Συνθήκη του Μάαστριχτ,  
                                                 
398 Συγκεκριµένα, το Άρθρο 17 της συνθήκης του Άµστερνταµ προβλέπει ότι η ΚΕΠΠΑ 
περιλαµβάνει το σύνολο των θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, περιλαµβανοµένου 
και του προοδευτικού καθορισµού µιας πολιτικής κοινής άµυνας που θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
κοινή άµυνα, εφόσον το αποφασίσει το ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Το εν λόγω άρθρο εγκαινίασε τη 
µεταφορά αρµοδιοτήτων της ∆ΕΕ στην ΕΕ, και σχεδόν όλες οι αποστολές του Petersberg 
ενσωµατώθηκαν σε νέες δοµές της Ένωσης, περιλαµβανοµένων και των βοηθητικών οργάνων της 
∆ΕΕ όπως το ∆ορυφορικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Μελετών για θέµατα ασφαλείας που 
λειτουργούν από τον Ιανουάριο του 2002. 
399 Ι. Παρίσης, Η Αµυντική Αυτονοµία της Ενωµένης Ευρώπης. Προοπτικές και Προβληµατισµοί, 
(Αθήνα: Μεταίχµιο, 2001), 39. 
400 http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam_el.pdf (πρόσβαση 
11-8-2015) 
401 Ι. Παρίσης, «Η Ευρωπαϊκή Αµυντική Ταυτότητα στην Αυγή του 21ου Αιώνα» Θέµατα Πολιτικής 
και Άµυνας, Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων, τεύχος 07, σελ.22-25. 
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µε τις σχέσεις τους να εµπλουτίζονται, καθώς η ∆ΕΕ προσέφερε επιχειρησιακή 

ικανότητα στην ΕΕ µέσω των αποστολών Petersberg, διαµορφώνοντας την 

αµυντική πλευρά της ΚΕΠΠΑ. Επίσης ανέφερε ως στόχευση την προοπτική η ∆ΕΕ 

να ενσωµατωθεί σταδιακά στην ΕΕ.402 

Γενικότερα ως προς τα ζητήµατα άµυνας και επιχειρησιακής δράσης της 

ΚΕΠΠΑ, η Συνθήκη του Άµστερνταµ δεν έλαβε κάποια σηµαντική απόφαση, εκτός 

από την επισήµανση ότι η ΚΕΠΠΑ, περιλαµβάνει τα ζητήµατα που εµπίπτουν στην 

ασφάλεια της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της προοδευτικής δηµιουργίας µιας 

Ευρωπαϊκής κοινής αµυντικής πολιτικής που ενδεχοµένως να οδηγήσει σε κοινή 

άµυνα, εφόσον το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.403 Η διατύπωση των 

ευρωπαϊκών προθέσεων περί κοινής αµυντικής πολιτικής µε αόριστες 

παραποµπές στο µέλλον αντανακλούσε τις διαφωνίες «ευρωπαϊστών»-

«ατλαντιστών» και το δισταγµό των τελευταίων αναφορικά µε τον αντίκτυπο στις 

ΗΠΑ ενός αυτοδύναµου ευρωπαϊκού σχεδίου άµυνας. 

 
7.5 Το Saint-Malo και ο Γαλλο-Βρετανικός Συµβιβασµός - Γέννηση της ΕΠΑΑ 

Το Ευρω-Ατλαντικό δίληµµα ασφάλειας ουσιαστικά αντικατόπτριζε τη 

διαφορετική αντίληψη που διατηρούσε η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο για το 

ρόλο των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Από τη µια µεριά, υπήρχε η επιφύλαξη 

της Μεγάλης Βρετανίας ότι εάν η Ευρώπη αποκτούσε αυτοδύναµη ουσιαστική 

στρατιωτική ικανότητα, οι ΗΠΑ θα επέστρεφαν στον αποµονωτισµό, και επιπλέον 

ο σκεπτικισµός της για την ικανότητα της Ευρώπης να δηµιουργήσει µόνη της ένα 

αξιόπιστο στρατιωτικό αµυντικό µηχανισµό. Από την άλλη, η Γαλλία επέµενε ότι οι 

ΗΠΑ δε θα σεβόταν συµµάχους που δεν «έπαιρναν τους εαυτούς τους σοβαρά». 

Στο διάστηµα µεταξύ υπογραφής της Συνθήκης του Άµστερνταµ (1997) και 

θέσης της σε ισχύ (1999), πραγµατοποιήθηκε η γάλλο-βρετανική συνάντηση στο 

Saint-Malo (3-4 ∆εκεµβρίου 1998), όπου ο µέχρι τότε Βρετανικός δισταγµός για ένα 

Ευρωπαϊκό αµυντικό σχέδιο, µετατράπηκε σε επιδοκιµασία. Η διµερής διακήρυξη 

του Γάλλου προέδρου Jacque Chirac και του Βρετανού πρωθυπουργού Tony Blair 

αποτέλεσε το έναυσµα δηµιουργίας µιας κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας 
                                                 
402 Άρθρα Ι.7(1) & (2) Συνθήκης Άµστερνταµ (http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/ 
treaty_of_amsterdam_el.pdf (πρόσβαση 11-8-2015)) 
403 Φ.Μπέλλου, Σηµειώσεις Μαθήµατος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Σύστηµα, (Θεσσαλονίκη: 
Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2015), 11-14. 
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και Άµυνας: «Η Ένωση πρέπει να έχει την ικανότητα αυτόνοµης δράσης, 

υποστηριζόµενη από αξιόπιστες ένοπλες δυνάµεις, τα µέσα να αποφασίσει να τις 

χρησιµοποιήσει και την ετοιµότητα να το πράξει, προκειµένου να αντιδρά σε διεθνείς 

κρίσεις».404 Η υπόψη διακήρυξη µε την οποία τέθηκαν από τη Γαλλία και το Ηνωµένο 

Βασίλειο οι πολιτικές βάσεις της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άµυνας, επιτάχυνε τη 

δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) και µαζί τη 

διαµόρφωση ενός χρονοδιαγράµµατος στόχων για το νεότευκτο ευρωπαϊκό σχέδιο, 

που θα αποκαλείτο αργότερα Πρωταρχικός Στόχος (Headline Goal).405 

Η µεταβολή στάσης της Μ.Βρετανίας αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες. 

Ο πρώτος, ήταν η ανάδυση του ζητήµατος του Κοσόβου και η επανεµφάνιση 

στρατιωτικών συγκρούσεων στα Βαλκάνια που κυριάρχησαν καθόλη τη δεκαετία 

1990.406 Ο δεύτερος, που οριστικοποίησε τη Βρετανική αντίληψη ασφάλειας, ήταν 

το σαφές µήνυµα των ΗΠΑ ότι µια µεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αµυντική ικανότητα, θα 

µπορούσε να αναλάβει µέρος του βάρους της ασφάλειας που επωµιζόταν από το 

ΝΑΤΟ (ουσιαστικά από τις ΗΠΑ).407 Το στοιχείο «µέρος του βάρους» αποτελεί 

σηµαντικό σηµείο για την κατανόηση της ουσίας πίσω από τη διακήρυξη του Saint-

Malo, καθώς και των επακόλουθων βάσεων και περιορισµών της προκύψασας 

ΕΠΑΑ. Παρά τις γαλλικές προσδοκίες, το διακύβευµα στο Saint-Malo δεν ήταν 

καθεαυτή η δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής αµυντικής παρουσίας, αλλά ο τρόπος 

επίτευξής της, χωρίς να αναστατώσει το ρόλο των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή άµυνα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διακήρυξη του Saint-Malo εκφράζει µάλλον ένα Γαλλο-

Βρετανικό συµβιβασµό, παρά µια συµφωνία, αναγνωρίζοντας την πρωτοκαθεδρία 

του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, µε τη Γαλλία να αποδέχεται ένα 

περιορισµένο ρόλο της ΕΠΑΑ που δε θα αναπαρήγαγε τις δοµές του ΝΑΤΟ, και τη  

                                                 
404 Κοινή δήλωση κατά τη Γαλλο-Βρετανική συνάντηση κορυφής στο Saint-Malo την 3-4 ∆εκ 1998 
(https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/French-British Summit Declaration, Saint-
Malo, 1998 - EN.pdf (πρόσβαση 14-8-2015)). 
405 Ο στόχος αυτός αναφέρεται από το 2004 και ως “Headline Goal 2003”, προς διάκρισή του από 
τον “Headline Goal 2010” που τέθηκε το Μάιο 2004, βλ. Ι. Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, (Αθήνα: ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2010), 39. 
406 Τον Ιούνιο 1991, η Σερβία µε τη Σλοβενία ενεπλάκησαν σε ένα σύντοµο πόλεµο, τον οποίο 
ακολούθησε ένας µακροχρόνιος πόλεµος µεταξύ Σερβίας και Κροατίας. 
407 Σχετικά βλ. Madeleine K. Albright, “The Right Balance Will Secure NATO’s Future”, Financial 
Times (7/12/1998) in Chaillot Paper 47 From St-Malo to Nice. European Defence: Core Documents, 
ed. Maartje Rutten (Paris: Institute for Security Studies Western European Union, 2001), 11. 
Επίσης στο Γ. Βοσκόπουλος, «Σύνοδος Κορυφής στο Ελσίνκι: Συνολική Αποτίµηση», Περιοδικό 
Αντίβαρο (http://palio.antibaro.gr/diplomacy/boskopoulos_elsinki.htm (πρόσβαση 13-12-2015)). 
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Μεγάλη Βρετανία να αµβλύνει την παραδοσιακή φιλο-ατλαντική στάση της. 408 

Η ∆ιακήρυξη του Saint-Malo θεωρείται ως η γέννηση της ΕΠΑΑ, παρότι η 

επιθυµία δηµιουργίας της είχε διατυπωθεί στη Συνθήκη για την ΕΕ (Μάαστριχτ και 

Άµστερνταµ). Χρειάστηκε η απογοητευτική για την ΕΕ εµπειρία της αποτυχηµένης 

διαχείρισης κρίσης των πολέµων από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και η 

εξελισσόµενη σύγκρουση στο Κόσοβο για να συσπειρώσει τα πλέον ισχυρά 

κράτη-µέλη σε στρατιωτικό επίπεδο (Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο), ώστε να ηγηθούν 

της δηµιουργίας της επιχειρησιακής διάστασης της ΚΕΠΠΑ.409 

Η πολιτική βούληση που επιδείχθηκε στο Saint-Malo φάνηκε στην Ελλάδα ως 

µια υποσχόµενη επιλογή. Βάσει της φιλόδοξης διµερούς διακήρυξης, η προοπτική 

µιας αµιγώς Ευρωπαϊκής αυτοδύναµης ικανότητας προβολής ισχύος, θα µπορούσε 

να προσδώσει στην ΕΕ ρόλο σε θέµατα άµυνας και ίσως να καλύψει τα ελληνικά 

ζητήµατα εδαφικής ασφάλειας, που το ΝΑΤΟ και η ∆ΕΕ δεν κατάφεραν. Αυτή η 

προοπτική φαινόταν ευοίωνη, καθώς οι ελληνικές ανησυχίες εδαφικής ασφάλειας 

προερχόταν κυρίως από την Τουρκία, κράτος µη-µέλους της ΕΕ και συνεπώς 

εκτός διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Έτσι η ελληνική διπλωµατία θα 

διατηρούσε ελπίδες να επηρεάσει ή τουλάχιστον να πείσει την ΕΕ, να λάβει υπόψη 

της τα ελληνικά ζητήµατα ασφάλειας, ιδίως εκείνα που σχετίζονται µε τους γείτονες 

της που δεν είναι µέλη της ΕΕ. 

Ωστόσο ο ελληνικός ενθουσιασµός υπήρξε βραχύβιος. Επειδή η Γαλλο-

Βρετανική διακήρυξη προκάλεσε ανησυχίες στις ΗΠΑ για το ενδεχόµενο ένα 

ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό αµυντικό σχέδιο να υποβαθµίσει τη σηµασία του ΝΑΤΟ ως 

διατλαντικό χώρο άσκησης πολιτικής, οι τελευταίες έθεσαν ένα περίγραµµα 

προσδοκιών τους από την ΕΠΑΑ, ήτοι να µην επαναλαµβάνεται ότι γινόταν 

αποτελεσµατικά υπό το ΝΑΤΟ, να µην υπάρχει αποσύνδεση από τις ΗΠΑ και το 

ΝΑΤΟ και να µη γίνεται διάκριση έναντι µελών του ΝΑΤΟ που δεν ήταν µέλη της 

ΕΕ.410 Η τελευταία προσδοκία (µη διάκρισης) που παρέπεµπε πρακτικά στην 

                                                 
408 Η ΕΕ είχε ενσωµατώσει τις αποστολές Petersberg στις αρµοδιότητές της κατά τη Συνθήκη του 
Άµστερνταµ (1997), αλλά µέχρι τότε το πεδίο της άµυνας δεν εµφανιζόταν στις δοµές της ΕΕ. 
409 Φ.Μπέλλου, Σηµειώσεις Μαθήµατος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Σύστηµα, (Θεσσαλονίκη: 
Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2015), 17. 
410 Οι Αµερικανικές προσδοκίες τέθηκαν από την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Madeleine 
Albright και είναι γνωστές ως τα τρία «D» (Duplication, Decoupling, Discrimination). Σχετικά βλ. 
Madeleine K. Albright, “The Right Balance Will Secure NATO’s Future”, Financial Times 
(7/12/1998) in Chaillot Paper 47 From St-Malo to Nice. European Defence: Core Documents, ed. 
Maartje Rutten (Paris: Institute for Security Studies Western European Union, 2001), 11. 
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Τουρκία, έδειξε στην Αθήνα ότι η Άγκυρα παρότι µη-µέλος της ΕΕ, δε θα έµενε 

εκτός ΕΠΑΑ. Το ίδιο εµπόδιο που συναντούσε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, δηλαδή τη 

δύσκολη συµβίωση µε την πηγή των κυριότερων διληµµάτων ασφαλείας της, 

επανεµφανιζόταν στην ΕΠΑΑ. Η Τουρκία µέσω του ΝΑΤΟ αποκτούσε λόγο σε ένα 

εγχείρηµα που αρχικά είχε σχεδιαστεί να αποτελείται µόνο από µέλη της ΕΕ. 

 
7.6  Σύνοδος Κορυφής της Κολωνίας 

Η Σύνοδος Κορυφής στην Κολωνία (3-4 Ιουνίου 1999) πραγµατοποιήθηκε 

στον απόηχο των γεγονότων του Κοσόβου. Κατά τη σύνοδο επαναδιατυπώθηκε ο 

στόχος της διακήρυξη του Saint-Malo και ορίστηκε ότι ο στόχος αυτός θα 

υλοποιείται µε τις αποστολές Petersberg.411 Αναφέρεται για πρώτη φορά η 

ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ), ως καθαρά 

ευρωπαϊκή δοµή και µέρος της ΚΕΠΠΑ. Έτσι η Σύνοδος της Κολωνίας θεωρείται η 

ληξιαρχική πράξη γέννησης της ΕΠΑΑ. 

Στη Σύνοδο αναφέρθηκε ότι η ΕΠΑΑ έχει ως προορισµό την παροχή στην ΕΕ 

των αναγκαίων µέσων που θα της επιτρέψουν να αναλάβει πλήρως ρόλο στη 

διεθνή σκηνή και να συµβάλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, σύµφωνα µε τις 

αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Αυτό απαιτεί ικανότητα αυτόνοµης 

δράσης υποστηριζόµενης από αξιόπιστες στρατιωτικές δυνατότητες µε την 

απαιτούµενη ετοιµότητα, καθώς και όργανα λήψης αποφάσεων, ώστε να αντιδρά 

σε διεθνείς κρίσεις, µε την επιφύλαξη των δράσεων του ΝΑΤΟ.    

Επιπλέον καθορίστηκε ότι το NATO, παραµένει ο φορέας συλλογικής άµυνας 

των κρατών-µελών του, καθώς επίσης ότι οι προσπάθειες της ΕΕ εστιάζονται στην 

εξασφάλιση των απαραίτητων δυνατοτήτων (περιλαµβανοµένων στρατιωτικών) 

καθώς και δοµών, για την αποτελεσµατική διαδικασία λήψεως αποφάσεων στη 

διαχείριση κρίσεων, στο πνεύµα των αποστολών Petersberg. Άλλες δεσµεύσεις 

αφορούσαν στην ανάπτυξη αποτελεσµατικότερου ευρωπαϊκού στρατιωτικού 

δυναµικού (χωρίς συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο εφαρµογής) και την ενίσχυση της 

βιοµηχανικής και τεχνολογικής αµυντικής βάσης της ΕΕ. Τέλος, διόρισε τον πρώην 

Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ, Javier Solana, στο αξίωµα του Γενικού Γραµµατέα 
                                                 
411 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ.3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την ενίσχυση της κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την άµυνα. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cms_data/docs/pressdata/el/ec/91438.pdf (πρόσβαση 16-8-2015)). 
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του Συµβουλίου και Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, γεγονός που 

αποτέλεσε το πρώτο βήµα για την ενσωµάτωση της ∆ΕΕ στην ΕΕ. 

 
7.7  Σύνοδος Κορυφής του Ελσίνκι 

Στη Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίνκι (10-11 ∆εκεµβρίου 1999) διατυπώθηκαν 

για πρώτη φορά οι λεπτοµερείς επιδιώξεις και προϋποθέσεις της ΕΠΑΑ για την 

επίτευξη αυτόνοµης αµυντικής ικανότητας. Κατά τη Σύνοδο, οι ηγέτες των χωρών 

της ΕΕ συµφώνησαν στην αποδοχή ενός Πρωταρχικού Στόχου (Headline Goal)412 

που αφορούσε στην απόκτηση δυνατοτήτων, προκειµένου η ΕΕ να αναλαµβάνει 

αυτόνοµα επιχειρήσεις. Με τον υπόψη στόχο η ΕΕ δεσµεύτηκε να αποκτήσει µέχρι 

το 2003, ικανότητα επιχειρησιακής ανάπτυξης και διατήρησης Ενόπλων ∆υνάµεων, 

µεγέθους µέχρι σώµατος στρατού,413 ικανών για όλες τις αποστολές Petersberg, 

ώστε να µπορεί να παρεµβαίνει σε κρίσεις, σε περιοχές που θίγονται τα ευρωπαϊκά 

συµφέροντα. Ειδικότερα:414 

• Τα κράτη-µέλη δεσµεύτηκαν να αποκτήσουν δυνατότητα ανάπτυξης εντός 

60 ηµερών, στρατιωτικών δυνάµεων 50-60.000 ατόµων, σε απόσταση 

πάνω από 6.000km από τις Βρυξέλλες για συµµετοχή σε αποστολές 

Petersberg. Οι δυνάµεις έπρεπε να είναι αυτοδύναµες και ικανές να 

διατηρούνται επιχειρησιακές στο πεδίο για ένα έτος. Πρόκειται για την 

Ευρωπαϊκή ∆ύναµη Ταχείας Αντίδρασης (European Rapid Reaction 

Force-ERRF), γνωστής και ως Headline Task Force. 

• Καθορίστηκαν ως στόχοι της ΕΕ, η αυτονοµία στη λήψη αποφάσεων, η 

ανάληψη επιχειρήσεων όταν και όπου το ΝΑΤΟ δεν εµπλέκεται στο σύνολό 

                                                 
412 Ο στόχος αυτός αναφέρεται από το 2004 και ως “Headline Goal 2003”, προς διάκρισή του από 
τον “Headline Goal 2010” που τέθηκε το Μάιο 2004, βλ. Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 78-81. 
413 Αντιστοιχεί σε 15 ταξιαρχίες ή σε δύναµη περίπου 60.000 ατόµων. Η απόφαση τελικά ήταν για 
18 Σχηµατισµούς Μάχης (Battlegroups) των 1500 στρατιωτών, συν υπηρεσίες διοίκησης και 
υποστήριξης και µε ικανότητα ανάπτυξης στο χώρο ενδιαφέροντος εντός 5-10 ηµερών από 
έγκρισης του Συµβουλίου. Κάθε Συγκρότηµα Μάχης θα πρέπει να διατηρείται επιχειρησιακό για 
τουλάχιστον 30 ηµέρες, χρόνος που δύναται να επεκταθεί σε 120 ηµέρες, εφόσον ανεφοδιαστούν. 
Βλ. European Union, “EU Council Secretariat-Factsheet”, Consilium Europa (November 2006) 
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/esdp/91624.pdf (πρόσβαση 
12-12-2015)) 
414 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, Παράρτηµα IV των Συµπερασµάτων της Προεδρίας.10 και 
11 ∆εκεµβρίου1999. Εκθέσεις της Προεδρίας προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι µε θέµα 
την «ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την άµυνα» και την «µη 
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/00300-r1.gr9.htm (πρόσβαση 16-8-2015)). 
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του ή δεν επιθυµεί να εµπλακεί, η ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών 

στρατιωτικών δυνατοτήτων και η δηµιουργία νέων πολιτικών και 

στρατιωτικών οργάνων για το λόγο αυτό. 

• Αποφασίστηκε η σύσταση µονίµων πολιτικών και στρατιωτικών οργάνων, 

όπως η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (ΕΠΑ), η Στρατιωτική Επιτροπή  

(EUMC) και το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS). 

• Αποφασίστηκε η δηµιουργία µηχανισµού µη-στρατιωτικής διαχείρισης 

κρίσεων. 

Παρά τις εικασίες ότι οι αποφάσεις του Ελσίνκι αποσκοπούσαν στη δηµιουργία 

«Ευρωστρατού»,415 η ισχύς και ο σκοπός της δηµιουργηθείσας δύναµης ERRF, 

έδειξαν το αντίθετο. Εκτός της περιορισµένης στρατιωτικής ισχύος, συγκρινόµενης 

ακόµη και µε εθνικούς στρατούς – πόσο δε µάλλον µε το ΝΑΤΟ – η ERRF είχε 

σχεδιαστεί να σχηµατίζεται σε εθελοντική βάση, από µέσα των εθνικών στρατών 

των συµµετεχόντων κρατών-µελών της ΕΕ. Κάθε αποστολή στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ 

θα είχε συγκεκριµένη διάρκεια και µε την ολοκλήρωσή της, οι διατεθέντες πόροι, 

ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί, θα επέστρεφαν στα κράτη που ανήκαν. 

Για την Ελλάδα, το κρίσιµο ζήτηµα δεν ήταν η µόνιµη ή η ad hoc φύση της 

ERRF, αλλά το εύρος των αποστολών που θα κάλυπτε. Ακόµη µια φορά οι 

ελληνικές προσδοκίες για κοινή ευρωπαϊκή αµυντική ασπίδα διαλύθηκαν, όταν στο 

Ελσίνκι εκφράστηκαν σαφώς οι ευρωπαϊκές προθέσεις, η ERRF να περιοριστεί 

µόνο στη διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο αποστολών Petersberg, και εποµένως 

εκτός παντός είδους εδαφικής προάσπισης.416 Παρότι η ΕΠΑΑ διακήρυσσε µέσω 

της ονοµασίας της µια αµυντική διάσταση, ο προσανατολισµός της όπως 

καθορίστηκε στο Ελσίνκι, σαφώς απέρριπτε την αµυντική διάσταση στην οποία 

ήλπιζε η Ελλάδα. 

Επιπλέον στο Ελσίνκι ανακηρύχθηκε η Τουρκίας σε υποψήφια προς ένταξη 

χώρα, το οποίο αναβάθµιζε τη γεωπολιτική θέση της στην ΕΕ, καθώς η Άγκυρα 

αποκτούσε δυνατότητα αφενός στρατιωτικής συνεισφοράς στη διαχείριση κρίσεων, 

                                                 
415 William Echikson, “Coming Soon: A Euro-Army”, Bloomberg Business Week, 20/12/1999 
(http://www.businessweek.com/1999/99_51/b3660214.htm (πρόσβαση 12-12-2015) και 
Γ.Βοσκόπουλος, «Σύνοδος Κορυφής στο Ελσίνκι: Συνολική Αποτίµηση», Περιοδικό Αντίβαρο 
(http://palio.antibaro.gr/diplomacy/boskopoulos_elsinki.htm (πρόσβαση 13-12-2015)). 
416 Γ.Βοσκόπουλος, «Σύνοδος Κορυφής στο Ελσίνκι: Συνολική Αποτίµηση», Περιοδικό Αντίβαρο 
(http://palio.antibaro.gr/diplomacy/boskopoulos_elsinki.htm (πρόσβαση 13-12-2015)) 
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αφετέρου συµµετοχής σε κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς, και σε 

συνεδριάσεις µεταξύ υποψηφίων κρατών και ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας 

προσχώρησης.417 

 
7.8  Σύνοδος Κορυφής της Φέιρα 

Οι επόµενες εξελίξεις σηµειώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα,418 

στην Πορτογαλία (19-20 Ιουνίου 2000) και αφορούσαν στο θεσµικό και τον τοµέα 

των µη-στρατιωτικών πτυχών της διαχείρισης κρίσεων. Όσον αφορά στο θεσµικό 

τοµέα, συστήθηκε επίσηµα η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και µια 

προσωρινή Στρατιωτική Επιτροπή αποτελούµενη από του αρχηγούς ΓΕΕΘΑ που 

θα εκπροσωπούνταν από τους στρατιωτικούς τους αντιπροσώπους και θα 

λειτουργούσε ως υποστηρικτικό σώµα για να παρέχει συµβουλές και να προτείνει 

συστάσεις στην ΕΠΑ. Όσον αφορά τη µη-στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, 

καθορίστηκαν 4 προτεραιότητες που αφορούσαν στη δηµιουργία µιας αστυνοµικής 

δύναµης 5.000 στελεχών, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την ενδυνάµωση των 

δοµών της δηµόσιας διοίκησης και της πολιτικής προστασίας. 

Τέλος, καθορίσθηκαν οι αρχές και οι µέθοδοι συµφωνιών, ώστε µη ευρωπαϊκά 

µέλη της Ατλαντικής Συµµαχίας και υποψήφια µέλη, να έχουν δυνατότητα 

συµµετοχής στη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων. 

 
7.9  Συνθήκη της Νίκαιας 

Η Συνθήκη της Νίκαιας υπεγράφη από τους αρχηγούς των κρατών-µελών και 

των κυβερνήσεών τους στις 26 Φεβρουαρίου 2001 στη Νίκαια της Γαλλίας στο 

πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης. Η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1 

Φεβρουαρίου 2003, τροποποιώντας τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Στόχος ήταν να 

εξοµαλυνθεί ο δρόµος για τη διεύρυνση της ΕΕ και τη θέσπιση Συντάγµατος της 

ΕΕ. Όσον αφορά σε θέµατα ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ, µεταξύ άλλων, επιβεβαιώθηκε ότι 

η αµυντική πολιτική της Ένωσης δε θίγει την εθνική πολιτική άµυνας και ασφάλειας 

των κρατών-µελών και σέβεται τις υποχρεώσεις των κρατών–µελών του ΝΑΤΟ. 

Επίσης  αποφασίσθηκε  η  ίδρυση  των  µόνιµων  πολιτικό-στρατιωτικών  δοµών  και 
                                                 
417 Ibid. 
418 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα, Παράρτηµα Ι στο Παραρτήµατα των 
Συµπερασµάτων της Προεδρίας (Σάντα Μαρία ντα Φέιρα, 19-20 Ιουνίου 2000), 3-23  
(http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/fei_annex_el_el.pdf (πρόσβαση 17-8-2015)). 
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καθορίστηκαν οι αρχές που διέπουν τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ.419 

 
7.10 Σύνοδος Κορυφής του Γκέτεµποργκ 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Γκέτεµποργκ (15-16 Ιουνίου 2001) δεν προέβη 

σε σηµαντικές αλλαγές, παρά µόνο σε δεσµεύσεις που αφορούσαν τη βελτίωση 

των δοµών, των ικανοτήτων και των διαδικασιών, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα 

της ΕΕ να αναλαµβάνει όλων των ειδών τα καθήκοντα που έχουν σχέση µε τη 

διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων, ασκώντας τα στρατιωτικά και 

πολιτικά της µέσα.420 Επίσης, ενεκρίθη ένα ειδικό πρόγραµµα πρόληψης βίαιων 

συγκρούσεων που επιτρέπει στην ΕΕ να προβαίνει σε έγκαιρη και συντονισµένη 

προειδοποίηση, ανάλυση και δράση.  

 
7.11 Σύνοδος Κορυφής του Λάακεν 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Λάακεν (∆εκέµβριος 2001), υιοθετήθηκε 

δήλωση για την επιχειρησιακή ικανότητα της ΚΕΠΠΑ, η οποία ανέφερε ότι ΕΕ 

διαθέτει τις κατάλληλες δοµές και διαδικασίες, ώστε να διεξάγει ικανές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και «προοδευτικά να αναλάβει όλο και περισσότερο 

απαιτητικές αποστολές», χωρίς ωστόσο η ανάπτυξη του στρατιωτικού δυναµικού 

να συνεπάγεται δηµιουργία Ευρωπαϊκού στρατού.421 Η δήλωση αφορούσε κυρίως 

στην επιχειρησιακή ετοιµότητα της δύναµης ταχείας αντίδρασης,422 και πρακτικά 

κήρυξε την ΕΠΑΑ µερικώς επιχειρησιακή. Στην πράξη οι στρατιωτικές ικανότητες 

της Ένωσης θα καθόριζαν το πεδίο δράσης των αποστολών της. 

Επιπλέον, για την αντιµετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στον 

τοµέα στρατιωτικών και µη-στρατιωτικών δυνατοτήτων των αποστολών Petersberg, 

εξαγγέλθηκε το “Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης ∆υνατοτήτων” (European Capability 

Action Plan – ECAP), µε σκοπό τον εντοπισµό και αξιολόγηση των ελλείψεων σε 

στρατιωτικές δυνατότητες µεταξύ των µελών της ΕΕ και την αναζήτηση λύσεων για 
                                                 
419 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, Συµπεράσµατα της Προεδρίας: Μέρος ΙΙΙ Κοινή Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (Νίκαια, 7-9 ∆εκεµβρίου 2000), 13 (http://www.europarl.europa. 
eu/summits/pdf/nice1_el.pdf (πρόσβαση 18-8-2015)). 
420 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Γκέτεµποργκ, Συµπεράσµατα της Προεδρίας (Γκέτεµποργκ, 15-16 Ιουνίου 
2001), 27-29 (http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/got1_el.pdf (πρόσβαση 17-8-2015) 
421 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Laeken: Συµπεράσµατα της Προεδρίας, (Laeken, 14-15 ∆εκεµβρίου 
2001), 39 (http://www.europarl.europa.eu/ summits/pdf/lae2_el.pdf (πρόσβαση 17-8-2015)). 
422 Α. Κεχαγιά, «Ευρωπαϊκή Πολιτική Άµυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ) και ΝΑΤΟ: Βίοι Παράλληλοι ή 
Πορείες σε Αντιδιαστολή;», Αγορά Χωρίς Σύνορα 10, no.3 (2005): 191-193. 
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την από κοινού αντιµετώπισή τους.423 Πρακτικά τα κράτη καλούνταν να συνεισφέ-

ρουν σε µέσα και στρατιωτικές δυνατότητες και να συντονιστούν σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο για µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος ως προς την ΕΠΑΑ. 

 
7.12  Berlin PLUS: Η Επιβεβαίωση της Πρωτοκαθεδρίας του ΝΑΤΟ 

Εντός δύο ετών από το Saint-Malo, η ΕΠΑΑ είχε δηµιουργήσει ένα βασικό 

πλαίσιο για το σκοπό και τη σύνθεση της εµβρυακής της στρατιωτικής δύναµης και 

είχε καθορίσει µια βασική ιεραρχική δοµή για να το κατευθύνει. Υπό την πολιτική 

επίβλεψη της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και την εµπειρογνωµοσύνη της 

Στρατιωτικής Επιτροπής και του Στρατιωτικού Επιτελείου, η Ευρωπαϊκή ∆ύναµη 

Ταχείας Αντίδρασης µπορούσε να αναλαµβάνει αποστολές Petersberg.  Ωστόσο η 

ΕΠΑΑ στερείτο δύο στοιχείων για να ολοκληρωθεί, τον εξειδικευµένο στρατιωτικό 

εξοπλισµό, απαραίτητο για την επιτυχή διεξαγωγή επιχειρήσεων υψηλού ρίσκου, 

όπως ειρηνευτικές αποστολές, και µια αξιόπιστη υποδοµή για να τις υποστηρίξει. Η 

λύση προσφέρθηκε από το ΝΑΤΟ, µε τη Συµφωνία Berlin PLUS, που υπογράφηκε 

το ∆εκέµβριο 2002 µεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ.424 Βάσει της συµφωνίας η ΕΠΑΑ θα 

µπορούσε να αντλήσει κάποια µέσα του ΝΑΤΟ για τις δικές της ειρηνευτικές 

αποστολές. Οι βασικότερες ρυθµίσεις της συµφωνίας ήταν:425 

• Η ΕΕ αποκτά εξασφαλισµένη πρόσβαση σε δυνατότητες σχεδιασµού του 

ΝΑΤΟ που µπορούν να συνεισφέρουν στο στρατιωτικό σχεδιασµό 

επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων υπό τη διοίκηση της ΕΕ. 

• Προϋποτίθεται ότι θα παρασχεθούν στην ΕΕ προκαθορισµένες δυνατότητες 

του ΝΑΤΟ, καθώς και µέσα για χρήση σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 

υπό τη διοίκησή της. 

• Προσδιορίζεται µια προσχεδιασµένη, αποκλειστικά Ευρωπαϊκή, ιεραρχία 

διοίκησης υπό τον Υποδιοικητή των Συµµαχικών ∆υνάµεων Ευρώπης 

(DSACEUR),426 για επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ. 

                                                 
423 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 75-77. 
424 Ο όρος Berlin PLUS αναφέρεται στις συµφωνίες που υφίστανται µεταξύ ΝΑΤΟ-ΕΕ και 
βασίζονται στις αποφάσεις του Βερολίνου (1996) και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην 
Ουάσιγκτον (Απρίλιος 1999), βλ. ΝΑΤΟ, SHAPE, Berlin PLUS agreement (http://www.nato.int/ 
shape/news/2003/shape_eu/se030822a.htm) (πρόσβαση 12-12-2015) 
425 Ευρωπαϊκή Ένωση, “About CSDP - The Berlin Plus Agreement” (http://eeas.europa.eu/csdp/ 
about-csdp/berlin/index_en.htm (πρόσβαση 11-11-2015)). Επίσης στο Παρίσης, Η Ευρώπη της 
Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 104-105. 
426 O DSACEUR είναι ανώτατος αξιωµατικός πάντοτε Ευρωπαίος. 
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• Το σύστηµα αµυντικού σχεδιασµού του ΝΑΤΟ θα προσαρµοστεί 

κατάλληλα, ώστε να ενσωµατώνει πληρέστερα τη δυνατότητα εκχώρησης 

δυνάµεων για επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση της ΕΕ. 

Ωστόσο η εφαρµογή της συµφωνίας Berlin PLUS συνοδευόταν και από 

περιορισµούς για την ΕΠΑΑ. Έτσι το ΝΑΤΟ διατηρούσε το δικαίωµα να αποφύγει 

να εµπλακεί σε δεδοµένη κρίση και επιπλέον η έγκριση χρήσης των µέσων-

δυνατοτήτων του, έπρεπε να είναι οµόφωνη µεταξύ των µελών του.427 

Η συµφωνία Berlin PLUS επιβεβαίωσε του ελληνικούς φόβους ότι η αυτονοµία 

της ΕΠΑΑ ήταν απλώς ρητορική δέσµευση. Το δικαίωµα του ΝΑΤΟ να αποφύγει 

την εµπλοκή σε δεδοµένη κρίση, περιόριζε τη δράση της ΕΠΑΑ, µόνο στις περιπτώ-

σεις που το ίδιο δεν επιθυµούσε να συµµετέχει ως σύνολο, υποβαθµίζοντας ουσια-

στικά την ΕΕ σε πάροχο ασφάλειας δεύτερης κλάσης, δηλαδή κατάλληλη µόνο για 

τις αποστολές που το ΝΑΤΟ θα της επέτρεπε να αναλάβει. Επιπλέον η εξάρτηση 

της ΕΠΑΑ από το ΝΑΤΟ εισήγαγε εκείνη ακριβώς την παράµετρο που η Ελλάδα 

ήλπιζε να αποφύγει, δηλαδή τις προστριβές της µε τη σύµµαχο στο ΝΑΤΟ, Τουρκία. 

Ο αντίκτυπος των ελληνοτουρκικών προστριβών στην ΕΠΑΑ φάνηκε όταν η 

ΕΕ απέρριψε τις προσπάθειες της Άγκυρας να αποκτήσει θέση στην Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ). Τότε η Τουρκία χρησιµοποιώντας τη συµµετοχή 

της στο Βορειοατλαντικό Συµβούλιο (North Atlantic Council – NAC) άσκησε veto 

στη συµφωνία Berlin PLUS, µπλοκάροντας έτσι το δικαίωµα της ΕΠΑΑ να 

χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ. 

Το αδιέξοδο που δηµιουργήθηκε στις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ ως συνέπεια της 

τουρκικής αρνησικυρίας, αρχικά επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστεί µε συµφωνίες-

εγγυήσεις από πλευράς ΕΕ προς την Τουρκία, περί µη-επίθεσης, συµµετοχής σε 

συσκέψεις και παροχής συµβουλευτικής. Η Ελλάδα αντέδρασε ασκώντας veto στις 

υπόψη συµφωνίες, µέχρι που επετεύχθη τελικά συµφωνία (∆εκέµβριος 2002) µε 

εκχώρηση στην Τουρκία της µέγιστης δυνατής εµπλοκής στη διαδικασία της ΕΕ για 

διαµόρφωση εισηγήσεων προς απόφαση επί θεµάτων ασφάλειας και άµυνας, και 

αυτόµατη εµπλοκή της σε περίπτωση αποστολών της ΕΕ κάνοντας χρήση των 

µέσων του ΝΑΤΟ. Επιπρόσθετα, της δόθηκαν επισήµως εγγυήσεις ότι: 

                                                 
427 Για παράδειγµα, οι επιφυλάξεις της Τουρκίας για χρήση µέσων του ΝΑΤΟ στην επιχείρηση 
Concordia (αποστολή της ΕΕ για διαφύλαξη της ειρήνης στην ΠΓ∆Μ), καθυστέρησαν την ανάπτυξή 
της περισσότερο από 5 µήνες.  
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• Αποστολές της ΕΠΑΑ δε θα αναπτυσσόταν στο Αιγαίο. 

• Η Κύπρος, ως µη συµµετέχουσα στη Συνεργασία για την Ειρήνη (PfP), δε 

θα επιτρεπόταν να συµµετάσχει σε επιχειρήσεις της ΕΕ, στις οποίες η 

τελευταία προσφεύγει σε µέσα-δυνατότητες του ΝΑΤΟ ή συνεργασία µε 

αυτό.428 

• Η δύναµη της ΕΕ δε θα επιτιθόταν σε κράτος-µέλος του ΝΑΤΟ. 

Με γνώµονα την ενταξιακή προοπτική της Κύπρου, η Ελλάδα πέτυχε να 

διαπραγµατευτεί την αντίστροφη επίσης ισχύ των παραπάνω εγγυήσεων, δηλαδή 

ότι µέλος του ΝΑΤΟ δε θα εκδήλωνε επίθεση σε κράτος-µέλος της ΕΕ.  

Εντούτοις οι ελπίδες της Ελλάδας να θέσει το Αιγαίο, το κυριότερο θέατρο 

επιχειρήσεών της, υπό την κάλυψη της ΕΠΑΑ, εξανεµίστηκαν, καθώς η Ευρωπαϊκή 

∆ύναµη Ταχείας Αντίδρασης (ERRF) δε θα µπορούσε να αναπτυχθεί στο Αιγαίο, 

διατηρώντας την άµυνα των ελληνικών νήσων, αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. 

Η συµφωνία που τελικά επετεύχθη, γνωστή ως «κείµενο της Άγκυρας», 

µαταίωσε τις ελπίδες της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη µαταιότητα των προσδοκιών 

της ότι τα εθνικά της συµφέροντα θα µπορούσαν να υποστηριχθούν από έναν 

Ευρωπαϊκό στρατιωτικό οργανισµό.429 Το κείµενο της Άγκυρας πέτυχε αναµφίβολα 

να τερµατίσει την επί διετίας τελµάτωση της συµφωνίας Berlin PLUS, ωστόσο 

δήλωσε επίσης την αποφασιστικότητα της ΕΕ να κρατηθεί εκτός πολιτικής των 

ελληνοτουρκικών προστριβών-εντάσεων. Η αναφορά του ότι «σε καµία περίπτωση, 

ούτε σε περίπτωση κρίσης, η ΕΠΑΑ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναντίον 

Συµµάχου χώρας [στο ΝΑΤΟ]», αποτέλεσε κατά την άποψη της Ελλάδας, πολιτική 

διαβεβαίωση προς την Τουρκία ότι καµία δύναµη της ΕΕ δε θα παρέµβαινε σε 

                                                 
428 Ο όρος «Συνεργασία για την Ειρήνη» (Partnership for Peace - PfP) αναφέρεται σε πρόγραµµα 
του ΝΑΤΟ για ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ του ΝΑΤΟ και άλλων κρατών της Ευρώπης και της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η Κύπρος απορρίπτει την ένταξή της σε αυτό. Οι αντιρρήσεις της 
Τουρκίας ως προς την Κύπρο, βασίστηκαν στη συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ ΕΕ και 
ΝΑΤΟ και στην απουσία συµφωνίας ασφαλείας µεταξύ Κύπρου-ΝΑΤΟ. Καθώς λοιπόν η Κύπρος 
δεν είναι µέλος PfP, δε θα έπρεπε να συµµετέχει σε επιχειρήσεις της ΕΕ, όπου θα ανταλλασσόταν 
ευαίσθητες για το ΝΑΤΟ πληροφορίες. Έτσι, η Κύπρος συµµετέχει µόνο σε αυτόνοµες επιχειρήσεις 
της ΕΠΑΑ (πχ EUFOR Tchad/RCA, EUNAVFOR Somalia, Artemis, EUFOR RD Congo) και σε µη 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά αποκλείεται από επιχειρήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο 
ρυθµίσεων Berlin PLUS (πχ Althea, Concordia). Ως αντίδραση, η Κύπρος προβάλλει veto στη 
συνεργασία της Τουρκίας µε τον Ευρωπαϊκό Αµυντικό Οργανισµό (EDA), µια συνεργασία που θα 
επιθυµούσε η Τουρκία. Σχετικά βλ. Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άµυνας, 212-215.       
429 Περισσότερα στο Bekdil Burak and Umit Enginsoy, “Turk-Greek Dispute Still Stymies EU Force”, 
Defense News, (30 Sep – 2 Oct 2002). 
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«διαφωνίες πολιτικής» µεταξύ Νατοϊκών συµµάχων. Κατά το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο των Βρυξελλών (2002), το κείµενο της Άγκυρας αντικαταστάθηκε από το 

«κείµενο των Βρυξελλών» στο οποίο αναφερόταν ότι «…σε καµία περίπτωση, ούτε 

σε περίπτωση κρίσης, η ΕΠΑΑ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναντίον Συµµάχου 

χώρας [στο ΝΑΤΟ], µε αµοιβαία συµφωνία ότι ούτε στο πλαίσιο στρατιωτικής 

διαχείρισης κρίσεων του ΝΑΤΟ δεν µπορεί να αναληφθεί δράση εναντίον της ΕΕ ή 

κρατών-µελών της».430 Έτσι η Ελλάδα εξασφάλισε µια γραπτή δέσµευση, περιττή 

πρακτικά, ότι δε θα αναλαµβανόταν καµία ενέργεια που θα παραβίαζε τις Αρχές 

του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.431 

Απολογιστικά, για την Ελλάδα η συγκεκριµένη συµφωνία αποτέλεσε σοβαρό 

πλήγµα, καθώς πρακτικά επιτρεπόταν στην Τουρκία να λαµβάνει µέρος στις 

επιχειρήσεις της ΕΕ. Έτσι ακυρωνόταν κάποια από τα οφέλη στα οποία 

αποσκοπούσε η ελληνική πλευρά και απέρρεαν από τη µη συµµετοχή της 

Τουρκίας στην ΕΠΑΑ, ενώ την ίδια στιγµή η Κύπρος αποκλειόταν από αποστολές 

της ΕΕ µε µέσα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η αδυναµία συµµετοχής της Τουρκίας στη 

λήψη αποφάσεων της ΕΠΑΑ, ως µη-µέλος της, αποτελεί σηµαντική δικλείδα 

ασφαλείας για την ελληνική πλευρά που µετριάζει ως ένα βαθµό τις στρατηγικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τη συνεργασία ΕΠΑΑ-Άγκυρας.432 

 
7.13  Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης 

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2003) ανακηρύχθηκε η 

πλήρης επιχειρησιακή ετοιµότητα για ανάληψη επιχειρήσεων από την ΕΕ σε όλο 

το φάσµα αποστολών Petersberg, παρά τους περιορισµούς από τις ελλείψεις του 

Πρωταρχικού Στόχου,433 και κατατέθηκε το Σχέδιο Συντάγµατος της ΕΕ. Επίσης 

παρουσιάσθηκαν οι προτάσεις της οµάδας εργασίας VIII, για το µέλλον της ΚΕΠΠΑ 

                                                 
430 Ευρωπαϊκή Ένωση, “Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών 24 και 25 Οκτωβρίου 2002. 
Συµπεράσµατα της Προεδρίας, 26 Νοεµβρίου 2002 (14702/02 POLGEN 67) (http://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/73463.pdf (πρόσβαση 14-12-2015)), 17. 
431 European Council, “Helsinki European Council 14 and 15 December 2001 – Presidency 
Conclusions”, 24 Oct 2002 (http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/council-eu-29.pdf (πρόσβαση 
15-12-2015)) 
432 Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη, Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Kοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ),13 (http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/ 
PDFs/CSDP_Sarantaki.pdf (πρόσβαση 21-11-2015)) 
433 Συµπεράσµατα Προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης (http://www.europarl. 
europa.eu/summits/pdf/the_el.pdf (πρόσβαση 16-8-2015)) 
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και ΕΠΑΑ, οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω:434 

• Τροποποίηση αποστολών τύπου «Petersberg». 

• Βελτίωση διαδικασιών χειρισµού κρίσεων για ενίσχυση της  αποτελεσµατι-

κότητας. 

• Εξασφάλιση ευελιξίας στον τρόπο λήψης αποφάσεων, τόσο µε προσφυγή 

στην αρχή της δηµιουργικής αποχής, όσο και µε καθιέρωση ειδικής 

µορφής συνεργασίας µεταξύ των κρατών–µελών. 

• Θέσπιση ρήτρας αλληλεγγύης, για πρόληψη και αντίδραση σε 

τροµοκρατικές απειλές στο εσωτερικό της ΕΕ. 

• ∆ηµιουργία ευρωπαϊκού οργανισµού εξοπλισµών & στρατηγικής έρευνας. 

• Αναβάθµιση του ρόλου του Γενικού Γραµµατέα–Ύπατου Εκπροσώπου 

αναφορικά µε τον χειρισµό θεµάτων της ΚΕΠΠΑ. 

• Εξασφάλιση του κατάλληλου κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 
7.14  Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών (∆εκέµβριος 2003) 

Στη Σύνοδο Κορυφής της 12-13 ∆εκεµβρίου 2003, στις Βρυξέλλες εγκρίθηκε 

η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ), γεγονός που έδωσε στην ΕΕ τη 

δυνατότητα να αντιµετωπίσει καλύτερα τις παγκόσµιες προκλήσεις και κινδύνους 

και να αξιοποιήσεις καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Επίσης εγκρίθηκε 

η πρόταση Γαλλίας-Βρετανίας-Γερµανίας για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού πυλώνα 

του ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε την οποία δηµιουργήθηκε επιτελείο της ΕΕ στο SHAPE 

για το σχεδιασµό επιχειρήσεων, όταν αυτές δεν αναλαµβάνονται από το ΝΑΤΟ. 

Αντίστοιχο επιτελείο του ΝΑΤΟ θα λειτουργούσε στην ΕΕ. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η 

ετοιµότητα της ΕΕ για ανάληψη της πρώτης αποστολής υπό την ΕΠΑΑ στη 

Βοσνία–Ερζεγοβίνη, συµπεριλαµβανοµένης της στρατιωτικής συνιστώσας που θα 

βασίζεται στις ρυθµίσεις του «Βerlin PLUS».435 Λόγω της σπουδαιότητάς της, η 

ΕΣΑ αναλύεται σε ξεχωριστό εδάφιο. 

 
 

                                                 
434 Το Σχέδιο Συνθήκης για τη Θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. Εγκρίθηκε µε συναίνεση από 
την Ευρωπαϊκή Συνέλευση στις 13/6 και 13/7/2003 και υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου την 18/7/2003. 
435 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βρυξελλών: Συµπεράσµατα Προεδρίας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες 
(http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/bru033_el.pdf (πρόσβαση 16-8-2015)). 
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7.15 Σύνοδος Κορυφής Βρυξελλών (Ιούλιος 2004): Πρωταρχικός Στόχος 2010 

Ο Πρωταρχικό Στόχος του Ελσίνκι αποδείχθηκε ανέφικτος στα χρονικά όρια 

που είχαν τεθεί. Στο µεταξύ η εµπειρία της ΕΕ από τις επιχειρήσεις EUFOR 

Concordia και Artemis, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στο περιβάλλον ασφάλειας 

που απεικονίστηκαν µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ),436 οδήγησαν 

στην αναθεώρηση του Πρωταρχικού Στόχου 2003. Στο πλαίσιο αυτό ο Ύπατος 

Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), 

συνέταξε τον Πρωταρχικό Στόχο 2010 (Headline Goal 2010), που περιλάµβανε νέα 

πεδία ανάπτυξης δυνατοτήτων µε ορίζοντα το 2010.437 

Στη Σύνοδο Κορυφής της 17-18 Ιουλίου 2004, στις Βρυξέλλες εγκρίθηκε ο νέος 

Πρωταρχικός Στόχος 2010.438 Ο στόχος εκφράζει την ΕΣΑ, την εξέλιξη του στρατη-

γικού περιβάλλοντος και της τεχνολογίας και λαµβάνει υπόψη τα διδάγµατα από τις 

επιχειρήσεις που στο µεταξύ είχαν πραγµατοποιηθεί υπό την ΕΕ. Το στοιχείο 

κλειδί του Κύριου Στόχου 2010 είναι η ικανότητα της ΕΕ να αναπτύσσει δυνάµεις 

µε υψηλό επίπεδο ετοιµότητας ως απάντηση σε µια κρίση, είτε ως µεµονωµένη 

δύναµη, είτε ως µέρος ευρύτερης επιχείρησης.439 Αυτό το ελάχιστο επίπεδο δύναµης 

που πρέπει να είναι στρατιωτικά αποτελεσµατικό, αξιόπιστο και συνεκτικό, 

βασίζεται στην αντίληψη των Τακτικών Σχηµατισµών Μάχης (Battlegroups).440 

Τα Battlegroups συνίστανται σε µονάδες υψηλής ετοιµότητας δυναµικού 1500 

στελεχών, µε υπηρεσίες διοίκησης και υποστήριξης και ικανότητα ανάπτυξης στην 

περιοχή ενδιαφέροντος εντός 10 ηµερών από τη σχετική απόφαση του Συµβουλίου. 

Κάθε Battlegroup θα πρέπει να διατηρείται επιχειρησιακό για τουλάχιστον 30 

ηµέρες, χρόνος που επεκτείνεται σε 120 ηµέρες, µε εκ περιτροπής ανάπτυξη.441 

Με  την ολοκλήρωση του Κύριου Στόχου 2010, εκτιµάται ότι  θα  έχει καλυφθεί 

το 75% των ελλείψεων και συλλογικών αναγκών ασφάλειας που προβλέπονται 

                                                 
436 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ’ έναν Καλύτερο Κόσµο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
031208ESSIIEL.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)) 
437 http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/military_headline_goals/index_en.htm (πρόσβ 14-8-2015) 
438 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βρυξελλών 17 και 18 Ιουνίου 2004: Συµπεράσµατα της Προεδρίας, 
(Βρυξέλλες: Συµβούλιο της ΕΕ, 2004), 13. (http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-04-2_el.pdf 
(πρόσβαση 14-8-2015)). 
439 Για το κείµενο του Πρωταρχικού Στόχου 2010 βλ. στο (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cmsUpload/2010 Headline Goal.pdf (πρόσβαση 16-12-2015) 
440 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 78-81 & 161-166. 
441 http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/military_headline_goals/index_en.htm (πρόσβ 14-8-2015) 
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από την ΕΣΑ. Μέχρι σήµερα ο στόχος δεν έχει αναθεωρηθεί, παρότι η προεδρία 

της ΕΕ το Β’ εξάµηνο 2009, εισηγήθηκε νέο στόχο µε ορίζοντα το 2020.442   

 
7.16 Συνθήκη της Λισαβόνας ή Μεταρρυθµιστική Συνθήκη 

Τον Μάιο 2004 στην Αθήνα έγινε πράξη η 5η κατά σειρά διεύρυνση της ΕΕ µε 

την εισδοχή στους κόλπους της δέκα επιπλέον κρατών, ενώ τον Ιανουάριο 2007 

ακολούθησαν η Βουλγαρία και η Ρουµανία. ∆εδοµένης της αντίρρησης ορισµένων 

κύκλων για περαιτέρω διεύρυνση µε αιτιολογικό την πολύ πιθανή εµπλοκή των 

θεσµικών διαδικασιών λήψεως αποφάσεων της Ένωσης, καθίστατο φανερή η 

ανάγκη αναµόρφωσης τους, ώστε η ΕΕ να δρα ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες µε τη Συνθήκη της 

Λισσαβόνας που υπεγράφη 13 ∆εκ 2007 και τέθηκε σε ισχύ από 1 ∆εκ 2009.443 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε στις υφιστάµενες Συνθήκες της ΕΕ (που 

παραµένουν σε ισχύ) τις καινοτοµίες που προέκυψαν από τη ∆ιακυβερνητική 

∆ιάσκεψη του 2004,444 µόνο στα σηµεία που αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο. Με τις νέες ρυθµίσεις ενισχύεται ο δηµοκρατικός χαρακτήρας της ΕΕ, 

καθώς αυξήθηκαν οι δυνατότητες του Ευρωκοινοβουλίου. 

Τα θέµατα που αφορούν στην ΚΕΠΠΑ παρέµειναν στον τίτλο V («Γενικές 

Προβλέψεις για την Εξωτερική ∆ράση της Ένωσης και ειδικές Προβλέψεις για την 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας»), µε πολύ διευρυµένο 

περιεχόµενο. Μεταξύ των ειδικών διατάξεων για την ΚΕΠΠΑ περιλήφθησαν οι 

διατάξεις για την «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας» (ΚΠΑΑ).445 

Μεταξύ των κυριότερων τροποποιήσεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής 

και ασφάλειας της Ευρώπης επισηµαίνονται οι παρακάτω:446 

• Θεσµοθετήθηκε  ο  Ύπατος  Εκπρόσωπος της  ΕΕ  για  θέµατα  Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, ο οποίος προεδρεύει του Συµβουλίου 

                                                 
442 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 81. 
443 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EL  
(πρόσβαση 16-8-2015)) 
444 Πρόκειται για διάσκεψη που αποφάσισε και ενέκρινε τη Συνταγµατική Συνθήκη των Βρυξελλών 
δηλαδή το Σύνταγµα της ΕΕ, που τελικώς δεν επικυρώθηκε από τη Γαλλία και Ολλανδία (κατόπιν 
αντίστοιχων δηµοψηφισµάτων), µε αποτέλεσµα να µην τελεσφορήσει.   
445 Η Συνθήκη της Λισαβόνας χρησιµοποιεί τον όρο Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ) 
αντί του όρου Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) που χρησιµοποιούταν µέχρι τότε 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Κολωνίας (1999). 
446 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 47-49. 
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Εξωτερικών Υποθέσεων, συµβάλλει στη διαµόρφωση της ΚΕΠΠΑ και 

διασφαλίζει την εφαρµογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

και του Συµβουλίου. 

• ∆ηµιουργήθηκε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆), η 

οποία θα συνεργάζεται στενά µε τις διπλωµατικές υπηρεσίες των κρατών-

µελών. Η ΕΥΕ∆ ενσωµατώνει τη Γενική ∆ιεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων, 

που λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής και καλύπτει τους τοµείς 

εξωτερικών οικονοµικών σχέσεων, γεωγραφικών & θεµατικών υποθέσεων, 

ΚΕΠΠΑ και πολιτικο-στρατιωτικής δοµής για την ΚΠΑΑ. 

• Η ΕΠΑΑ (εφεξής ΚΠΑΑ) καθορίστηκε µε µεγαλύτερη σαφήνεια, διευρύνθηκε 

ως προς τις αποστολές, απέκτησε σαφέστερη προοπτική να οδηγήσει 

στην κοινή άµυνα και προβλέφθηκαν τα περί απόκτησης από την ΕΕ 

στρατιωτικών δυνατοτήτων.447 

• Εισήχθη η Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία. 

• Εισήχθησαν οι ρήτρες Αµοιβαίας Συνδροµής και Αλληλεγγύης µεταξύ των 

κρατών-µελών της Ένωσης. 

 
7.17  Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ∆εκεµβρίου 2013 

Στις 19-20 ∆εκεµβρίου 2013 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για πρώτη φορά από την 

έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, συζήτησε για την άµυνα. Κατά τη 

σύνοδο επαναβεβαιώθηκε η ισχυρή δέσµευση της ΕΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης 

και αποτελεσµατικής ΚΠΑΑ, καθώς και η δέσµευση συνεργασίας µε τους διεθνείς, 

διατλαντικούς και περιφερειακούς εταίρους της. Επιπλέον, δόθηκε προτεραιότητα 

στην ενίσχυση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων-υποδοµών και στην ενίσχυση της 

αµυντικής βιοµηχανίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο επισήµανσης απειλών εσωτερικής και 

εξωτερικής της ασφάλειας έδωσε έµφαση στους τοµείς θαλάσσιας και ενεργειακής 

ασφάλειας, κυβερνοχώρου-κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης συνόρων µέσω 

αρωγής τρίτων χωρών και περιφέρειας.448 

                                                 
447 Η ΚΠΑΑ «εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισµένη σε µη-στρατιωτικά και 
στρατιωτικά µέσα. Η Ένωση µπορεί να κάνει χρήση των µέσων αυτών σε αποστολές εκτός Ένωσης 
προκειµένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την 
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων 
Εθνών». Άρθρο 42 Συνθήκης της Λισαβόνας. 
448 «Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 19-20 ∆εκεµβρίου 2013: Συµπεράσµατα», EUCO 217/13,  
(www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/140271.pdf (πρόσβ 22-12-2015) 
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7.18  Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως και οι προηγούµενες, για την ΕΕ, 

απαγόρευαν τη δυνατότητα των κρατών-µελών να συµµετέχουν σε ενισχυµένη 

συνεργασία που θα αποφέρει στρατιωτικές επιπτώσεις ή συνέπειες στον τοµέα 

άµυνας.449 Αντί αυτού, θεσπίστηκε η Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία, σύµφωνα 

µε την οποία τα κράτη-µέλη «που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών 

δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει δεσµευτικές υποχρεώσεις ενόψει των πλέον 

απαιτητικών αποστολών», δύνανται να καθιερώσουν τέτοια συνεργασία.450 Αυτή η 

µορφή συνεργασίας εφαρµόζεται από το 2004 µε τη δηµιουργία των Battlegroups. 

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα κράτη για να συµµετέχουν στη Μόνιµη 

∆ιαρθρωµένη Συνεργασία αφορούν αφενός στη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν 

στην ανάπτυξη των κύριων ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προγραµµάτων και στις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας και αφετέρου να προσφέρουν 

µέχρι το 2010 µάχιµες µονάδες, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων υποστήριξης, 

για την πραγµατοποίηση αποστολών.451 Επίσης τίθενται δεσµεύσεις στα µετέχοντα 

κράτη, όπως:452 

• Να συνεισφέρουν οικονοµικά στον τοµέα εξοπλισµών 

• Να εναρµονίζουν τις στρατιωτικές τους ανάγκες διαθέτοντας στρατιωτικά 

µέσα και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία στους τοµείς εκπαίδευσης και 

υλικοτεχνικών αναγκών 

• Να θεσπίζουν ειδικά µέτρα που επιτρέπουν την ανάπτυξη, ευελιξία, 

διαθεσιµότητα και διαλειτουργικότητα των δυνάµεών τους 

• Να συµµετέχουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας µέσω 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων εξοπλισµού 

• Να συµπληρώνουν τα κενά που υπάρχουν στο Μηχανισµό Ανάπτυξης 

∆υνατοτήτων µέσω της πολυεθνικής τους συνεργασίας  
                                                 
449 Άρθρο 333(3) της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ 
TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL (πρόσβαση 16-8-2015)) 
450 Άρθρα 42(6), 46 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης & 10ο Πρωτόκολλο της Μεταρρυθµιστικής 
Συνθήκης (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL 
(πρόσβαση 16-8-2015)). 
451 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30/03/2010) «Πρωτόκολλο (Αριθ.10) Σχετικά µε 
τη Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία η οποία Θεσπίζεται µε το Άρθρο 42 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», C 83, (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010: 
083:FULL&from=EL (πρόσβαση 16-8-2015)). 
452 Ibid. 
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Η ρήτρα της Μόνιµης ∆ιαρθρωµένης Συνεργασίας έχει ιδιαίτερη σηµασία. 

∆εδοµένου ότι όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ δεν έχουν την ίδια προσέγγιση στα 

θέµατα ασφάλειας και άµυνας και συνεπώς ούτε το ίδιο ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της ΚΠΑΑ, 

ούτε την ίδια βούληση για συµµετοχή σε επιχειρήσεις, η ΕΕ µπορεί να βασίζεται σε 

µια µικρότερη οµάδα πιο πρόθυµων και καλύτερα προετοιµασµένων χωρών, ώστε 

να υλοποιούν τις πιο απαιτητικές στρατιωτικές αποστολές.453 Η δηµιουργία των 

Battlegroups δηλώνει την πολιτική βούληση των κρατών-µελών να υλοποιήσουν 

τους στόχους της ΚΠΑΑ. 

Οπωσδήποτε η Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία δεν αποτελεί το µέσο 

επίλυσης όλων των προβληµάτων στρατιωτικής φύσης της ΕΕ. Όµως δεδοµένου 

ότι προβλέπεται από τη Συνθήκη και εναπόκειται στα κράτη-µέλη να αποφασίσουν 

εάν και σε ποια έκταση θα κάνουν χρήση των διατάξεών της, παρέχει προοπτικές 

περαιτέρω ενδυνάµωσης της ΚΠΑΑ.454 Έτσι επιχειρείται να ικανοποιηθεί, έστω 

µερικώς, το κριτήριο της εξασφάλισης µέσων για την επιχειρησιακή υλοποίηση 

κοινών δράσεων που αναγνωρίζεται ως η «…Αχίλλειος πτέρνα της Ένωσης και 

συνδέεται άρρηκτα µε το status της ΕΕ ως µη στρατιωτική δύναµη και την 

ασύµµετρη εξάρτησή της από την Ατλαντική Συµµαχία».455 Ωστόσο ενδέχεται να 

διαιρέσει τα κράτη-µέλη της ΕΕ στον τοµέα της άµυνας, εκτός και εάν η εφαρµογή 

της από κάποια κράτη µε θετικά αποτελέσµατα, προσελκύσει τελικά και τα 

υπόλοιπα κράτη. 

 
7.19  Οι Ρήτρες Αµοιβαίας Συνδροµής και Αλληλεγγύης 

Η ένταξη µιας ρήτρας αλληλεγγύης και η παροχή εγγυήσεων αµοιβαίας 

συνδροµής αποτελούσαν σταθερούς και κεντρικούς στόχους της ελληνικής 

ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της ΕΠΑΑ, καθώς θεωρούσε ότι µε αυτό τον 

τρόπο θα εξασφάλιζε την εδαφική της ακεραιότητα. Τη θέλησή της αυτή είχε 

εκφράσει από τη διαπραγµάτευση για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, στην οποία 

και συµπεριλήφθηκε η αρχή αλληλεγγύης µε µία ήπια διατύπωση, δηλαδή η ΕΕ 

«να δρα µε συνοχή και αλληλεγγύη ώστε να υπερασπίζεται αποτελεσµατικότερα τα 

                                                 
453 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 65. 
454 Ibid, 68. 
455 Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 51. 
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κοινά της συµφέροντα και την ανεξαρτησία της».456 Το ίδιο επιχείρησε µε τη ρήτρα 

αµοιβαίας συνδροµής κατά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ, δίχως επιτυχία, λόγω της αντίθεσης των ατλαντιστών που θεωρούσαν 

ότι έτσι η ΕΕ θα αναχθεί σε στρατιωτικό δρώντα ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ.457 

Οι προσδοκίες της Ελλάδας από την ΕΠΑΑ αναγεννήθηκαν το καλοκαίρι 2002, 

όταν µε επιστολή του ο Βέλγος πρωθυπουργός Guy Verhofstadt προς το Βρετανό 

και Γάλλο οµόλογό του επαναλάµβανε την πάγια ελληνική γραµµή σκέψης που 

περιλάµβανε την ανάγκη «ανάπτυξης της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-µελών 

της ΕΕ, που θα µπορούσε να γίνει µέσω µιας αµοιβαίας εγγύησης ασφάλειας σε 

περίπτωση επίθεσης που απαιτούσε συλλογική αντίδραση».458 Αν και η επιστολή 

δεν είχε συνέχεια, το κρίσιµο για την Ελλάδα ζήτηµα µιας ρήτρας αµοιβαίας 

συνδροµής απασχόλησε τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, στο πλαίσιο συζητήσεων 

για το µέλλον της Ευρώπης σχετικά µε την άµυνα και την εξωτερική της δράση.459 

Παρά τις διαφορές απόψεων, αποφασίστηκε η εισαγωγή στο προσχέδιο της 

Συνταγµατικής Συνθήκης της ΕΕ, µιας ρήτρας Αλληλεγγύης, αναφερόµενης στην 

περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης, και µιας επιλογής, βάσει της οποίας όσα 

κράτη-µέλη επιθυµούσαν να αναλάβουν τις δεσµεύσεις αµοιβαίας συνδροµής της 

Συνθήκης της ∆ΕΕ, θα µπορούσαν να το πράξουν µέσα στο πλαίσιο της ΕΕ.460 Η 

Συνταγµατική Συνθήκη αποσύρθηκε λόγω των αρνητικών δηµοψηφισµάτων Γαλλίας 

και Ολλανδίας κατά τη διαδικασία επικύρωσης. Αντικαταστάθηκε ωστόσο από τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία όσον αφορά την ΚΠΑΑ δεν παρουσιάζει σοβαρές 

διαφορές από ότι προβλεπόταν στη Συνταγµατική Συνθήκη. 461 

                                                 
456 Γιάννης Βαληνάκης, Η Ασφάλεια της Ευρώπης και η Ελλάδα (Αθήνα: ΙΠΟΜΕ, 1998), 57. 
457 Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη, Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Kοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ),σελ.16 (http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/ 
PDFs/CSDP_Sarantaki.pdf (πρόσβαση 21-11-2015)) 
458 Επιστολή του Guy Verhofstadt στον Tony Blair, πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου της Μ. 
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και στο Jacques Chirac, πρόεδρο της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 
(Βρυξέλλες, GV/PM/vv 14 1807 02), βλ. P.Tsakonas & A.Tournikiotis, “Greece’s Elusive Quest for 
Security Providers: The ‘Expectations-Reality Gap’”, Security Dialogue (Sage) 34, no.3 (2003):307. 
459 Η εν λόγω ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2007 µε σκοπό τη 
σύνταξη µιας νέας Συνθήκης, η οποία θα διόρθωνε και θα ενίσχυε τις προϋπάρχουσες ιδρυτικές 
συνθήκες για τη λειτουργία της ΕΕ. Το κείµενο της Συνθήκης στο οποίο κατέληξε η ∆ιακυβερνητική 
∆ιάσκεψη έγινε γνωστό ως Συνταγµατική Συνθήκη. Βλ. Φ.Μπέλλου, Σηµειώσεις Μαθήµατος: Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Σύστηµα, (Θεσσαλονίκη: Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2015)  
460 Άρθρο Ι-40(7) του προσχεδίου της Συνταγµατικής Συνθήκης. 
461 Φ.Μπέλλου, Σηµειώσεις Μαθήµατος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Σύστηµα, (Θεσσαλονίκη: 
Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2015) 



- 143 - 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει (Άρθρο 42(7)) ότι: «Σε περίπτωση κατά 

την οποία κράτος-µέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη-

µέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδροµή µε όλα τα µέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των 

Ηνωµένων Εθνών. Αυτό δεν θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας 

και άµυνας ορισµένων κρατών-µελών».462 Η υπόψη παράγραφος εµπεριέχει ρήτρα 

Αµοιβαίας Συνδροµής, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτική η συµµετοχή των 

κρατών-µελών, ούτε να καθίσταται απολύτως σαφές το εύρος της συνδροµής. Η 

αναφορά για βοήθεια και συνδροµή στο κράτος-µέλος που θα «δεχθεί ένοπλη 

επίθεση στο έδαφός του», θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως συνεισφορά σε 

εθελοντική βάση και αποτελεί µια ειδική µορφή «στενής συνεργασίας», ανοικτής σε 

όλους.463 Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για ρήτρα συλλογικής άµυνας και κατά 

συνέπεια η ρήτρα που συνεχίζει να συνδέει τις χώρες της ΕΕ στον τοµέα αυτό είναι 

η διάταξη του Άρθρου V της ∆ΕΕ.464 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας περιλαµβάνει επίσης, ρήτρα Αλληλεγγύης (Άρθρο 

222 Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ)465 µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ, µε 

την πρόβλεψη ότι «…η Ένωση και τα κράτη-µέλη της πρέπει να ενεργούν από 

κοινού µε πνεύµα αλληλεγγύης…» για την πρόληψη τροµοκρατικής απειλής, την 

παροχή προστασίας του άµαχου πληθυσµού και των δηµοκρατικών θεσµών και 

την παροχή αρωγής σε κράτος-µέλος, στο έδαφός του, ώστε να αντιµετωπιστούν 

οι συνέπειες ενδεχόµενης τροµοκρατικής επίθεσης, καθώς επίσης και σε περίπτωση 

φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.466 

Η διατύπωση των ρητρών κάνει έκδηλο το βαθµό που έχουν επηρεαστεί από 

τη γενικότερη ρητορική και το κλίµα αλληλεγγύης που επικρατούσε εκείνη την 

                                                 
462 Οι προβλέψεις του Άρθρου 51 του ΟΗΕ αναφέρονται στο φυσικό δικαίωµα µεµονωµένης ή 
συλλογικής νόµιµης άµυνας σε περίπτωση που κάποιο µέλος των Ηνωµένων Εθνών υποστεί 
ένοπλη επίθεση, µέχρις ότου το Συµβούλιο Ασφαλείας λάβει τα αναγκαία µέτρα.  
463 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 63-65. 
464 Η ∆ΕΕ είναι ο µόνος καθαρά Ευρωπαϊκός οργανισµός που έχει ορίσει την υποχρέωση αυτόµα-
της συλλογικής άµυνας. Το Άρθρο V ορίζει: “If any of the High Contracting Parties should be the 
object of an armed attack in Europe, the other High Contracting Parties will, in accordance with the 
provisions of Article 51 of the Charter of the United Nations, afford the party so attached all the 
military and other aid and assistance in their proper”. 
465 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL (πρόσβ 
16-8-2015) 
466 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 192/53), ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24-6-
2014 σχετικά µε τις ρυθµίσεις για την εφαρµογή από την Ένωση της ρήτρας αλληλεγγύης 
(2014/415/ΕΕ).   
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περίοδο µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ,  

11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη και της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο. 

Καθώς οι ελληνικές ανησυχίες ασφάλειας πηγάζουν κυρίως από το ενδεχόµενο 

στρατιωτικής επιθετικής ενέργειας, η ρήτρα Αµοιβαίας Συνδροµής προξένησε το 

ενδιαφέρον της Αθήνας. Κατά της προβλέψεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα 

υπόλοιπα κράτη-µέλη είναι πλέον υποχρεωµένα να συνδράµουν το θύµα της 

ένοπλης επίθεσης «…µε όλα τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους…».467 Εκ 

πρώτης όψεως, η ρήτρα φαίνεται να καλύπτει µεγάλο µέρος των ελληνικών 

ζητηµάτων ασφάλειας, ιδιαίτερα εκείνων περί εδαφικής απειλής. Ωστόσο 

διεξοδικότερη µελέτη του λεκτικού αποκαλύπτει ότι µεταξύ των σχετικών µε την 

ΚΠΑΑ προβλέψεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ρήτρα Αµοιβαίας Συνδροµής 

έχει τη µικρότερη προοπτική εφαρµογής. Η χρήση αφηρηµένων εκφράσεων όπως 

«οφείλουν να παράσχουν βοήθεια» και «µε όλα τα µέσα που έχουν στη διάθεσή 

τους» αφήνει ουσιώδη σηµασιολογικά κενά στην ερµηνεία τους. Τίθενται ερωτήµατα 

όπως, εάν µε την έκφραση «οφείλουν να» υπονοείται ότι ένα κράτος-µέλος που δεν 

είναι πρόθυµο να βοηθήσει ένα άλλο που βρίσκεται σε ανάγκη, θα αντιµετωπίσει 

συνέπειες. Επίσης δεν προσδιορίζεται το εύρος του «µε όλα τα µέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους», εάν πρόκειται για µέσα που περιλαµβάνουν διπλωµατική 

κινητοποίηση, στρατιωτική συνδροµή ή και τα δύο. Η απουσία νοµικού πλαισίου 

που να περιγράφει επακριβώς, είτε το επίπεδο υποχρέωσης, είτε την έκταση 

εµπλοκής ενός κράτους-µέλους στην ένοπλη διαµάχη ενός άλλου µέλους, καθιστά 

τη ρήτρα Αµοιβαίας Συνδροµής απατηλά υποσχόµενη. 

Πιο σηµαντικό από τα σηµασιολογικά κενά του, είναι ότι το Άρθρο 42(7) της 

Συνθήκης της Λισαβόνας περιορίζεται από δύο στοιχεία. Το πρώτο, αναφέρεται 

στις αποστολές Petersberg, σύµφωνα µε τις οποίες η ΚΠΑΑ δεν αναλαµβάνει 

αποστολές συναφείς µε συλλογική άµυνα. Η προκύπτουσα αντίφαση µεταξύ που 

πλαισίου της ΚΠΑΑ και της ρήτρας Αµοιβαίας Συνδροµής, ουσιαστικά ακυρώνει 

την τελευταία. Το δεύτερο, αναφέρεται στην κατευθυντήρια οδηγία που τέθηκε από 

την τότε Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Madeleine Albright, περί µη αναπαραγωγής 

του ΝΑΤΟ.468 Πρακτικά η υπόψη κατευθυντήρια οδηγία δηλώνει ότι η συλλογική 

                                                 
467 Άρθρο 42 (7) της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ΕΕ 
468 Πρόκειται για τις κατευθύνσεις που τέθηκαν από την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Madeleine 
Albright και είναι γνωστές ως τα τρία «D» (Duplication, Decoupling, Discrimination). Σχετικά βλ. 
Madeleine K.Albright, “The Right Balance Will Secure NATO’s Future”, Financial Times (7/12/1998) 



- 145 - 

 

άµυνα αποτελεί αποκλειστικό πεδίο του ΝΑΤΟ, στερώντας της ΕΕ τη δυνατότητα 

δράσεων συλλογικής άµυνας, το οποίο καθιστά τη ρήτρα Αµοιβαίας Συνδροµής 

ακόµη περισσότερο ανενεργή πρόνοια.469 Συνεπώς δεν είναι τυχαίο που οι χώρες 

της ΕΕ, ιδίως όσες είναι παλαιά µέλη του ΝΑΤΟ, δεν έδωσαν µεγάλη σηµασία στη 

ρήτρα Αµοιβαίας Συνδροµής.470 Επιπρόσθετα, για την Ελλάδα, όσο το κείµενο των 

Βρυξελλών περιορίζει την ΕΕ έναντι της Τουρκίας και συνεπώς επισκιάζει τις 

ελληνικές ελπίδες για ευρωπαϊκή αντίδραση σε ενδεχόµενη τουρκική επίθεση, η 

ρήτρα Αµοιβαίας Συνδροµής θα παραµένει κενό γράµµα. 

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η ΚΠΑΑ εστιάζει στη Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη 

Συνεργασία και στη ρήτρα Αλληλεγγύης, είναι ενδεικτικό της αποφασιστικότητας 

της ΕΕ να απέχει από την ανάπτυξη της αµυντικής διάστασης, παρά τους 

αντίθετους οραµατισµούς της ΚΠΑΑ. Η Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία, δε 

σχετίζεται µε ουδεµία έκφανση άµυνας, καθώς στην ουσία στοχεύει στην 

ενδυνάµωση της επαφής των Ευρωπαίων αµυντικών κατασκευαστών µεταξύ τους, 

στην ενίσχυση των Ευρωπαϊκών αµυντικών αγορών, της έρευνας-ανάπτυξης και 

της βιοµηχανικής βάσης, έναντι του ανταγωνισµού των ΗΠΑ. Η δε ρήτρα 

Αλληλεγγύης αναφέρεται αποκλειστικά σε τροµοκρατική επίθεση και φυσική ή 

ανθρωπογενή καταστροφή, δηλαδή στη διάσταση ασφάλειας της ΚΠΑΑ. 

Η επιλογή της ΕΕ να εστιάσει τις στρατιωτικές και µη-στρατιωτικές ικανότητές 

της στην ασφάλεια και όχι στην άµυνα, προβάλλεται επίσης αφενός στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας,471 το δόγµα ασφάλειας της ΚΠΑΑ, η οποία 

ουσιαστικά διακηρύσσει ότι η άµυνα, µε την κλασική έννοια της στρατιωτικής 

αντιπαράθεσης, εκφεύγει των προθέσεων της ΚΠΑΑ, αφετέρου στην ανάπτυξη της 

FRONTEX,472 του οργάνου ασφαλείας της ΚΠΑΑ για έλεγχο συνόρων, στα 

                                                                                                                                                    
in Chaillot Paper 47 From St-Malo to Nice. European Defence: Core Documents, ed. Maartje 
Rutten (Paris: Institute for Security Studies Western European Union, 2001), 11 
469 Η κατάσταση ενισχύεται από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 28 κρατών-µελών 
της ΕΕ, είναι επίσης µέλη του ΝΑΤΟ. Από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, µόνο η Σουηδία, Φινλανδία, 
Ιρλανδία, Αυστρία, Μάλτα και Κύπρος δεν είναι µέλη του ΝΑΤΟ.  
470 Antti Kaski, The CSDP After Lisbon: Lost Opportunities or Changed Interests? GCSP Policy 
Paper No16 (Geneva: Geneva Center for Security Policy GCSP, June 2011): 2. 
471 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ’ έναν Καλύτερο Κόσµο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
031208ESSIIEL.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)). 
472 Η FRONTEX ιδρύθηκε µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) 2007/2004 στις 26 Οκτωβρίου 2004 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2007&from=EN 
(πρόσβαση 16-12-2015). 
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Ελληνοτουρκικά σύνορα για την αντιµετώπιση του διαρκώς αυξανόµενου ρεύµατος 

παράνοµων µεταναστών που εισέρχονται στην ελληνική ενδοχώρα. 

 
7.20  Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) 

Η ΕΕ επανειληµµένως εµφανίστηκε στο παρελθόν διχασµένη σε θέµατα 

διεθνούς πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Ευρωπαϊκή στάση 

κατά τον τελευταίο πόλεµο του Ιράκ (2003). Ένας από τους κύριους λόγους 

εξαιτίας των οποίων η ΕΕ εµφανίστηκε διχασµένη, ήταν η έλλειψη κοινής 

εκτίµησης της απειλής. Κάθε κράτος-µέλος σχηµάτιζε πρώτα τη δική του εθνική 

θέση και κατόπιν προσπαθούσε να βρει κοινή θέση µε τους Ευρωπαίους εταίρους 

του.473 Η κατάσταση αυτή υπαγόρευσε την ανάγκη η ΕΕ να αποκτήσει µια 

στρατηγική ασφάλειας. 

Μια στρατηγική για την ασφάλεια µιας οντότητας αποτελεί εργαλείο πολιτικής 

το οποίο, ξεκινώντας από αξίες και συµφέροντα και καθορίζοντας απειλές, 

περιγράφει τους µακροπρόθεσµους αντικειµενικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να 

επιτευχθούν, καθώς και τις βασικές κατηγορίες των οργάνων και των µέσων που 

θα χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Η στρατηγική αυτή λειτουργεί ως πλαίσιο 

για την πολιτική που αποφασίζεται να εφαρµόζεται, µέσα σε ένα ταχέως 

εξελισσόµενο και ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.474 

Η επίσηµη θέση της ΕΕ περί κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας 

περιέχεται σε δύο κείµενα, στο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας - Μια Ασφαλής 

Ευρώπη σε ένα Καλύτερο Κόσµο» (2003) 475 και στην έκθεση για την εφαρµογή της 

(2008),476 η οποία επανεξετάζει την αποτελεσµατικότητα της ΕΣΑ 2003, υπό το 

πρίσµα των διδαγµάτων των αποστολών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ. Αυτό το ζεύγος κειµένων αποτελεί την πρώτη καταγεγραµµένη προσπάθεια 

της ΕΕ να αναγνωρίσει σε ενιαίο κείµενο τις παγκόσµιες προκλήσεις και τις κύριες 

απειλές ασφάλειας της Ένωσης και να διευκρινίσει τους στρατηγικούς της στόχους  
                                                 
473 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 52-53. 
474 Ibid. 
475 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ’ έναν Καλύτερο Κόσµο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
031208ESSIIEL.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)). 
476 Ευρωπαϊκή Ένωση, Έκθεση σχετικά µε την Εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας-
Ασφάλεια σε ένα Μεταβαλλόµενο Κόσµο (S407/08), 11 ∆εκεµβρίου 2008, Βρυξέλλες 
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf 
(πρόσβαση 16-12-2015)). 
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κατά την αντιµετώπισή τους. 

Το κείµενο της ΕΣΑ 2003 δίδει έµφαση στο ότι η ΕΕ αποτελεί κύριο 

παράγοντα σε παγκόσµιο επίπεδο, που «πρέπει να είναι σε θέση να µοιρασθεί την 

ευθύνη για την παγκόσµια ασφάλεια», τη στιγµή µάλιστα που ήδη κατά τα τελευταία 

έτη «Ευρωπαϊκές δυνάµεις αναπτύσσονται εκτός Ευρώπης, µε συχνότητα 

µεγαλύτερη από ότι στο παρελθόν».477 Περιλαµβάνει τρία µέρη:478 

• Το πρώτο µέρος τιτλοφορείται «Το Περιβάλλον Ασφάλειας: Παγκόσµιες 

Προκλήσεις και Κύριες Απειλές» και αναφέρεται στην αντίληψη της ΕΕ για 

το περιβάλλον ασφάλειάς της µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, 

προσδιορίζοντας ως κυριότερες απειλές τα εξής: τροµοκρατία, διασπορά 

όπλων µαζικής καταστροφής, περιφερειακές συγκρούσεις παγκοσµίως και 

πέριξ της ΕΕ, αποσάθρωση του κράτους και οργανωµένο έγκληµα. 

• Στο δεύτερο µέρος που τιτλοφορείται «Στρατηγικοί Αντικειµενικοί Σκοποί», 

καθορίζονται οι στρατηγικοί αντικειµενικοί σκοποί της ΕΕ, ήτοι επέκταση 

της «ζώνης ασφάλειας», οικοδόµηση ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό περίγυρο 

και ενίσχυση της διεθνούς τάξης µέσω συνεργασίας µε τη διεθνή κοινότητα. 

• Το τρίτο µέρος τιτλοφορείται «Επιπτώσεις πολιτικής για την Ευρώπη» και 

αναφέρεται στις επιπτώσεις πολιτικής  για την ΕΕ από την εφαρµογή της 

ΕΣΑ, ήτοι µεγαλύτερη ικανότητα, περαιτέρω συνεκτικότητα και 

αποτελεσµατική συνεργασία µε τους εταίρους της. 

Η έκθεση εφαρµογής της ΕΣΑ (2008), αποτελεί µια εκτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας της ΕΣΑ κατά τα πρώτα χρόνια εφαρµογής της και δοµείται 

επίσης σε τρία µέρη:479  

Το πρώτο εισάγει στο πεδίο ενδιαφέροντος της ΕΠΑΑ την κυβερνο-ασφάλεια, 

την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιµατική αλλαγή. Το δεύτερο µέρος αναφέρεται 
                                                 
477 Bishop S., The European Security Strategy – A Global Agenda for Positive Power (Belgium: 
Ashgate and Royal Institute for International Relations, 2005) και Quille, G., “The European 
Security Strategy: A Framework for EU Security Interests?”, Journal of International Peacekeeping 
11, no.3 (Autumn 2004): 1-16.   
478 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ’ έναν Καλύτερο Κόσµο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
031208ESSIIEL.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)). 
479 Ευρωπαϊκή Ένωση, Έκθεση σχετικά µε την Εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας-
Ασφάλεια σε ένα Μεταβαλλόµενο Κόσµο (S407/08), 11 ∆εκεµβρίου 2008, Βρυξέλλες 
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf 
(πρόσβαση 16-12-2015)). 
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στη βελτίωση της σταθερότητας εντός και εκτός Ευρώπης εισάγοντας τα ζητήµατα 

της πειρατείας, του φορητού οπλισµού, των µικρών όπλων, πυροµαχικών 

διασποράς και ναρκών ξηράς. Στο τελευταίο µέρος, προβάλλεται η ανάγκη 

ανάπτυξης µεγαλύτερης συνεργασίας µε γείτονες και εταίρους στο ταχέως 

µεταβαλλόµενο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. 

Στην έκθεση εφαρµογής της ΕΣΑ (2008) διατηρείται ο προσανατολισµός στην 

ασφάλεια, στο πνεύµα της ΕΣΑ. Μάλιστα δεν προβάλλεται απλώς η µη-πολεµική 

φύση των απειλών της Ευρώπης, αλλά τονίζεται η αποφασιστικότητα της ΕΕ να τις 

αντιµετωπίσει µε µέσα ήπιας ισχύος. Μεταξύ αυτών, η ΕΣΑ αναγνωρίζει την 

«αποτελεσµατική πολυµέρεια» (effective multilateralism) ως τη βασική αρχή της 

πολιτικής της.480 Ως αποτέλεσµα, η ΕΠΑΑ δε θεωρεί τη χρήση στρατιωτικής ισχύος 

ως το εξ’ ορισµού εργαλείο για βραχυπρόθεσµη πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, 

ακόµη και για αµυντικούς σκοπούς. Έχοντας επίγνωση του περιορισµένου στρατιω-

τικού της δυναµικού και προσέχοντας να µη διαταράξει την ευαίσθητη ευρωατλαντική 

ισορροπία, η ΕΣΑ παραµένει επιδέξια αόριστη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι η 

συλλογική εδαφική άµυνα παραµένει αποκλειστικά τοµέας του ΝΑΤΟ. 

Με την ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ να στερείται ιδεολογικού σηµείου αναφοράς ώστε να 

αυτοπροσδιορίζεται, όπως λειτουργούσε η κοµµουνιστική απειλή για το ΝΑΤΟ 

κατά τον Ψυχρό Πόλεµο, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το κείµενο στρατηγικής της 

ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ, η ΕΣΑ, προσεγγίζει περισσότερο σε περιγραφή απειλών παρά σε 

στρατηγική. Εντούτοις, παρότι η ΕΣΑ αποτελεί περισσότερο αντίληψη παρά δόγµα 

ασφάλειας, δεν της λείπει η ουσία του δόγµατος. Επειδή η ΕΕ δεν έχει σαφή 

αντίπαλο, η ΕΣΑ δε θα µπορούσε να αποτελεί και δεν αποτελεί στρατηγική 

ασφάλειας µε τη στενή έννοια του όρου. Καθώς όµως η ουσία της στρατηγικής 

έγκειται στην έκταση που τα φορτία ισχύος, στρατιωτικά και µη, υποστηρίζουν τα 

συµφέροντά του φορέα άσκησης στρατηγικής (ή τουλάχιστον όπως αυτός τα 

αντιλαµβάνεται), η στρατιωτική ισχύς δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µέσο στρατηγικής 

από µόνη της. Είναι η διασύνδεση στρατιωτικής ισχύος µε πολιτικές στοχεύσεις 

που ορίζει τη στρατηγική υπόσταση της πρώτης.481 Έτσι η έµφαση της ΕΣΑ στην 

                                                 
480 Η «πολυµέρεια» (multilateralism) ορίζεται από τον Keohane ως η πρακτική συντονισµού των 
εθνικών πολιτικών σε οµάδες τριών ή περισσοτέρων κρατών, (Robert O. Keohane, “Multilateralism: 
An Agenda for Research”, International Journal (Canadian International Council) 45, no.4 (Autumn 
1990):731-764). Περισσότερα στο John G. Ruggie, “Multilateralism: the Anatomy of an Institution”, 
International Organization (The MIT Press) 46, no.3 (Summer 1992): 561-598.  
481 Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρµογές,296. 
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ήπια ισχύ και σε επιχειρήσεις µη-στρατιωτικού προσανατολισµού, παρά σε κλασικές 

πολιτικές ισχύος, δεν την καθιστά κατ΄ανάγκη λιγότερο στρατηγική, σε σχέση µε τα 

καταφανώς πιο αµυντικού προσανατολισµού εθνικά δόγµατα. 

Σε αντίθεση µε την κλασική µορφή ανάλογων κειµένων, η ΕΣΑ δεν καθορίζει 

σαφώς την περιοχή ευθύνης που χρειάζεται να προασπίσει η ΕΕ. Την ίδια στιγµή, 

ενώ προσδιορίζει το ζωτικό της χώρο ως τη «γειτονιά της Ευρώπης», δηλώνει 

σαφώς ότι στόχος της είναι να «…αναλάβει µερίδιο της ευθύνης για την ασφάλεια 

της υφηλίου…».482 Περιορισµένη στο εύρος των αποστολών Petersberg, η ΕΣΑ 

εστιάζει τη ρητορική της περισσότερο στην εσωτερική, παρά στην εξωτερική 

ασφάλεια της ΕΕ. Οι κύριες απειλές που αναφέρονται στην ΕΣΑ 2003 είναι 

ενδεικτικές του προσανατολισµού της. Από αυτές τις απειλές µόνο οι περιφερειακές 

συγκρούσεις συνιστούν δυνητική άµεση εξωτερική απειλή που απαιτεί αµυντικά 

µέτρα. Εντούτοις η ΕΣΑ προσεγγίζει την υπόψη απειλή για την Ευρώπη, όχι µε την 

έννοια της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αλλά ως πηγή συνεπειών για την ίδια, 

εξαιτίας µιας αποσταθεροποίησης στον περίγυρό της. Τέλος η εισαγωγική φράση 

της παραγράφου περί κύριων απειλών αναφέρει: «Φαίνεται πλέον απίθανο να 

υπάρξει µεγάλης κλίµακας επίθεση εναντίον κάποιου από τα κράτη-µέλη. Η 

Ευρώπη…αντιµετωπίζει νέες απειλές, πιο ποικιλόµορφες, λιγότερο ευδιάκριτες και 

λιγότερο προβλέψιµες».483 Η ΕΕ αναγνωρίζει δηλαδή ότι στο σύγχρονο γεωπολιτικό 

περιβάλλον ασφάλειας, ο παραδοσιακός τρόπος άµυνας (περιφερειακή γραµµή 

κατά τα ψυχροπολεµικά πρότυπα), ανήκει στο παρελθόν και ότι η πρώτη γραµµή 

άµυνας βρίσκεται στον εξωτερικό περίγυρό της.  

Το κείµενο της ΕΣΑ µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο προκρίνει την 

άποψη των περισσοτέρων κρατών-µελών ότι η ΕΠΑΑ δηµιουργήθηκε για να 

συµβάλει στη διατήρηση της ειρήνης και να επεµβαίνει µε στρατιωτικά και µη µέσα 

σε περιοχές εκτός ΕΕ. Φυσικά αυτή δεν είναι η κατεύθυνση που επιθυµεί η 

Ελλάδα, καθώς τα ελληνικά ζητήµατα άµυνας που απορρέουν από µια ενδεχόµενη 

τουρκική επίθεση, εκφεύγουν του πεδίου δράσεως της ΕΣΑ και εποµένως η ΕΠΑΑ 

δεν την προστατεύει από µια ενδεχόµενη τουρκική στρατιωτική επίθεση.484 

                                                 
482 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ’ έναν Καλύτερο Κόσµο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες, σελ.1 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cmsUpload/031208ESSIIEL.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)). 
483 Ibid, 3. 
484 Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη, Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της KΠΑΑ,16. 
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Συµπερασµατικά η Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο δεν κατάφερε µέσω της ΕΣΑ να 

προωθήσει τις θέσεις της, ούτε µπόρεσε να εντάξει στο κείµενο αυτό αναφορές σε 

εξωτερικές απειλές και δεσµεύσεις αµοιβαίας άµυνας.   

 
7.21  Η FRONTEX 

Η FRONTEX αποτελεί συντονιστικό µηχανισµό της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ, που ιδρύθηκε το 2004 και κηρύχθηκε επιχειρησιακή από το 2005.485 

Η αποστολή της είναι να συνδράµει τα κράτη-µέλη στην εφαρµογή των κοινοτικών 

κανόνων σχετικά µε τον έλεγχο των εξωτερικών κοινοτικών συνόρων της ΕΕ και να 

συντονίσει την κοινή επιχειρησιακή δράση στο πεδίο της διαχείρισης των υπόψη 

συνόρων. Είναι υπεύθυνη για το συντονισµό των δραστηριοτήτων των εθνικών 

φορέων φύλαξης συνόρων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των κοινοτικών 

συνόρων µε τα µη κράτη-µέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η FRONTEX συνδυάζει υπό ένα 

ενιαίο όργανο αποστολές και δραστηριότητες που στα περισσότερα κράτη-µέλη 

της ΕΕ διατηρούνται ξεχωριστά. Υπάρχει στοιχείο υπηρεσίας πληροφοριών που 

δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ώστε 

να γίνονται δυνατές προβλέψεις για µεταναστευτικές κινήσεις.486 Ξεχωριστό 

ερευνητικό τµήµα συνεργάζεται µε την αµυντική βιοµηχανία και τα πανεπιστήµια σε 

έργα, όπως βελτίωση της παρακολούθησης των συνόρων σε πραγµατικό χρόνο ή 

εισαγωγή της βιοµετρικής ταυτότητας σε όλες τις διελεύσεις συνόρων. 

Από όταν η FRONTEX κατέστη επιχειρησιακή, οργάνωσε επιχειρήσεις όπου 

ένα κράτος-µέλος µπορεί να καλέσει άλλα κράτη-µέλη να αποστείλουν συνοριοφύ-

λακες και εξοπλισµό για από κοινού επιχειρήσεις αστυνόµευσης συνόρων.  

Λόγω του αποκλεισµού άλλων διόδων προς την Ευρώπη (πχ µέσω ∆υτικής 

Αφρικής προς Ισπανία, µέσω Λιβύης προς Ιταλία/Μάλτα), που κατέστησε τα 

τελευταία χρόνια την Ελλάδα, τελευταία εναποµείνασα πύλη για την ΕΕ, η χώρα 

ζήτησε το 2011, επίσηµα τη βοήθεια της FRONTEX για να αντιµετωπίσει την 

πρωτοφανούς έντασης µεταναστευτική πίεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η 

τελευταία ανταποκρίθηκε ταχύτατα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ανέπτυξε 

                                                 
485 Η FRONTEX ιδρύθηκε µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) 2007/2004 στις 26 Οκτωβρίου 2004 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2007&from=EN 
(πρόσβαση 16-12-2015). 
486 Αυτό το έργο, γνωστό ως ανάλυση επικινδυνότητας, είναι αντικείµενο ολόκληρου τµήµατος του 
Αρχηγείου της FRONTEX στη Βαρσοβία. 
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προσωπικό και µέσα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αρχικά στην περιοχή του 

Έβρου και κατόπιν στο ανατολικό Αιγαίο.487 

Μέχρι σήµερα (2015), η FRONTEX έχει συνδράµει τις ελληνικές αρχές µε την 

παράνοµη µετανάστευση σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, επιχειρώντας να 

ενσωµατώσει την Τουρκία στο πεδίο επιτήρησης των συνόρων, εµπλέκοντας την 

Τουρκική Ακτοφυλακή και τις τουρκικές συνοριακές αρχές σε κοινές επιχειρήσεις. 

Μάλιστα η ΕΕ προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να διευθετήσει µε την Τουρκία µια συµφωνία 

επαναπροώθησης, που θα υποχρέωνε την Τουρκία να δεχθεί πίσω όχι µόνο τους 

Τούρκους, αλλά όλους τους παράτυπους µετανάστες που αποδεδειγµένα εισήλθαν 

στην Ελλάδα και την ΕΕ µέσω Τουρκίας. Ωστόσο ανακύπτουν προβλήµατα, καθώς 

η Τουρκία δε συµµορφώνεται µε την ήδη υφιστάµενη ανάλογη διµερή συµφωνία 

µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και εποµένως θεωρείται δύσκολο οι διαπραγµατεύσεις 

µε την ΕΕ να αποδώσουν καρπούς. Σε δεύτερο επίπεδο, η FRONTEX έχει 

ενισχύσει την επιτήρηση συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας, τόσο στα χερσαία στην 

περιοχή του Έβρου, όσο και στα θαλάσσια στην ανατολική ζώνη που ορίζουν τα 

νησιά Λέσβος, Χίος, Σάµος και Ρόδος. Παρότι εστιάζει στη σύλληψη και κράτηση 

των παράνοµων µεταναστών, επιδιώκει επίσης την τεκµηρίωση µιας αλληλουχίας 

γεγονότων (πχ λήψη εικόνας από πτητικά µέσα επιτήρησης, φωτογραφήσεις όσων 

συλλαµβάνονται, πρωτόκολλα σύλληψης) για όλους τους µετανάστες, ώστε να είναι 

σε θέση να υποστηρίζει στις Τουρκικές αρχές µε αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι 

αναχώρησαν από την Τουρκία και συνεπώς υπόκεινται σε απέλαση, βάσει της 

συµφωνίας επαναπροώθησης. 

Η ανάπτυξη της FRONTEX στα ελληνοτουρκικά σύνορα δεικνύει την 

αποφασιστικότητα της ΕΕ να αντιµετωπίσει τις πολιτικές εκφάνσεις των 

προβληµάτων ασφάλειας των µελών της. Εφαρµόζοντας ευρείας έκτασης µεθόδους 

ανθρωπιστικής και κοινωνικοτεχνικής παρέµβασης στις χώρες προέλευσης και 

ενδιάµεσης στάσης, η ΕΕ δηλώνει ότι αντιλαµβάνεται την παράνοµη µετανάστευση 

ως ηθική υποχρέωση. Αυτή η προσέγγιση, που είναι κυρίαρχη σε ολόκληρη την 

ΕΣΑ, συνάδει απόλυτα και µε τη δραστηριοποίηση της ΕΕ στο πεδίο των 

                                                 
487 Η πρώτη ανάπτυξη της δύναµης έγινε στο Έβρο µε συµµετοχή 26 κρατών-µελών, βλ. Γιώτη-
Παπαδάκη, Όλγα, Η Πολιτική ∆ιαχείρισης των Μεταναστευτικών Ροών προς την ΕΕ και την 
Ελλάδα, 2011, σελ.15. (http://www.prd.uth.gr/sites/GS_RSAI/CONFERENCE_MAY2011_SITE/ 
PAPERS_MAY2011_PDF_CD/PAPADAKI_GIOTI_O_PAPADAKI_E_43.pdf (πρόσβαση 17-12- 
2015)). 
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ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Έτσι παρότι η εικόνα και το πλήθος των πλοίων των 

µεταναστών θα µπορούσε να δικαιολογήσει κάποιο βαθµό στρατιωτικοποίησης 

των συνόρων, η ΚΠΑΑ απορρίπτει οιαδήποτε στρατιωτική προσέγγιση. Αντί να 

επιτρέπει ή να επιβάλλει κανόνες κλεισίµατος συνόρων, η ΕΕ επιλέγει να εντάσσει 

τη διαχείριση συνόρων στο ευρύτερο πλαίσιο της µεταναστευτικής πολιτικής και 

πολιτικής ανάπτυξης που υιοθετεί. Αυτή εξάλλου η επιλογή που τονίζει τον 

ανθρωπιστικό προσανατολισµό της ΚΠΑΑ, αντικατοπτρίζεται και στην αρνητική 

στάση της ΕΕ στην κατασκευή από την Ελλάδα, φράχτη στα χερσαία σύνορα µε 

την Τουρκία.488 

                                                 
488 Η κατασκευή φράχτη στην περιοχή του Έβρου ξεκίνησε το Μάιο 2012 και ολοκληρώθηκε το 
∆εκέµβριο 2012. Με συνολικό µήκος 10.365 µέτρα εκτείνεται σε όλο το µήκος των χερσαίων 
συνόρων, από το φυλάκιο των Καστανέων έως τον ποταµό Έβρο, ενώ το ύψος του εµποδίου είναι 
4 µέτρα και θεωρείται ανυπέρβλητο χωρίς µηχανικά µέσα. Το έργο, αρχικού προϋπολογισµού 
5.500.000 Ευρώ, τελικά κόστισε 3.160.000 Ευρώ. Σχετικά βλ. protothema.gr.''Έτοιµος ο φράχτης 
κατά των παράνοµων µεταναστών στον Έβρο''. «protothema.gr.» 16/12/2012. 
(http://www.protothema.gr/greece/article/243910/etoimos-o-fraxths-kata-ton-paranomon-
metanaston-ston-ebro/ (πρόσβαση 17-12-2015)). Ο φράχτης του Έβρου, που αµφισβητήθηκε από 
την ΕΕ ως προς τη σκοπιµότητα και αποτελεσµατικότητά του, φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά έναντι του παράνοµου µεταναστευτικού ρεύµατος σε µια περιοχή που 
παραδοσιακά αποτελούσε µια από τις σηµαντικότερες πύλες εισόδου Αφροασιατών παράνοµων 
στη Γηραιά Ήπειρο. Έπειτα από την κατασκευή του, αυξήθηκαν οι µεταναστευτικές εισροές µέσω 
του Αιγαίου. Βλ. Τζήµας, Σταύρος. ''Ούτε κουνούπι δεν περνά από τον φράχτη του Έβρου''. 
Εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9/2/2013 (http://www.kathimerini.gr/480361/article/epikairothta/ellada/ 
oyte-koynoypi-den-perna-apo-to-fraxth-ston-evro (πρόσβαση 17-12-2015)). 
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Κεφάλαιο 8: Η ∆ιάσταση της ΚΠΑΑ Σήµερα 

8.1  Έννοια και Περιεχόµενο της ΚΠΑΑ 

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας 

(ΕΠΑΑ) µετονοµάστηκε σε Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ).489 Η 

ΚΠΑΑ εµπίπτει στις αρµοδιότητες της ΚΕΠΠΑ, αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα 

της, και ασχολείται µε το χειρισµό κρίσεων µε στρατιωτικά και πολιτικά µέσα. Τα 

κράτη-µέλη αποφασίζουν αν, πότε και πώς θα συνεισφέρουν δυνάµεις. Η ΚΠΑΑ 

δεν αφορά συλλογική άµυνα, ωστόσο τονίζει την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών-

µελών και την υποστήριξη των κοινών αρχών που διέπουν τους λαούς τους. 

Αφορά λοιπόν, την ισχυροποίηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, ώστε να 

µπορεί να πάρει αποφάσεις στρατιωτικής φύσεως, προς υποστήριξη αντίστοιχων 

πολιτικών, συνεισφέροντας έτσι καλύτερα και στο ΝΑΤΟ, το οποίο παραµένει η 

βάση της συλλογικής ασφάλειας των Ευρωπαϊκών χωρών. 

Η Συνθήκη της ΕΕ περιγράφει την ΚΠΑΑ σαν «χρήσιµο εργαλείο» στη 

διάθεση της, το οποίο καλύπτει θέµατα ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένης και της 

σταδιακής δηµιουργίας κοινής αµυντικής πολιτικής,. Η κοινή αµυντική πολιτική 

µπορεί µε την σειρά της να εξελιχθεί σε κοινή άµυνα, εφόσον το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο το αποφασίσει και τα Κοινοβούλια των κρατών-µελών το επικυρώσουν. 

Η διάταξη αυτή δε στερείται ανακολουθίας και µιας προφανούς αοριστίας. Η έννοια 

της άµυνας θα πρέπει να θεωρηθεί ως υπάλληλος έννοια σε σχέση µε αυτή της 

ασφάλειας, στο µέτρο που καλύπτει την µε στρατιωτικά µέσα αποτροπή, 

συγκεκριµένου κινδύνου. Αντίστοιχα η ασφάλεια παραπέµπει στην έννοια της 

διατήρησης, µε όλα τα µέσα, της κυρίαρχης ανεξαρτησίας του κράτους, αλλά και 

της κοινωνικής ευηµερίας, γαλήνης και ευµάρειας, τα οποία απαιτούν συντονισµένη 

ενέργεια όλων των πολιτειακών λειτουργιών, καθώς δεν επιτυγχάνονται µόνο µε 

τη στρατιωτική αποτροπή.490 

Η ΚΠΑΑ έχει ως απώτερο σκοπό τη διαµόρφωση ενός συστήµατος κοινής 

αµυντικής πολιτικής,491 αλλά στην παρούσα φάση περιορίζεται στη διαχείριση 

                                                 
489 Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρα 24(1), 42(1) και 42(2) (http://eur-lex.europa.eu/ legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL (πρόσβαση 16-8-2015). 
490 Γ. Νικολάου, Η Οργάνωση της Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο.- ∆ιατλαντική Συνεργασία και 
Παράλληλες Πρωτοβουλίες, (Αθήνα: Παπαζήση, 1995), 57. 
491 Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 42(2). 
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κρίσεων, µε στρατιωτικά και µη-στρατιωτικά µέσα, στο πλαίσιο των «αποστολών 

Petersberg». Η ΚΠΑΑ υποστηρίζει την ΚΕΠΠΑ, αποτελώντας το βραχίονά της 

στον τοµέα της ασφάλειας. 

Αποστολή της ΚΠΑΑ είναι να εξασφαλίζει την επιχειρησιακή ικανότητα της 

Ένωσης έχοντας ως στόχους:492 

• τη διασφάλιση της διατήρησης της ειρήνης, 

• την πρόληψη των συγκρούσεων και 

• την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύµφωνα µε τις αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

Τα µέσα που επιστρατεύονται για υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι 

στρατιωτικά και µη-στρατιωτικά µέσα των κρατών-µελών, αλλά και πολυεθνικές 

δυνάµεις που έχουν συγκροτήσει µεταξύ τους, αναφέροντας ρητά ότι η ΕΕ µπορεί 

να χρησιµοποιεί στρατιωτικά µέσα ακόµα και αν αυτά ανήκουν στα κράτη-µέλη.493 

Το πεδίο δράσης στο οποίο πραγµατοποιούνται οι στόχοι µε τα µέσα που 

παρέχει η ΕΕ είναι οι αποστολές που διενεργούνται εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. 

Οι υπόψη αποστολές ανάλογα του στόχου που εξυπηρετούν, διακρίνονται σε:494 

• κοινές δράσεις αφοπλισµού, 

• ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, 

• αποστολές µε στόχο παροχή συµβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών 

θεµάτων 

• αποστολές πρόληψης συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης 

• αποστολές µαχίµων δυνάµεων που αναλαµβάνουν τη διαχείριση κρίσεων 

και οι οποίες περιλαµβάνουν τις αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης 

και τις επιχειρήσεις σταθεροποίησης µετά το πέρας των συγκρούσεων 

• αποστολές καταπολέµησης της τροµοκρατίας και αποστολές στήριξης 

τρίτων χωρών για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στο έδαφός τους. 

Η ΕΕ µπορεί να αναπτύξει αυτόνοµη δράση και να αναλάβει επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων, µόνον σε περιπτώσεις που το ΝΑΤΟ αποφασίζει να µην 

εµπλακεί. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται η πρωτοκαθεδρία της Συµµαχίας, 

                                                 
492 Ibid, Άρθρο 42(1). 
493 Ibid, Άρθρα 42(1) και 42(3). 
494 Ibid, Άρθρο 43(1). 
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δεδοµένου µάλιστα ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα 

της ευρωπαϊκής συλλογικής άµυνας. Παράλληλα, όµως, αναγνωρίζεται η 

πρωτοκαθεδρία των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα της διεθνούς ασφάλειας. 

Συµπερασµατικά η δηµιουργία κοινής άµυνας αποτελεί µεσοπρόθεσµο στόχο 

χωρίς ωστόσο να σηµαίνει ότι είναι εύκολα εφικτός, ιδίως στην Ευρώπη των 28 

κρατών-µελών, εάν δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση. 

 
8.2  ∆οµή και Λειτουργία της ΚΠΑΑ 

8.2.1 Κύρια Όργανα ΚΠΑΑ 

Τα θεσµικά όργανα που χρησιµοποιεί η ΚΠΑΑ είναι τα κύρια όργανα που 

ισχύουν και για την ΚΕΠΠΑ. Ειδικότερα: 

• Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τα στρατηγικά συµφέροντα και 

χαράσσει τους γενικούς προσανατολισµούς σε θέµατα άµυνας. Οι αποφά-

σεις που λαµβάνει εκδίδονται µε τη µορφή συµπερασµάτων.495 

• Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο να εξειδικεύει τους γενικούς προσανατο-

λισµούς που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζοντας τους στόχους 

που αφορούν στην ΚΠΑΑ. Επίσης το Συµβούλιο «µπορεί να αναθέτει την 

εκτέλεση αποστολής σε οµάδα κρατών που το επιθυµούν και διαθέτουν τις 

αναγκαίες ικανότητες για την εν λόγω αποστολή προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν τα συµφέρονται και οι αξίες της Ένωσης».496 Βάσει της 

ανωτέρω αρµοδιότητάς του δύναται να εκδίδει και αποφάσεις που αφορούν 

την εκτέλεση αποστολών προσδιορίζοντας τους στόχους, το περιεχόµενο, 

τους όρους και τις γενικές ρυθµίσεις εφαρµογής τους και ειδικότερα όταν 

έχουν επέλθει σηµαντικές συνέπειες από την πραγµατοποίησή τους.497 

Τέλος, δίδει εντολές στον Ύπατο Εκπρόσωπο να εφαρµόσει την ΚΠΑΑ. 

• Ο Ύπατος Εκπρόσωπος, είναι ο «Υπουργός Εξωτερικών» της Ένωσης. 

Προεδρεύει του Συµβουλίου Εξωτερικών και καθήκον του είναι να ασκεί 

την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Εκπροσωπεί την Ένωση για ζητήµατα 

που εµπίπτουν στην ΚΕΠΠΑ, διεξάγει τον πολιτικό διάλογο µε τρίτους εξ 

                                                 
495 Ibid, Άρθρο 26(1). 
496 Ibid, Άρθρα 42(5) και 44. 
497 Ibid, Άρθρα 43(2) και 44(2). 
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ονόµατος της ΕΕ και εκφράζει τη θέση της στους διεθνείς οργανισµούς και 

στις διεθνείς διασκέψεις. Όπως συµβαίνει µε την ΚΕΠΠΑ, υποβάλλει 

προτάσεις στο Συµβούλιο συµµετέχοντας στη διαµόρφωση της πολιτικής 

άµυνας, που αποτελεί και τη σηµαντικότερη αρµοδιότητά του. Παράλληλα 

ως εκτελεστικό όργανο εφαρµόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου και Συµβουλίου.498 Για την υλοποίηση των στόχων της ΚΠΑΑ, 

ο Ύπατος Εκπρόσωπος δύναται να προτείνει την προσφυγή σε εθνικά ή 

ενωσιακά µέσα από κοινού µε την Επιτροπή.499 Επίσης, στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων του είναι να ζητά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

όσον αφορά τις κύριες πτυχές και βασικές επιλογές σχετικά µε την άµυνα 

και ταυτόχρονα το ενηµερώνει για τις εξελίξεις των δράσεων. Επιπλέον, 

µεριµνά, υπό την εξουσία του Συµβουλίου και σε επαφή µε την ΕΠΑ, για 

το συντονισµό των στρατιωτικών και µη-στρατιωτικών πτυχών των 

αποστολών.500 Σε συνεργασία µε τα κράτη-µέλη, συµφωνούν ως προς τη 

διαχείριση της αποστολής, όταν αυτή ανατίθεται από το Συµβούλιο σε 

οµάδα κρατών. 

• Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης, τίθεται υπό την εποπτεία 

του Ύπατου Εκπροσώπου, ο οποίος στηρίζεται σε αυτή για τη διαµόρφωση 

προτάσεων που αφορούν την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και για την 

εφαρµογή των αποφάσεων που εκδίδει το Συµβούλιο στον τοµέα αυτό. 

 
8.2.2  Όργανα Πολιτικής και Στρατιωτικής Φύσης 

Οι αποφάσεις του Ελσίνκι (1999), της Κολωνίας (1999) και της Λισαβόνας 

(2007), αφορούσαν τη συγκρότηση µονίµων οργάνων που συντελούν στον 

επιχειρησιακό σχεδιασµό της διαχείρισης κρίσεων στον τοµέα ασφάλειας και 

άµυνας. Η δηµιουργία αυτών των οργάνων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή 

διεξαγωγή µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης κρίσης. Η εξασφάλιση δε εσωτερικής 

συνοχής και συντονισµού µεταξύ των πολιτικοστρατιωτικών µονάδων, συντελεί στην 

επιτυχία µιας επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων ή πρόληψης συγκρούσεων.501 

                                                 
498 Ibid, Άρθρο 27. 
499 Ibid, Άρθρο 42(4). 
500 Ibid, Άρθρο 43(2). 
501 Florian Trauner, “Occasional Paper: The Internal-External Security Nexus: More Coherence 
under Lisbon?”, Institute for Security Studies, European Union 89, (March 2011): 22-27. 
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Εικόνα 9:  ∆οµή και Όργανα της ΚΠΑΑ502 

Το πρώτο ιεραρχικά όργανο που θεσπίστηκε στο Ελσίνκι είναι η Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) (Εικόνα 9). Απαρτίζεται από εθνικούς 

εκπροσώπους σε ανώτατο διπλωµατικό επίπεδο, καθώς και από εκπρόσωπο της 

Επιτροπής που ασχολείται αποκλειστικά µε τις λειτουργίες και την εξέλιξη της 

ΚΕΠΠΑ. Ξεκίνησε να λειτουργεί από 22 Ιανουαρίου 2001. Η συγκεκριµένη επιτροπή 

αντικατέστησε την Πολιτική Επιτροπή που προβλεπόταν από το Μάαστριχτ (άρθρο 

Ι.15) και απαρτίζονταν από τους γενικούς διευθυντές των ΥΠΕΞ, που συνέρχονταν 

κάθε µήνα στις Βρυξέλλες.503 Η αποστολή της ΕΠΑ είναι να παρακολουθεί τη 

διεθνή κατάσταση σε περιοχές που καλύπτει η ΚΕΠΠΑ και να συµβάλλει στον 

καθορισµό των πολιτικών εκθέτοντας γνωµοδοτήσεις στο Συµβούλιο. Έχει την 

αρµοδιότητα να ασκεί, υπό την ευθύνη του Συµβουλίου, τον πολιτικό έλεγχο και να 

κατευθύνει σε στρατηγικό επίπεδο τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Ασκεί 

εποµένως τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων 

διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης ασχολείται µε όλες τις πτυχές της ΚΕΠΠΑ, 

συµπεριλαµβανοµένης της ΕΠΑΑ.504 Στο έργο της υποστηρίζεται από τη 

                                                 
502 European Security and Defence College, Handbook on CSDP Missions and Operations: The 
Common Security and Defence Policy of the European Union, (ed.) Jochen Rehrl and Galia Glume 
(Vienna: Armed Forces Printing Center, 2015), 34 (http://eeas.europa.eu/csdp/structures-
instruments-agencies/european-security-defence-college/pdf/handbook/final_-_handbook_on_csdp 
_missions_and_operations.pdf (πρόσβαση 8-11-2015)) 
503 Giovanni Grevi, ‘ESDP Institutions, in Giovanni Grevi, in European Security and Defence Policy. 
The First 10 Years (1999-2009), ed. Damien Helly and Daniel Keohane, (European Union Institute 
for Security Studies, 2009), 29. 
504 Σύµφωνα µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22 Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση της 
Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ (2001/79/ΚΕΠΠΑ). Επίσης βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση, 
“Political and Security Committee (PSC)” (http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_ 
security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00005_en.htm  (πρόσβαση 17-8-2015). 
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Στρατιωτική Επιτροπή, την Επιτροπή Μη Στρατιωτικής ∆ιαχείρισης Κρίσεων και το 

Στρατιωτικό Επιτελείο. 

Το δεύτερο όργανο είναι η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (European Union 

Military Committee – EUMC), το ανώτατο στρατιωτικό όργανο στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου της ΕΕ. Αποτελείται από τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Άµυνας 

των κρατών-µελών, εκπροσωπούµενους από τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους 

τους (MILREPS).505 Η κύρια αποστολή της συνίσταται στην παροχή στρατιωτικών 

συµβουλών και την υποβολή συστάσεων-εισηγήσεων στα πολιτικά όργανα της ΕΕ 

(κυρίως στην ΕΠΑ και στο Συµβούλιο). ∆ευτερευόντως παρέχει κατευθυντήριες 

οδηγίες σε ένα άλλο όργανο, το Στρατιωτικό Επιτελείο (European Union Military 

Staff – EUMS), λειτουργώντας ως ενδιάµεσος σε στρατιωτικά θέµατα, µεταξύ των 

κρατών-µελών και του Συµβουλίου.506 Ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, 

παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, όταν απαιτείται λήψη αποφάσεων 

επί θεµάτων στρατιωτικής υφής, είναι ο σύµβουλος επί στρατιωτικών  θεµάτων του 

Ύπατου Εκπροσώπου και αποτελεί το κύριο σηµείο επαφής της ΕΕ µε τους 

∆ιοικητές  των Στρατιωτικών  Επιχειρήσεων και αποστολών. Είναι Στρατηγός 4 

αστέρων, κατά προτίµηση πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και προέρχεται υποχρεωτικά 

από τα κράτη-µέλη της ΕΕ.   

Η Στρατιωτική Επιτροπή εποπτεύει την εκτέλεση όλων των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων της ΕΕ καθώς και τις αντίστοιχες λειτουργίες του Επιτελείου σε όλα 

τα επίπεδα (σχεδιασµός, υποστήριξη, εκτέλεση και αξιολόγηση) υλοποίησης µιας 

επιχείρησης.507 Ασφαλώς, µερικά από τα µέλη της Επιτροπής αυτής ενίοτε 

«κάθονται» επίσης στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ και εποµένως έχουν διπλή 

αρµοδιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η διπλή αρµοδιότητα έχει διευκολύνει 

τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ,508 ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όταν επιζητείται η 

                                                 
505 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 133-134. 
506 Ibid. 
507 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, «Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕU Military 
Committee-EUMC» (http://www.geetha.mil.gr/media/SAEE/eumc.htm (πρόσβαση 17-8-2015)). 
508 Η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και η δυνατότητα χρησιµοποίησης ορισµένων στρατιωτικών 
δυνατοτήτων και υπηρεσιών του ΝΑΤΟ από την ΕΕ, προκειµένου να µπορεί η τελευταία να εκτελεί 
στρατιωτικές επιχειρήσεις όταν η Συµµαχία δεν επιθυµεί να συµµετέχει ως σύνολο, είχε 
συµφωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Συµµαχίας στην Ουάσιγκτον (Απρίλιος 1999). Οι 
διευθετήσεις αυτές αποτελούν το λεγόµενο θεµατολόγιο του Berlin PLUS.  Βλέπε, Ανδρέας Κιντής 
και Θάνος Ντόκος, «∆ιεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άµυνας», στο Παγκόσµια Ευρώπη; Οι ∆ιεθνείς ∆ιαστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επιµ. ∆.Κ. Ξενάκης και Μ.Ι. Τσινισιζέλης (Αθήνα: Σιδέρης, 2006), 262. Επίσης βλ.  
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συνεργασία του ΝΑΤΟ σε αποστολές της ΕΕ, στις αποφάσεις των οποίων 

εµπλέκονται µέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ, (πχ Τουρκία), τότε µπορεί 

να προκύψουν σοβαρές εµπλοκές στη συνεργασία.509 

Η Επιτροπή Μη Στρατιωτικής ∆ιαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) παρέχει 

πληροφορίες, σχέδια προτάσεων, καθώς επίσης γνωµοδοτεί προς την Επιτροπή 

Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά µε τις πολιτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων. 

Είναι υπεύθυνη για επεµβάσεις µε µη-στρατιωτικό προσωπικό σε µια κρίση η 

οποία µπορεί να είναι ή όχι βίαιη, µε επιδίωξη να εµποδιστεί η περαιτέρω κλιµάκωση 

και να υποβοηθηθεί η επίλυση της από εξειδικευµένο προσωπικό και πόρους από 

στρατιωτικούς και µη οργανισµούς.   

Το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS),510 είναι το επιτελικό και υποστηρικτικό 

όργανο της Στρατιωτικής Επιτροπής και αποτελεί παράλληλα συµβουλευτικό 

όργανο παρέχοντας στρατιωτικές συµβουλές στο Συµβούλιο και τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο, σε όλο το φάσµα των στρατιωτικών επιχειρήσεων και αποστολών 

που διενεργούνται. Σχετικά µε την οργάνωσή του, αποτελεί τµήµα της Γενικής 

Γραµµατείας του Συµβουλίου, απευθείας υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την 

ΚΕΠΠΑ. Απαρτίζεται από προσωπικό περίπου 185 ατόµων, αποσπασµένο από τα 

κράτη-µέλη και διευθύνεται από το Γενικό ∆ιευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου 

της ΕΕ (Director General of the EUMS – DGEUMS), ανώτατο αξιωµατικό βαθµού 

αντιστράτηγου ή αντίστοιχου των άλλων Κλάδων. Λειτουργεί υπό τη στρατιωτική 

καθοδήγηση της Στρατιωτικής Επιτροπής συνεργαζόµενο και µε άλλες υπηρεσίες 

της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου. 

Κύριο έργο του είναι η έγκαιρη προειδοποίηση, η εκτίµηση κατάστασης και ο 

στρατηγικός σχεδιασµός σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης 

συγκρούσεων που καλύπτουν όλο το φάσµα των αποστολών Petersberg, αλλά και 

εκείνων που προσδιορίζονται από την ΕΣΑ.  Στα επιµέρους καθήκοντά του, µεταξύ  

                                                                                                                                                    
Φ.Μπέλλου, Σηµειώσεις Μαθήµατος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Σύστηµα, (Θεσσαλονίκη: 
Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2015), 22.    
509 Αν και αυτό το ζήτηµα τυπικά διευθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελών (24-25 
Οκτ.2002) στο οποίο υιοθετήθηκε το κείµενο για την «Εφαρµογή των διατάξεων της Νίκαιας 
σχετικά µε την εµπλοκή των Ευρωπαίων Συµµάχων µη µελών της ΕΕ» στην πράξη δεν έχουν 
λείψει οι εµπλοκές. Κιντής και Ντόκος, ∆ιεθνής Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 266.   
510 http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_ 
implementatiοn/r00006_en.htm (πρόσβαση 22-8-2015) 
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άλλων περιλαµβάνονται:511  

• Σε περίοδο κρίσης συγκροτεί οµάδα διαχείρισης κρίσης που ασχολείται µε 

τη συγκεκριµένη κρίση, χρησιµοποιώντας τη δική του εµπειρογνωµοσύνη, 

δυνάµεις και υποδοµή, προσφεύγοντας προσωρινά αν χρειαστεί στις 

εξωτερικές δυνάµεις των κρατών-µελών. 

• Εκτελεί τις πολιτικές και τις αποφάσεις κατόπιν οδηγιών της Στρατιωτικής 

Επιτροπής 

• Στο πλαίσιο διαχείρισης των αυτόνοµων στρατιωτικών επιχειρήσεων, όταν 

απαιτείται άµεση πολιτικο-στρατιωτική αντίδραση και δεν έχει προσδιοριστεί 

εθνικό γενικό στρατηγείο, δύναται να εγκαθιστά ταχέως ένα Κέντρο 

Επιχειρήσεων για τη συγκεκριµένη επιχείρηση, µέχρις ότου το Συµβούλιο 

λάβει απόφαση για τη διεξαγωγή της επιχείρησης. 

• ∆ιεξάγει στρατηγικές αναλύσεις µε το ∆ιευθυντή επιχειρήσεων για την 

υποστήριξη της Στρατιωτικής Επιτροπής. 

• Συνεργάζεται στενά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας 

• Συµβάλλει στρατιωτικά στον τοµέα καταπολέµησης της τροµοκρατίας 

• Συνεργάζεται µε εθνικά και πολυεθνικά στρατηγεία, συµπεριλαµβανοµένου 

του ΝΑΤΟ και συντονίζει µεταξύ τους διαδικασίες ώστε να είναι κατά το 

δυνατό συµβατές µε εκείνες του ΝΑΤΟ. 

• ∆ιατυπώνει συστάσεις σχετικά µε τις δυνάµεις και το δυναµικό που 

διαθέτουν τα κράτη-µέλη της ΕΕ, όσον αφορά την εκπαίδευση και βάσει 

αυτού δύναται να προσδιορίζει από κοινού µε τα εθνικά στρατηγεία και το 

ΝΑΤΟ, τις δυνάµεις που θα µπορούσαν να συµµετάσχουν σε επιχειρήσεις 

υπό την ηγεσία της Ένωσης. 

• Συνδράµει στις µη στρατιωτικές πτυχές 

• Συµµετέχει στη δηµοσιονοµική εκτίµηση των επιχειρήσεων και ασκήσεων. 

Η Πολιτική Σχεδίαση και ∆υνατότητα ∆ιεξαγωγής (CPCC) είναι το µόνιµο 

όργανο αρµόδιο για την αυτόνοµη επιχειρησιακή διεξαγωγή των µη-στρατιωτικών 

                                                 
511 Συµβούλιο 2005/395/ΚΕΠΠΑ (10/5/2005), «Απόφαση για την τροποποίηση της απόφασης 
2001/80, για τη Σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΕΕ L 132, 
26.05.2005, σελ.18-21 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:132: 
0017:0024:EL:PDF (πρόσβαση 22-8-2015)) και Συµβούλιο 2001/80/ΚΕΠΠΑ (22/01/2001) 
«Απόφαση για την Σύσταση του Στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΕΕ L 27, 
30.01.2001, σελ.8-9 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:027:0007: 
0011:EL:PDF (πρόσβαση 22-8-2015) 
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αποστολών της ΕΠΑ. ∆ιασφαλίζει τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και τη διεξαγωγή 

των µη-στρατιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσης, καθώς και την ορθή 

εφαρµογή των σχετικών σκοπών.   

 
8.3  Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας ιδρύθηκε το 2004 κατόπιν απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Θεσσαλονίκη, µε σκοπό την ανάπτυξη των 

αµυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και ειδικότερα της έρευνας, των προµηθειών και 

των εξοπλισµών που θα πρέπει να διαθέτει προκειµένου να διεξάγει τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της και να ενισχύει τη µελλοντική της άµυνα.512 Αποστολή 

του είναι η υποστήριξη των προσπαθειών του Συµβουλίου και των κρατών-µελών 

για τη βελτίωση των αµυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ στον τοµέα διαχείρισης κρίσεων 

και η υποστήριξη της ΚΠΑΑ. Στα όργανα του οργανισµού συγκαταλέγονται ο  

Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ ως επικεφαλής του οργανισµού και υπεύθυνος για 

τη γενική οργάνωση και λειτουργία του.513  

 
8.4  Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Ασφάλειας και Άµυνας 

Για την καλύτερη εξειδίκευση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού στον 

τοµέα της ΚΠΑΑ για τις µη-στρατιωτικές και στρατιωτικές πτυχές ιδρύθηκε το 2005, 

η Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Ασφάλειας και Άµυνας.514 Αποστολή της είναι η παροχή 

εκπαίδευσης στρατηγικού επιπέδου σε θέµατα ΚΠΑΑ σε στρατιωτικό ή πολιτικό 

προσωπικό και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα µέσω εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. Η εκπαίδευση παρέχεται από ινστιτούτα, σχολές, ακαδηµίες, 

πανεπιστήµια και θεσµούς που ασχολούνται µε θέµατα ΚΠΑΑ, καθώς και από το 

Ινστιτούτο Μελετών για θέµατα Ασφάλειας. 

 
 
                                                 
512 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας (European Defence Agency – EDA) προβλέπεται στο 
Άρθρο 42(3) της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
513 Ευρωπαϊκή Ένωση, «Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας» (http://europa.eu/legislation_ 
summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00002_el.htm 
(πρόσβαση 22-8-2015). 
514 Συµβούλιο 2008/550/ΚΕΠΠΑ (23/06/2008), «Κοινή ∆ράση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Ακαδηµίας Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΑΑΑ) και την Κατάργηση της Κοινής ∆ράσης 
2005/575/ΚΕΠΠΑ», Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 176, 04.07.2008, σελ.20-24 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:176:0020:01:EL:HTML 
(πρόσβαση 22-8-2015)  
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8.5  Ο Ρόλος των Κρατών-Μελών  

Τα κράτη-µέλη συµµετέχουν ενεργά στην ενίσχυση της ΚΠΑΑ, έχοντας τις 

εξής αρµοδιότητες:515 

• Μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για λήψη αποφάσεων στο Συµβούλιο 

• ∆ιαθέτουν στρατιωτικά και µη στρατιωτικά µέσα, καθώς και πολυεθνικές 

οµάδες τις οποίες συγκροτούν µεταξύ τους και τις οποίες µπορούν να 

διαθέσουν, συµβάλλοντας έτσι στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ. 

• ∆εσµεύονται να βελτιώνουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες 

• ∆ύνανται να θεσµοθετούν Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία, εφόσον 

πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων 

• Οφείλουν να παράσχουν βοήθεια και συνδροµή µε όλα τα µέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους σε περίπτωση που κράτος-µέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση 

στο έδαφός του 

• Όσα συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση µιας αποστολής ενηµερώνουν 

τακτικά το Συµβούλιο για την πορεία της και συνεργάζονται µε τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο για τη διαχείριση της αποστολής. Επίσης, αν κρίνουν ότι η 

αποστολή έχει επιφέρει σηµαντικές συνέπειες ή απαιτεί τροποποίηση 

στόχων και περιεχοµένου, απευθύνονται άµεσα στο Συµβούλιο. 

 
8.6  Ο Τρόπος Λήψης Αποφάσεων 

∆εδοµένου του διακυβερνητικού χαρακτήρα της ΚΠΑΑ, η λήψη αποφάσεων 

για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας, καθώς και εκείνες που αφορούν την 

πραγµατοποίηση µιας αποστολής, οι οποίες λαµβάνονται από το Συµβούλιο 

κατόπιν προτάσεως του Ύπατου Εκπροσώπου ή πρωτοβουλίας κράτους-µέλους, 

διέπονται από τον κανόνα οµοφωνίας.516 Παρότι ο υπόψη κανόνας δεν καθιστά 

αποτελεσµατική τη δράση της ΚΠΑΑ στη διεθνή σκηνή, εντούτοις κρίθηκε 

επιβεβληµένος, επειδή αφενός ο τοµέας άµυνας άπτεται ευαίσθητων ζητηµάτων 

κρατικής κυριαρχίας, αφετέρου τα εθνικά συµφέροντα κάθε κράτους-µέλους είναι 

διαφορετικά. Η ρύθµιση παρά ταύτα αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς µέχρι τη 
                                                 
515 Άρθρα 42, 43 και 44 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://eur-lex.europa.eu/legal-content 
/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL (πρόσβαση 16-8-2015)). 
516 Ibid, Άρθρο 42(4). 
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Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΕ έπρεπε να προσφεύγει στη ∆ΕΕ για έκδοση και 

εκτέλεση αποφάσεων.517 

 
8.7  ∆ράση και Συνιστώσες της ΚΠΑΑ 

Το σύνολο των ικανοτήτων και δοµών της ΚΠΑΑ έχει αναπτυχθεί µε γνώµονα 

την άσκηση δράσης της ΚΠΑΑ στους τοµείς της πρόληψης συγκρούσεων και της 

διαχείρισης κρίσεων, µε την τελευταία να αποτελείται από µια στρατιωτική και µια 

πολιτική συνιστώσα. 

 
8.7.1  Πρόληψη Συγκρούσεων 

Η εµφάνιση και ύπαρξη κρίσεων, είτε στο εσωτερικό πολλών περιοχών 

διεθνώς,518 είτε στις εξωτερικές σχέσεις τους µε άλλες χώρες, µπορούν εύκολα να 

πυροδοτήσουν συγκρούσεις. Η ΕΕ ως διεθνής δρων έχει θέσει ως στρατηγική 

επιδίωξη να συνεισφέρει στην πρόληψη τέτοιων συγκρούσεων, είτε µε ίδια µέσα, 

είτε συνεργαζόµενη µε διεθνείς οργανισµούς και τρίτες χώρες, ενεργώντας 

µακροπρόθεσµα για εγκαθίδρυση στην περιοχή ενδιαφέροντος διαρθρωτικής 

σταθερότητας ή βραχυπρόθεσµα αντιδρώντας άµεσα.  

Στην περίπτωση της µακροπρόθεσµης βοήθειας προς τις χώρες αυτές 

εφαρµόζεται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την επίτευξη διαρθρωτικής 

σταθερότητας στην περιοχή,519 µε χρήση όλων των µέσων, κοινοτικών και µη, που 

διαθέτει η Ένωση για παροχή βοήθειας. Η βοήθεια µπορεί να είναι χρηµατοοικονο-

µική (πχ Κόσοβο) ή να συνίσταται σε υιοθέτηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, 

προγραµµάτων συνεργασίας και σε ανάπτυξη εµπορικών δεσµών µε τα τρίτα 

κράτη (πχ ∆υτικά Βαλκάνια). Επίσης µπορεί να περιλαµβάνει δράσεις όπως 

αποστρατιωτικοποίηση πόρων, παροπλισµός όπλων µαζικής καταστροφής και 

συµβατικών,  έλεγχος  εξαγωγών  οπλισµού  µέσω  κυρώσεων  και  βελτίωση  του 

                                                 
517 Άρθρο 17(3) Συνθήκης του Άµστερνταµ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
518 Ως κυριότερες αιτίες αναφέρονται η ανέχεια, η πολιτική αστάθεια από έλλειµµα δηµοκρατικών 
θεσµών, η θρησκευτική και πολιτισµική µισαλλοδοξία, οικονοµικά προβλήµατα, το µεταναστευτικό 
φαινόµενο, κοινωνικές ανισότητες, εξάπλωση όπλων κλπ 
519 Η διαρθρωτική σταθερότητα επέρχεται µε µέτρα που αφορούν σε δηµοκρατία και προστασία 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, βιώσιµο πολιτικό καθεστώς και υγιείς 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες, χωρίς χρήση βίας (Επιτροπή (11/04/2001), «Ανακοίνωση 
για την Πρόληψη των Συγκρούσεων», COM(2001) 211 τελικό, Βρυξέλλες, σελ.11 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0211:FIN:EL:PDF (πρόσβαση 18-8-2015). 
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Εικόνα 10: ∆ιαρθρωτική Σταθερότητα κατά την ΚΠΑΑ520 

θεσµού της αστυνοµίας, εκπαιδεύοντας τις υπηρεσίες της στον τοµέα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων  (Εικόνα 10).521 

 
8.7.2  ∆ιαχείριση Κρίσεων 

Η ΚΠΑΑ, ανάλογα µε το αν µια κρίση έχει ξεσπάσει στην περιοχή 

ενδιαφέροντος ή αν έχει τερµατιστεί, διακρίνεται στη στρατιωτική και στη µη 

στρατιωτική συνιστώσα της διαχείρισης κρίσεων, δρώντας ανάλογα µε στρατιωτικά 

ή µη µέσα (Εικόνα 11).  

  
Εικόνα 11: ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Κρίσεων της ΚΠΑΑ522 

                                                 
520 European Security and Defence College, Handbook on CSDP Missions and Operations: The 
Common Security and Defence Policy of the European Union, 178. 
521 Ibid, 17. 
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Η στρατιωτική συνιστώσα και τα µέσα υλοποίησής της  

Η υλοποίηση της στρατιωτικής πτυχής διαχείρισης κρίσεων βασίζεται 

αποκλειστικά σε στρατιωτικούς στόχους και µέσα και εφαρµόζεται σε περιοχές 

που ξεσπά κρίση στρατιωτικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας ειδικές µονάδες για 

αποκατάσταση της ειρήνης. Απαρχή για τη δηµιουργία στρατιωτικών µέσων 

αποτέλεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (1999),523 όπου αποφασίστηκε η 

συγκρότηση της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Ταχείας Αντίδρασης (European Rapid 

Reaction Force-ERRF). Επίσης τα κράτη-µέλη έχουν δεσµευτεί και αναπτύσσουν 

µικρότερες µονάδες ταχείας αντίδρασης, µε υψηλότερη ετοιµότητα για 

περιπτώσεις κρίσεων που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης.524 Οι υπόψη δυνάµεις 

είναι αυτάρκεις και διαθέτουν το απαιτούµενο δυναµικό διοίκησης, ελέγχου και 

συλλογής πληροφοριών, επιµελητεία και λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς 

και αεροπορικά και ναυτικά στοιχεία.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι Σχηµατισµοί Μάχης EUABG (European Union 

Amphibious Battlegroup, πρώην “SIAF”) και  HELBROC (HEL-las B-ulgaria RO-

mania C-yprus), ενώ στα αεροπορικά στοιχεία περιλαµβάνεται η Ευρωπαϊκή 

Αεροπορική ∆ιοίκηση (European Air Group – EAG),525 και στα ναυτικά στοιχεία το 

Ναυτικό Τακτικό Συγκρότηµα (Maritime Task Group – MTG).526 Επιπλέον µέσα 

                                                                                                                                                    
522 European Security and Defence College, Handbook on CSDP Missions and Operations: The 
Common Security and Defence Policy of the European Union, 58. 
523 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ.10 ΚΑΙ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999. Εκθέσεις της Προεδρίας προς το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ελσίνκι µε θέµα την «ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια 
και την άµυνα» και την «µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/00300-r1.gr9.htm 
(πρόσβαση 16-8-2015)) 
524 http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/military_headline_goals/index_en.htm (πρόσβ 14-8-2015) 
525 Ιδρύθηκε το 1995, από Γαλλία και Μ. Βρετανία και είναι πυρήνας σχεδίασης και συντονισµού, 
που δε διαθέτει µόνιµα αεροπορικά µέσα. Η Ιταλία προσχώρησε το 1998 και ακολούθησαν Βέλγιο, 
Ισπανία, Γερµανία και Ολλανδία, το 2001. Κύρια αποστολή της EAG είναι η βελτίωση των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων των πολεµικών αεροπορικών των κρατών-µελών, ενώ συνεισφέρει 
στην αύξηση των δυνατοτήτων στους τοµείς έρευνας και διάσωσης µάχης (CSAR), προστασίας 
δυνάµεων, µη επανδρωµένων εναέριων οχηµάτων (UΑV) και συστηµάτων επικοινωνιών-
πληροφορικής. Η διοίκηση της EAG βρίσκεται στο High Wycombe της Νότιας Αγγλίας. 
526 Το 2006 συγκροτήθηκε ένα πολυεθνικό ναυτικό συγκρότηµα µε σκοπό να εξασφαλίσει ότι 
κατάλληλες ναυτικές δυνατότητες θα είναι διαθέσιµες όταν απαιτηθεί, προκειµένου να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις που θα προκύψουν από την πιθανή ανάπτυξη κάποιου Battlegroup της ΕΕ στο µέλλον. 
Το 2007 εµφανίστηκε το πρώτο MTG της ΕΕ µε συµµετοχή της Γερµανίας, Βελγίου, Γαλλίας και 
Ολλανδίας. Ο ρόλος των MTG αναβαθµίστηκε κατά τη Σύνοδο Υπουργών Άµυνας το 2008, µε την 
υπογραφή διακήρυξης που αναφέρεται στην πρόθεση συγκρότησης αεροναυτικής δύναµης, µε 
σκοπό την παρουσία Ευρωπαϊκών αεροπλανοφόρων εν πλω, συνοδευόµενων από πλοία άλλων 
κρατών-µελών. Την υπόψη διακήρυξη υπέγραψε και η Ελλάδα. 
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υποστήριξης των Battlegroups έχουν προσφέρει η Γαλλία, Μ.Βρετανία, Ιταλία, 

Γερµανία και Ελλάδα από ένα επιχειρησιακό στρατηγείο (Operational Headquarter 

– OHQ), η Ελλάδα µε το Πολυεθνικό Κέντρο Συντονισµού Θαλασσίων Μεταφορών 

Αθηνών (Athens Multinational Sealift Co-ordination Centre –AMSCC), η Κύπρος 

µε τµήµα υγειονοµικού και η Λιθουανία µε µονάδα καθαρισµού ύδατος. 

 
Η µη στρατιωτική συνιστώσα και τα µέσα της 

Η µη στρατιωτική πτυχή καλύπτει µόνο περιπτώσεις που η φύση της κρίσης 

δεν απαιτεί στρατιωτικά µέσα αντιµετώπιση, καθώς αφορά συνήθως την περίοδο 

µετά τη λήξη των συγκρούσεων (πχ αποστολές σταθεροποίησης για δηµιουργία 

κράτους δικαίου). Το Συµβούλιο της Φέιρα (2000) έθεσε τους παρακάτω στόχους-

προτεραιότητες για την εκπλήρωση της µη στρατιωτικής πτυχής της διαχείρισης 

κρίσεων: 

• ∆ηµιουργία Αστυνοµίας: Τα κράτη-µέλη δεσµεύτηκαν να διαθέσουν ως το 

2003, δύναµη 5.000 αστυνοµικών για διεθνείς αποστολές που θα 

ανταποκρίνονται στο πλήρες φάσµα επιχειρήσεων πρόληψης συγκρούσεων 

και διαχείρισης κρίσεων. Μέρος της δύναµης (1.000 αστυνοµικοί) θα 

διατηρεί δυνατότητα ανάπτυξης το αργότερο εντός 30 ηµερών. 

• Ενίσχυση του Κράτους ∆ικαίου και ειδικότερα την αποκατάσταση του 

δικαστικού και σωφρονιστικού συστήµατος. Τα µέσα για την εκπλήρωση 

του στόχου θα εξασφαλίζονται µέσω της υποστήριξης της ΕΕ στη 

θέσπιση από τα κράτη-µέλη εθνικών ρυθµίσεων για την επιλογή 

δικαστών, εισαγγελέων και σωφρονιστικών υπαλλήλων, την εκπαίδευσή 

τους, καθώς και η υποστήριξη της ΕΕ στη δηµιουργία υποδοµών 

(δικαστήρια, φυλακές, ανακαίνιση υφισταµένων).  

• Ενίσχυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης η οποία θα επιτυγχάνεται µε την 

επιλογή, εκπαίδευση και προώθηση εµπειρογνωµόνων σε θέσεις που 

πολιτικού διοικητικού µηχανισµού καθώς και µε την εκπαίδευση ντόπιων 

στελεχών του µηχανισµού από την ΕΕ. 

• Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας: Τα µέσα στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ είναι 

το υφιστάµενο δυναµικό των κρατών-µελών. 
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Τέλος έχοντας ως παράδειγµα τον «Πρωταρχικό Στόχο 2003» που 

υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι (1999), το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε το «Γενικό 

Στρατιωτικό Στόχο 2010» (Ιούνιος 2004),527 καθώς και Σχέδιο ∆ράσης για τη µη 

στρατιωτική διαχείριση κρίσεων που εξελίχθηκε στο «Μη-Στρατιωτικό Στόχο 

2008». 

 
8.8  Η ∆ράση της ΕΕ στο Πλαίσιο της ΚΠΑΑ 

Οι επιχειρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ µέχρι σήµερα καλύπτουν όλο το φάσµα των αποστολών που προβλέπει το 

Άρθρο 43(1) της Συνθήκης για την ΕΕ.528 Πρόκειται για επιχειρήσεις στρατιωτικής 

και µη-στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων ακόµη και σε περιοχές εκτός  Ευρώπης. 

Από το 2003 που διενεργήθηκε η πρώτη επιχείρηση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

µέχρι σήµερα (2015) έχουν υλοποιηθεί ή εξελίσσονται 36 συνολικά επιχειρήσεις.529 

Ανάλογα µε τη φύση τους, έχουν ως εξής:530 

• 9 στρατιωτικές αποστολές. 

• 27 µη στρατιωτικές αποστολές, εκ των οποίων: 

► 6 αστυνοµικές αποστολές 

► 3 αποστολές κράτους δικαίου. 

► 3 αποστολές παρατήρησης. 

► 3 αποστολές επιτήρησης συνόρων 

► 12 αποστολές υποστήριξης/παροχής βοήθειας 

Οι ανωτέρω αποστολές ΚΠΑΑ παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως:531 

• Όλες οι αποστολές συστήθηκαν µε αποφάσεις του Συµβουλίου της ΕΕ, µε 

τη µορφή «Κοινής ∆ράσης» µε βάση το Άρθρο 14 ΣΕΕ 

• Όλες οι επιχειρήσεις αναλήφθηκαν κατόπιν σχετικής απόφασης του 

Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ορισµένες από αυτές,532 είχαν την 

                                                 
527 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/2010 Headline Goal.pdf (πρόσβ 16-12-2015) 
528 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EL 
(πρόσβαση 16-8-2015)) 
529 European Security and Defence College, Handbook on CSDP Missions and Operations: The 
Common Security and Defence Policy of the European Union, 108-111. 
530 http://www.csdpmap.eu/mission-chart (πρόσβαση 8-11-2015). 
531 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 174-175. 
532  Όπως οι επιχειρήσεις ARTEMIS, ALTHEA, EUFOR RD CONGO και EUFOR TCHAD/RCA. 



- 168 - 

 

εξουσιοδότηση (εντολή) του Συµβουλίου Ασφαλείας, σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη ΟΗΕ για τη χρήση όλων των 

αναγκαίων µέσων, περιλαµβανοµένου ένοπλης δύναµης, προκειµένου να 

φέρουν σε πέρας την εντολή τους.  

• Σε όλες τις περιπτώσεις, το Συµβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικής 

και Ασφάλειας την ευθύνη του πολιτικού ελέγχου και της στρατηγικής 

διεύθυνσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 25 ΣΕΕ 

• Το προσωπικό και τα µέσα που χρησιµοποιούνται διατίθενται από τα 

κράτη-µέλη και τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, καθώς επίσης και από τρίτα 

κράτη και οργανισµούς (πχ ΝΑΤΟ) 

• Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάµεων της ΕΕ, 

καθώς και µη στρατιωτικού προσωπικού, βασίστηκε στη συγκατάθεση της 

τρίτης χώρας που φιλοξένησε την αντίστοιχη αποστολή 

• Οι µη στρατιωτικές αποστολές χρηµατοδοτήθηκαν από τον 

προϋπολογισµό της ΕΕ, ενώ το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων 

καλύφθηκε από τα κράτη-µέλη και από το κάθε τρίτο κράτος που 

συµµετείχε. 

• Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αποφασίστηκαν προκειµένου να 

συµπληρώσουν ή να υποστηρίξουν ήδη υφιστάµενες ευρωπαϊκές και 

διεθνείς αποστολές ή προγράµµατα δωρητών και δραστηριότητες που 

είχαν αναπτυχθεί. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τη δράση της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθώς 

και τη συµµετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις της ΕΕ, παρατίθενται στα 

Παραρτήµατα «Β» και «Γ». 

 
8.9 Χρηµατοδότηση της ΚΠΑΑ533  

Τα οικονοµικά θέµατα που αφορούν στη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων 

στρατιωτικής και µη-στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων ρυθµίζονται από το άρθρο 

28 της Συνθήκης της ΕΕ. Οι δαπάνες που αφορούν θέµατα ΚΕΠΠΑ προέρχονται 

από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, εξαιρουµένων των δαπανών που αφορούν 

επιχειρήσεις µε στρατιωτικές ή αµυντικές επιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που το 

Συµβούλιο αποφασίζει διαφορετικά µε οµοφωνία. Στις περιπτώσεις αυτές η 
                                                 
533 Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 153-156. 
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χρηµατοδότηση προέρχεται από τα ίδια τα κράτη-µέλη και η συνεισφορά καθενός 

καθορίζεται ανάλογα µε την κλείδα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.534 

Για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε στρατιωτικές ή αµυντικές επιπτώσεις 

δηµιουργήθηκε το 2004, ο µηχανισµός «ΑΤΗΕΝΑ», ο οποίος έχει µόνιµη δοµή και 

νοµική ικανότητα. Το 2007 ο µηχανισµός αυτός αναπροσαρµόσθηκε στη σηµερινή 

του µορφή. Ο υπόψη µηχανισµός έχει χρηµατοδοτήσει επιχειρήσεις όπως οι 

EUFOR ALTHEA, TCHAD, σε Σουδάν και  Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία. 

Η διαδικασία προπληρωµών, είναι ένας άλλος µηχανισµός χρηµατοδότησης 

που τέθηκε σε ισχύ από το 2005, προκειµένου να αναβαθµιστεί η ικανότητα 

ταχείας αντίδρασης της ΕΕ.535 

 
8.10 Μερικά Συµπεράσµατα  

Η λειτουργία του µηχανισµού της ΚΠΑΑ, έχει αποκρυσταλλωθεί, παρότι τελούν 

υπό συνεχή βελτίωση οι διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξης, 

η πολιτική και το πρόγραµµα των ασκήσεων, καθώς και το πλαίσιο του συστήµατος 

χρηµατοδότησης στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης ανακηρύχθηκε η πλήρης 

επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΕ να αναλαµβάνει τις πλέον απαιτητικές εκ των 

αποστολών Petersberg, παρά τη µη εκπλήρωση όλων των στόχων που έχουν 

τεθεί στους τοµείς των στρατιωτικών και µη-στρατιωτικών δυνατοτήτων. 

Με τις ρυθµίσεις του «κειµένου των Βρυξελλών» επετεύχθη διευθέτηση του 

συνολικού πλέγµατος των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, µε αποτέλεσµα να επιταχύνεται η 

επίτευξη άµεσης και πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΕ. 

Η ενσωµάτωση στη Συνθήκης για την ΕΕ των τοµέων της ΚΠΑΑ, διαχείριση 

στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων (αποστολές Petersberg), πραγµατοποιήθηκε 

σε εποχή που όπως εκφράζεται στην ΕΣΑ, η απειλή συρράξεων ευρείας κλίµακας 

έχει περιορισθεί σηµαντικά, αλλά υπάρχει αναζωπύρωση τοπικών συρράξεων 

που περικλείουν απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. 

                                                 
534 Από τη χρηµατοδότηση τέτοιων επιχειρήσεων απέχουν ορισµένα κράτη (∆ανία, Ιρλανδία). 
535 Ο µηχανισµός αυτός ενεργοποιείται άµεσα σε περίπτωση κρίσης, βλ. Council 381/2001 
(28/02/2001), “Regulation for Creating a Rapid-Action Mechanism”, Official Journal L 57, 
27.02.2001, p.1-2 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:152:0014: 
0033:EL:PDF (πρόσβαση 23-11-2015)  
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∆ιαφαίνεται η σταθερή απόφαση της ΕΕ να διαδραµατίσει σοβαρό ρόλο στις 

παγκόσµιες εξελίξεις και επί αυτής οικοδοµούνται οι σχέσεις της µε τις τρίτες 

χώρες, τους συνασπισµούς κρατών και τους διεθνείς Οργανισµούς.  

Το είδος των επιχειρήσεων που καλούνται να εκτελέσουν οι στρατιωτικές 

δυνάµεις των κρατών-µελών (και της Ελλάδας) στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, διαφέρουν 

κατά πολύ από τις συµβατικές. Η ύπαρξη των νέων (ασύµµετρων) απειλών, 

απαιτεί από την ΕΕ διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης που αποκλίνουν από 

την κλασική αντίληψη της εδαφικής άµυνας και δίνουν έµφαση σε µεθόδους 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. 

Από την παρουσίαση των δοµών της ΚΠΑΑ, του χαρακτήρα της και της 

φύσης των αποστολών που αναλαµβάνει, επιβεβαιώνεται το συµπέρασµα 

προηγούµενου κεφαλαίου ότι η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ δηµιουργήθηκε για να συµβάλει στη 

διατήρηση της ειρήνης και να επεµβαίνει µε στρατιωτικά και µη µέσα σε περιοχές 

εκτός ΕΕ. Το συµπέρασµα αυτό βέβαια δεν ευνοεί την αντιµετώπιση των 

ελληνικών ζητηµάτων ασφάλειας που σχετίζονται µε την τουρκική επιθετικότητα, 

καθώς εκφεύγουν του πεδίου δράσεως της ΚΠΑΑ, ευνοεί όµως την αναβάθµιση 

της στρατηγικής αξίας της Ελλάδας για την ΕΕ, λόγω των καταστάσεων που 

επικρατούν στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή της. Τούτο δύναται να αξιοποιηθεί 

κατάλληλα από τη χώρα, σε συνδυασµό µε τις ρήτρες Αλληλεγγύης και Αµοιβαίας 

Συνδροµής, ώστε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα να λάβει εγγυήσεις 

ασφάλειας από την ΕΕ, η οποία φαίνεται ότι δεν επιθυµεί µεταφορά κρίσεων εντός 

των ευρωπαϊκών συνόρων της. 
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ΜΕΡΟΣ ∆´: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΠΑΑ ΥΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κεφάλαιο 9: Συµπεράσµατα – Η Αξία της ΚΠΑΑ για την Ελλάδα  

Ένα από τα υψίστης σηµασίας θέµατα για την Ελλάδα ήταν και παραµένει η 

ασφάλεια. Η γεωγραφική της θέση, κοντά σε περιοχές συγκρούσεων, η γειτνίαση 

µε χώρες που έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα µε τα δικά της, καθώς και η νέα 

απειλή της παράνοµης µετανάστευσης, δηµιουργούν ένα µωσαϊκό προκλήσεων 

ασφαλείας, το οποίο η Ελλάδα καλείται να αντιµετωπίσει. 

Η ένταξή της στην ΕΕ/ΕΟΚ θεωρείτο ότι θα είχε άµεσες επιπτώσεις στην 

ασφάλεια της, ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητα της και εξασφαλίζοντας την 

εδαφική της ακεραιότητα.536 Καθόλη σχεδόν την προηγούµενη τριακονταπενταετία, 

η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ο προσδιορισµός της ευρωπαϊκής Άµυνας, ως 

συλλογικής για τα κράτη-µέλη. Ως εκ τούτου, βασικοί στόχοι της Ελλάδας όλα αυτά 

τα χρόνια, ήταν η αρχή της «κοινοτικής αλληλεγγύης», η ρήτρα της «Αµοιβαίας 

Συνδροµής» και η ανάδειξη των συνόρων της ως σύνορα της Ευρώπης. 

Η έντονη ανασφάλεια που προκαλούσε και προκαλεί η Τουρκία, καθώς και το 

γεγονός ότι η εν λόγω χώρα ήταν µέλος του ΝΑΤΟ και όχι της ΕΕ, ήταν ο άκρως 

ενισχυτικός παράγοντας της ελληνικής προσδοκίας για συλλογική ευρωπαϊκή 

άµυνα. Αυτή η προσδοκία διαφαίνεται σε όλες τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί 

µέσω της εξωτερικής πολιτικής και αναδείχθηκε στην κύρια επιδίωξη της χώρας 

µας, όσον αφορά στην συµµετοχή της στο αµυντικό σκέλος της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. 

Για να επιτευχθεί η υιοθέτηση αυτών των θέσεων από τα λοιπά κράτη-µέλη, 

είναι απαραίτητη η διαπραγµάτευση και η υποστήριξη των θέσεων της. Η 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης και η προσπάθεια εξεύρεσης συµφωνίας είναι, 

τις περισσότερες φορές επίπονη και χρονοβόρα µε επισφαλή αποτελέσµατα, 

καθώς τα κράτη-µέλη εµφανίζουν διαφορετικές απόψεις. Οι διαφορετικές αυτές 

απόψεις, δηµιουργούνται κυρίως από τη διαφοροποίηση της προτεραιότητας ως 

προς τον κύριο εκφραστή της συλλογικής άµυνας . Οι «Ατλαντιστές» και οι 
                                                 
536 Παναγιώτης Ήφαιστος και Χαράλαµπος Τσαρδανίδης, Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασφαλείας και η 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική προς το 2000 (Αθήνα: Σιδέρης), 269.  
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«Ευρωπαϊστές», αποτελούν δύο αντιµαχόµενους πόλους ως προς τη µορφή, το 

βαθµό ανεξαρτησίας από το ΝΑΤΟ και τους συµµετέχοντες στην ευρωπαϊκή άµυνα. 

Η διεξοδική ανάλυση της ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ καθιστά σαφές ότι δε δηµιουργήθηκε 

για να αντιµετωπίσει εδαφικά ζητήµατα ασφάλειας της Ελλάδας ή οποιουδήποτε 

άλλου κράτους-µέλους της ΕΕ. Η ανάγκη δηµιουργίας της οφείλεται, κατά κύριο 

λόγο, στην απουσία άλλης εναλλακτικής για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια και άµυνα, 

καθώς αφενός µεν η ∆ΕΕ δεν είχε την αναγκαία πολιτική, στρατιωτική και θεσµική 

ισχύ να δράσει ως λειτουργικός ενδιάµεσος µεταξύ ΕΕ και Ατλαντικής Συµµαχίας, 

αφετέρου δε το ΝΑΤΟ δεν κατάφερε να πείσει την Ευρώπη ότι παρέµενε το κύριο 

όργανο ασφάλειας, στον ταχέως µεταβαλλόµενο µεταψυχροπολεµικό κόσµο. 

Ωστόσο  η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ, σε αντίθεση µε το ΝΑΤΟ, δεν αποτελεί απάντηση σε 

µια υποψία υπαρξιακής απειλής που επικρέµεται πάνω από την Ευρώπη. Η ουσία 

και τα όργανά της σχεδιάστηκαν περισσότερο για αποστολές διαχείρισης κρίσεων, 

παρά για στρατιωτική αποτροπή ή ισχυρή ένοπλη παρέµβαση. Παρότι µε τον όρο 

«διαχείριση κρίσεων» δεν αποκλείεται η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάµεων,537 ο 

λόγος µιας τέτοιας ανάπτυξης θα ήταν, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφάλειας (ΕΣΑ), αυστηρά πυροσβεστικός και στο πλαίσιο των αποστολών 

Petersberg. Υπό αυτή την έννοια, η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ θα µπορούσε να περιγραφεί 

ακριβέστερα ως µια πολιτική πλησιέστερα προς τη διαχείριση επικινδυνότητας παρά  

προς την αντιµετώπιση κάποιας εδαφικής απειλής. 

Το κύριο ερώτηµα λοιπόν είναι, εάν οι ελληνικές προσδοκίες ικανοποιήθηκαν 

από την εξέλιξη, τις θέσεις, και τις δράσεις των ευρωπαϊκών δοµών άµυνας και 

ασφάλειας. Κάνοντας µια σύνοψη των όσων αναφέρθηκαν σε προηγούµενα 

κεφάλαια, τα κύρια και ιστορικότερα σηµεία διαβούλευσης της Ελλάδας µε τους 

Ευρωπαίους εταίρους, σε ζητήµατα που άπτονται της ευρωπαϊκής άµυνας και των 

εθνικών προκλήσεων ασφαλείας είναι τα εξής:538 

• Τον Ιούνιο 1992, µέσω του άρθρου 5 της ∆ιακήρυξης του Petersberg, η 

∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση καθιστούσε σαφές προς την ελληνική πλευρά 

ότι δεν ήταν διατεθειµένη  να εµπλακεί  σε ενδεχόµενη σύγκρουση µεταξύ 

ενός κράτους-µέλους της και ενός κράτους-µέλους του ΝΑΤΟ. 
                                                 
537 Howorth, Security and Defense Policy in the European Union, 10 
538 Παναγιώτης Τσάκωνας ‘‘Η Εξέλιξη της Ελληνικής Αντίληψης για το Ρόλο της Ατλαντικής 
Συµµαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το «Χάσµα Προσδοκιών-Πραγµατικότητας»’’ ΣΕΕΘΑ 
(http://www.seetha.gr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=192 (πρόσβαση 9-11-2015)). 
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• Η κρίση στα Ίµια τον Ιανουάριο 1996, ανέδειξε ιδιαίτερα έντονα την 

αδυναµία της ΕΕ να λειτουργήσει είτε ως αξιόπιστος µεσολαβητής, είτε -

πολύ περισσότερο- ως εγγυητής των ελληνικών συνόρων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, η τότε Ιταλική προεδρία χρειάστηκε αρκετά 24ωρα να 

διαθέσει σε τρίτους, τους χάρτες των ∆ωδεκανήσων και το Συµφωνητικό 

Ιταλίας-Τουρκίας σχετικά µε τα διεθνή όρια στην περιοχή.539 Επίσης 

χαρακτηριστικό είναι, ότι οι διαβουλεύσεις έγιναν µε κύριο συνοµιλητή των 

δύο αντιµαχόµενων τις ΗΠΑ. Εν συνεχεία, κατά την ∆ιακυβερνητική 

∆ιάσκεψη του Άµστερνταµ (1996), καταβλήθηκε προσπάθεια από 

ελληνικής πλευράς, προκειµένου να συµπεριληφθεί «ρήτρα αλληλεγγύης 

και εγγύησης των εξωτερικών συνόρων», αίτηµα το οποίο απορρίφθηκε 

από τη ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση. 

• Μετά το Saint-Malo (1998) και ακόµη περισσότερο στο Ελσίνκι (1999), οι 

δυναµικές αποφάσεις της ΕΕ να δροµολογήσει µε συγκεκριµένες θεσµικές 

πρωτοβουλίες την ανάληψη αυτόνοµης ευρωπαϊκής δράσης (όποτε το 

ΝΑΤΟ δεν επιθυµεί να εµπλακεί) προσλαµβάνονται από την Ελλάδα, ως 

εξαιρετικά ελπιδοφόρα µηνύµατα στη κατεύθυνση ικανοποίησης των 

ελληνικών προσδοκιών. 

• Τον Οκτώβριο 2000, στο πλαίσιο Νατοϊκής άσκησης, αναδύθηκαν κάποιες  

από τις ελληνοτουρκικές διαφορές για ζητήµατα κυριαρχίας στο Αιγαίο. Η 

ελληνική πλευρά ζήτησε από την ΕΕ να τοποθετηθεί, δεδοµένης της τότε 

πρόσφατης ανάδειξης της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας. 

Η ΕΕ µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απογοήτευσε την Ελλάδα, 

διαµηνύοντάς της ότι δεν ασχολείται µε τέτοιου είδους ζητήµατα. 

• Οι ελληνικές προσδοκίες αναθερµαίνονται και το «χάσµα προσδοκιών-

πραγµατικότητας» περιορίζεται και πάλι καθώς η ΕΕ, κυρίως µετά τη 

∆ιάσκεψη ∆έσµευσης ∆υνατοτήτων (Capabilities Commitment Conference) 

(Νοέµβριος 2000) και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια, δείχνει τη 

βούληση να προχωρήσει δυναµικά στη δηµιουργία ενός αυτόνοµου 

ευρωπαϊκού συστήµατος ασφάλειας και άµυνας. 

                                                 
539 Γιάννης Βαληνάκης, «Το Μέλλον της Ευρώπης: Οι Θεσµικές και Πολιτικές Πτυχές» στο Το 
Μέλλον της Ευρώπης και η Ελλάδα, επιµ. Π. Ιωακειµίδης (Αθήνα/Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 2002), 217 



- 174 - 

 

• Κατά την περίοδο 2001-2003 και στο πλαίσιο των συνοµιλιών Berlin PLUS, 

το «χάσµα προσδοκιών-πραγµατικότητας» θα διευρυνθεί πάλι.540 Είναι η 

περίοδος των διαβουλεύσεων για τη δυνατότητα της ΕΕ να κάνει χρήση 

των µέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ στις επιχειρήσεις της. Κύριο θέµα 

ήταν η συµµετοχή των κρατών-µελών του ΝΑΤΟ που δεν ήταν µέλη της 

ΕΕ. Η τουρκική απαίτηση για πλήρη συµµετοχή στην ΕΠΑΑ και η άρνηση 

της Ελλάδας σε αυτό, οδήγησε σε κύκλο διαπραγµατεύσεων, όπου η 

ελληνική πλευρά φάνηκε αποµονωµένη. Ο λόγος της αποµόνωσης ήταν 

ότι οι λοιποί εταίροι δεν ήταν αρνητικοί ως προς την Τουρκία. Η Μ.Βρετανία 

προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσµα, προτείνοντας διπλωµατική λύση µε 

την οποία θα επιτρεπόταν στην Τουρκία να  εµποδίζει διπλωµατικές 

επιχειρήσεις σε κοντινές προς την επικράτειά της περιοχές. Στην εν λόγω 

προτεινοµένη λύση ήταν έντονη η αντίδραση της Ελλάδας, καθότι εάν είχε 

τελεσφορήσει, θα σήµαινε αποκλεισµό της Ελλάδας και της Κύπρου από 

τον αµυντικό σχεδιασµό της ΕΕ. H τελική συµβιβαστική λύση δόθηκε µε 

την Κύπρο και Μάλτα να εξαιρούνται του δικαιώµατος να λαµβάνουν µέρος 

σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα εκτελούνται µε µέσα του ΝΑΤΟ.541 

Παράλληλα, στο κείµενο των συµπερασµάτων γίνεται αναφορά στην 

υποχρέωση των συµµάχων που δεν είναι µέλη της ΕΕ και συµµετέχουν 

σε επιχειρήσεις της Ένωσης, να σέβονται το κοινοτικό κεκτηµένο και τις 

αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, µε ρητή αναφορά στην αποχή από τη χρήση ή 

απειλή χρήσης βίας. Μέσω αυτής της λύσης, η ΕΕ προσπάθησε να τηρήσει 

πολιτική ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, για την Ελλάδα η συγκεκριµένη 

συµφωνία αποτέλεσε σοβαρό πλήγµα, καθότι η Τουρκία έλαβε το 

«πράσινο φως» για τη συµµετοχή της σε επιχειρήσεις της ΕΕ.542 

• Το 2003, εκπονήθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας (ΕΣΑ).543 Το 

περιεχόµενό της και η έλλειψη αναφορών σε εξωτερικούς στρατιωτικούς 

                                                 
540 Ευρωπαϊκή Ένωση, “About CSDP - The Berlin Plus Agreement” (http://eeas.europa.eu/csdp/ 
about-csdp/berlin/index_en.htm (πρόσβαση 11-11-2015)). 
541 Ως χώρες που δεν ήταν µέλη της PfP (Partnership for Peace) του ΝΑΤΟ. 
542 Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη, Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Kοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ),σελ.12 (http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/ 
PDFs/CSDP_Sarantaki.pdf (πρόσβαση 21-11-2015)) 
543 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ’ έναν Καλύτερο Κόσµο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
031208ESSIIEL.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)). 
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κινδύνους για τα κράτη-µέλη της ΕΕ, καθιστούσε σαφές ότι η ΚΠΑΑ 

δηµιουργήθηκε για να συµβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης και να 

επεµβαίνει µε στρατιωτικά και µη µέσα σε περιοχές εκτός ΕΕ, χωρίς να 

αφήνει στην Ελλάδα περιθώρια αισιοδοξίας για ευρωπαϊκή προστασία της 

από απειλές των συνόρων της που απαιτούσαν δράσεις συµβατικού 

αµυντικού χαρακτήρα.544 

• Οι ρήτρες Αλληλεγγύης και Αµοιβαίας Συνδροµής ήταν από τους κύριους 

στόχους της ελληνικής πολιτικής, στον τοµέα της ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ, οι οποίες 

συµπεριλήφθηκαν τελικά στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Παρότι φαινοµενικά 

η Ελλάδα πέτυχε να συµπεριληφθούν σε σηµαντικό θεσµικό κείµενο δύο 

από τις βασικές επιδιώξεις της, ο συµβολικός χαρακτήρας των ρητρών, 

καθώς και το ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα, η περίπτωση να προτιµηθεί 

µία στρατιωτική δράση της ΕΕ αντί του ΝΑΤΟ φαίνεται αποµακρυσµένη, 

περιορίζουν την πιθανότητα εφαρµογής τους, σε τρόπο όσο και βαθµό, σε 

σχέση µε τις εθνικές προσδοκίες.545 

• Καθ΄ όλη την περίοδο που υφίσταται το θέµα της ονοµασία της ΠΓ∆Μ και 

των ανησυχητικών για την Ελλάδα επιδιώξεων της κυβέρνησης των 

Σκοπίων, δεν υπήρξε σηµαντική αντίδραση από την ΕΕ. Επίσης, δεν 

υφίσταται ευρωπαϊκή αντίδραση στο θέµα της Αλβανίας, καθότι το 

συγκεκριµένο θέµα δεν έχει αναδειχθεί επίσηµα από την ελληνική πλευρά. 

Πλην όµως, η επιδιωκόµενη παρουσία της τουρκικής πλευράς στην 

περιοχή υπό τη µορφή στρατιωτικής συνεργασίας µε την Αλβανία, δύναται 

να το εντάξει στο ευρύτερο θέµα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Ωστόσο, η ενεργός συµµετοχή της Ελλάδας  στην ΚΠΑΑ και η υποστήριξη 

του ευρωπαϊκού οράµατος ασφαλείας έχει και θετικό µέρος αποτίµησης: 

• Σηµαντική και ίσως η πλέον απτή συµβολή της ΚΠΑΑ στις προκλήσεις 

εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας, είναι η συµµετοχή της FRONTEX στην 

περιφρούρηση των ελληνικών θαλασσίων συνόρων, µε σκοπό την 

                                                 
544 Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη, Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Η περίπτωση της Kοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ), σελ.14 (http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin /jmc.pspa.uoa.gr/uploads/ 
PDFs /CSDP_Sarantaki.pdf (πρόσβαση 21-11-2015)) 
545 Ιbid.,17. 
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αποθάρρυνση της παράνοµης µετανάστευσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης 

ευρωπαϊκής πολιτικής, για το εν λόγω ζήτηµα. 

• Μέσω της ΚΠΑΑ και της συµµετοχής σε διαχείριση κρίσεων και επίλυση 

διεθνών συγκρούσεων, η Ελλάδα αποκόµισε πολύτιµη διπλωµατική 

εµπειρία. Η συµµετοχή σε κρίσεις, διαβουλεύσεις και αποφάσεις, µε το 

µανδύα ενός µεγάλου γεωπολιτικού παίκτη, ενισχύει το διεθνή ρόλο της. 

• Η παρουσία της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά δρώµενα και η παράλληλη 

απουσία της Τουρκίας, δίδει τη δυνατότητα διαρκούς γνωστοποίησης και 

υποστήριξης των εθνικών θέσεων, άσχετα µε τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα. 

• Η συµµετοχή προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆), στο 

πλαίσιο αποστολών της ΕΕ, σε περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος, έχει 

πολλαπλά οφέλη. Πέραν της απόκτησης εµπειριών στη διαχείριση κυρίως 

ανθρωπιστικών αποστολών, είναι σηµαντική η προβολή της ποιότητας, 

του επιπέδου και της οργάνωσης των ελληνικών Ε∆, γεγονός που 

προάγει  διεθνώς το κύρος και την ισχύ της χώρας. 

Συνεπώς, από τις κύριες πηγές προέλευσης των ελληνικών διληµµάτων 

ασφάλειας, δηλαδή την Τουρκία, την ΠΓ∆Μ, την Αλβανία και την παράνοµη 

µετανάστευση, η ΚΠΑΑ δύναται να καλύψει µόνο την τελευταία. Άσχετα από το 

πραγµατικό ή το αντιλαµβανόµενο µέγεθος τους, οι τρείς πρώτες πηγές ζητηµάτων 

ασφάλειας δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις αποστολών Petersberg και εποµένως 

δε δικαιολογούν δράση της ΚΠΑΑ, παρά της περί του αντιθέτου διακηρυκτικής 

ρητορικής της ρήτρας Αµοιβαίας Συνδροµής στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Από την 

άλλη, η πρωτοβουλία της ΕΕ να αναπτύξει τη FRONTEX κατά µήκος των 

ελληνοτουρκικών συνόρων δεικνύει εύλογα τη µη-στρατιωτική φύση της ΚΠΑΑ, 

καθώς η FRONTEX είναι µη-στρατιωτική δύναµη. Η ταχεία ανάπτυξη της υπόψη 

δύναµης, καθώς και η φύση της (αστυνόµευση συνόρων), επιβεβαιώνουν ότι η 

ΚΠΑΑ καλύπτει µόνο εκείνα τα ελληνικά ζητήµατα ασφάλειας που δε συνεπάγονται 

ευρωπαϊκή στρατιωτική απάντηση. Σε αντίθεση µε την υποσχόµενη αµυντική 

διάσταση, που διακηρύττει στο όνοµά της, η ΚΠΑΑ δεν είναι και δεν φιλοδοξεί να 

αποτελέσει αµυντική συµµαχία. Περισσότερο γίνεται αντιληπτή ως πολιτική 

ικανότητα, της οποίας η νηπιακή στρατιωτική διάσταση απλά δίνει στην ΕΕ τη 
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δυνατότητα για βασικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων.546 Καθώς τα Ελληνικά 

διλήµµατα ασφάλειας απαιτούν κυρίως αποτροπή, παρά δράσεις διαχείρισης 

κρίσεων, η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ όπως έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί αποδεικνύεται 

ανεπαρκής για να αναλάβει ρόλο παρόχου ασφάλειας για την Ελλάδα. 

Με όρους στρατηγικής, αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα είναι (1) εάν η ΚΠΑΑ 

καλύπτει τα ελληνικά συµφέροντα ασφάλειας και (2) εάν έχει την ικανότητα να 

παράξει τις κατάλληλες δυνατότητες (µέσα), ώστε να υποστηρίξει τα υπόψη 

συµφέροντα. 

Το πρώτο σκέλος του ερωτήµατος απαντάται στην εισαγωγή της ΕΣΑ: «Η 

Ευρώπη δεν είχε γνωρίσει ποτέ τέτοια ευηµερία, ασφάλεια και ελευθερία όπως 

σήµερα».547 Σε αντίθεση µε την εικόνα επιθετικότητας που έχει η Ελλάδα για 

κάποιους γείτονές της, η ΕΣΑ δηλώνει ξεκάθαρα ότι «φαίνεται πλέον απίθανο να 

υπάρξει µεγάλης κλίµακας επίθεση εναντίον κάποιου από τα κράτη-µέλη».548 Είναι 

φυσικό το κείµενο πολιτικής της ΕΣΑ να µην αντανακλά τους προβληµατισµούς 

ασφάλειας καθενός από τα 28 κοινοτικά κράτη-µέλη. Ωστόσο το χάσµα µεταξύ των 

διληµµάτων ασφαλείας της Ελλάδας και του πνεύµατος της ΕΣΑ δεν είναι απλά 

λεκτικό, αλλά βαθιά δοµικό, καθώς οι ελληνικές ανησυχίες ασφάλειας είναι 

εδαφικής φύσεως και εποµένως εντελώς εκτός του πεδίου δράσεως της ΕΣΑ. 

Το δεύτερο σκέλος του ερωτήµατος, δηλαδή εάν η ΚΠΑΑ µπορεί πράγµατι να 

υποστηρίξει τις Ελληνικές προσδοκίες, έχει τρία ανεξάρτητα στοιχεία. Το πρώτο 

είναι η εξάρτηση της ΚΠΑΑ από τα µέσα και τις υποδοµές του ΝΑΤΟ. Η δράση της 

ΕΕ σε θέµατα ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ δε βασίζεται απλά στις υποδοµές, µηχανισµούς και 

µέσα του ΝΑΤΟ, όπως αποτυπώνεται θεσµικά στη συµφωνία Berlin PLUS, αλλά 

εκτείνεται και στο επίπεδο της πρωτοβουλίας. Σύµφωνα, δηλαδή, µε τις προβλέψεις 

της συµφωνίας Berlin PLUS, η ΕΕ δεν περιορίζεται απλώς ώστε κάθε στρατιωτική 

επιχείρηση που οραµατίζεται να διεξάγει, να πρέπει να συνάδει µε την πολιτική και 

το δόγµα του ΝΑΤΟ, αλλά επίσης η ΕΕ θα αποκτά την ευχέρεια να δράσει, µόνο 

εφόσον προηγουµένως το ΝΑΤΟ αποφασίσει να µη δράσει το ίδιο, βάσει του 

δικαιώµατος του τελευταίου να αποφύγει τη συµµετοχή του σε δεδοµένη κρίση. Η 

                                                 
546 Howorth, Security and Defense Policy in the European Union, 12. 
547 Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ’ έναν Καλύτερο Κόσµο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, 12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες, σελ.1 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cmsUpload/031208ESSIIEL.pdf (πρόσβαση 16-12-2015)). 
548 Ibid., 3. 
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κατάσταση για την Ελλάδα περιπλέκεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι η 

πηγή του κυριότερου διλήµµατος ασφαλείας της, η Τουρκία, είναι µέλος εκείνου 

ακριβώς του οργανισµού µε τον οποίο η ΚΠΑΑ θα πρέπει να συνεργάζεται. Σε 

αυτή τη βάση, η παρεµπόδιση από την Τουρκία της διαδικασίας Berlin PLUS στο 

Laeken, υπενθυµίζει ότι εάν η ΕΕ δεν αποκτήσει αυτοδύναµες ισχυρές στρατιωτικές 

ικανότητες, οι προσδοκίες της Ελλάδας από την ΚΠΑΑ ή από οποιοδήποτε άλλο 

παρόµοιο Ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας, θα είναι µονίµως άκαρπες. 

Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται στο πραγµατικό στρατιωτικό δυναµικό της 

ΕΕ. Η δοµή και η ισχύς της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Ταχείας Αντίδρασης (ERRF) 

που αποφασίστηκε στο Ελσίνκι και των Battlegroups, επιβεβαιώνει ότι η ΚΠΑΑ δε 

σκοπεύει να γίνει στρατιωτική υπερδύναµη ή ένας «Ευρωστρατός» υπεύθυνος για 

την άµυνα  των εδαφών της ΕΕ, πόσο δε µάλλον της Ελλάδας. Οι συλλογικές δε 

στρατιωτικές δράσεις που προβλέπει η Μόνιµη ∆ιαρθρωµένη Συνεργασία 

αποσκοπούν στην υποστήριξη αποστολών Petersberg που εντάσσονται στην 

προβολή της ήπιας ισχύος της ΕΕ και όχι στη συλλογική άµυνα.  

Από τα ανωτέρω, είναι εµφανές ότι οι ελληνικές προσδοκίες από την 

εφαρµογή ενός συλλογικού πλαισίου άµυνας και ασφάλειας, δεν ικανοποιούνται 

επαρκώς. Ως γενικότερο συµπέρασµα εξάγεται, ότι η ευρωπαϊκή προσπάθεια 

ασφάλειας και άµυνας δρα ενισχυτικά και όχι εγγυητικά. Οι ελληνικές αµυντικές 

ανάγκες και η αντιµετώπιση των εξωτερικών απειλών εξακολουθούν να αποτελούν 

ελληνικό και µόνο πρόβληµα, επιβεβαιώνοντας τον καθηγητή Π. Ήφαιστο, ο 

οποίος υποστηρίζει ότι «Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα ελληνικά σύνορα δεν θα 

υπάρξει, παρά µόνο ίσως, όταν και εάν, δηµιουργηθεί πολιτειακή Ευρωπαϊκή 

Ένωση».549 Και αυτό γιατί, µόνο τότε θα υπάρχουν κοινά συµφέροντα και κοινές, 

σε όλο το εύρος τους, γεωπολιτικές βλέψεις και προκλήσεις ασφαλείας. 

∆ιατυπώνεται εποµένως η απορία τι οφέλη έχει η Ελλάδα από το να 

παραµένει ένθερµος υποστηρικτής της ΚΠΑΑ και της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής  

αµυντικής ολοκλήρωσης γενικότερα. 

Ακόµη και υπό τις πλέον απαισιόδοξες συνθήκες όσο και υπό τις πιο 

αισιόδοξες προοπτικές, σχετικά µε την ευόδωση των προσδοκιών για περάτωση 

της διαδικασίας αµυντικής ολοκλήρωσης στα πλαίσια της ΕΕ, η συµµετοχή της 

                                                 
549 Ήφαιστος, Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 176-177. 
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Ελλάδας στην ΕΕ ως πλήρες και ισότιµο µέλος, είναι η σηµαντικότερη ίσως 

εξωτερική επιλογή της χώρας µετά τον Β'ΠΠ. Εστιάζοντας στον τοµέα εθνικής 

ασφάλειας τα οφέλη από την εταιρική αυτή σχέση για την Ελλάδα, µπορούν να 

αποτυπωθούν ως εξής:550 

• Οι σχέσεις µε τις µεγάλες δυνάµεις τοποθετούνται σε θεσµοθετηµένη 

ισότιµη βάση. Έτσι παρέχονται µεγάλες δυνατότητες ευρηµατικής 

συµµετοχής της χώρας, µέσω της ανάπτυξης ενδοκοινοτικών συµµαχιών 

και διασυνδέσεων µε άλλα θέµατα για την προώθηση των ελληνικών 

εθνικών συµφερόντων.551 

• Η ανάπτυξη της πολιτικής και διπλωµατικής συνεργασίας µεταξύ των 

µελών της Ένωσης και η εν δυνάµει συνεργασία στον τοµέα της άµυνας, 

προσφέρει την ευκαιρία µιας συνεχούς και πολυεπίπεδης ανταλλαγής 

απόψεων µε άλλα κράτη, καλλιέργειας των ελληνικών εθνικών θέσεων 

σχεδόν σε όλα τα διεθνή θέµατα και κατά περίπτωση ανάπτυξη 

πολυεπίπεδων συµµαχιών. Επιπροσθέτως, µε κατάθεση στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων των ελληνικών θέσεων, επέρχεται συνθετική 

διαµόρφωση των συλλογικών κοινοτικών θέσεων. 

• Η αρχή της οµοφωνίας στα θέµατα άµυνας προσφέρει δυνατότητα 

ευκαµψίας στους διπλωµατικούς χειρισµούς και την ευχέρεια άνετης 

εξυπηρέτησης επιµέρους εθνικών συµφερόντων των µελών. 

• Η ανάπτυξη της αµυντικής συνεργασίας, προσφέρει ευκαιρίες ενίσχυσης 

(αλλά όχι εγγύησης) της άµυνας της Ελλάδας, µε τη συµµετοχή της χώρας 

στη διαµόρφωση του αµυντικού δόγµατος, την ενεργό συµµετοχή σε 

διεθνείς διαπραγµατεύσεις, την ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων στον 

τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας, τη µεταφορά αµυντικής τεχνογνωσίας 

και γενικά τη συµµετοχή σ’ ένα εν δυνάµει διευρυνόµενο πλαίσιο 

αµυντικών και πολιτικών συνεργασιακών σχέσεων. 

• Η Ελλάδα είναι πλήρες µέλος στο πλέγµα θεσµών και διαδικασιών της 

ΕΕ, ενώ η χώρα από την οποία πηγάζουν τα κυριότερα διλήµµατα 

                                                 
550 Ibid.,169-173. 
551 ∆ιασύνδεση δεν σηµαίνει απαραίτητα και αλληλεξάρτηση, στο Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις 
∆ιεθνείς Σχέσεις, 449. 
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ασφάλειας, απειλές και τα προβλήµατα σε περιφερειακό επίπεδο, η 

Τουρκία, είναι απλώς συνδεδεµένη. Είναι αυτονόητο ότι, τουλάχιστον από 

τεχνική και θεσµική σκοπιά, εάν όχι και πολιτική, η Τουρκία βρίσκεται σε 

δυσµενέστερη θέση. Αυτή η διαφορά παρέχει ευκαιρίες προώθησης των 

ελληνικών θέσεων και ενισχύει την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας 

ποικιλοτρόπως. Η συµµετοχή δηλαδή της Ελλάδας στο πλέγµα των 

θεσµών και άλλων διαδικασιών συνεργασίας της διαδικασίας ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, (1) ενισχύει τη διαπραγµατευτική θέση της χώρας, (2) της 

παρέχει διπλωµατικά ερείσµατα, (3) διευκολύνει ποικιλοτρόπως τους 

διπλωµατικούς χειρισµούς της εκάστοτε κυβέρνησης και (4) την ενισχύει 

έναντι των αντιπάλων της. Βεβαίως, όλα αυτά προϋποθέτουν ορθή και 

ευρηµατική στρατηγική στο πλαίσιο της κοινοτικής διαπραγµάτευσης. 

• Οποιαδήποτε µορφή κι εάν πάρει η αµυντική συνεργασία στην Ευρώπη, η 

Ελλάδα νοµιµοποιείται να συµµετέχει στη διαµόρφωση του συλλογικού 

αµυντικού δόγµατος, µε τρόπο που θα προωθεί τη συµπερίληψη των 

απειλών που η Ελλάδα, αυτόνοµα και κυρίαρχα, ορίζεται ότι στρέφονται 

κατά των συµφερόντων της και κατά της εθνικής της επικράτειας. Η 

συµµετοχή της Ελλάδος στις δοµές της ΚΠΑΑ της επιτρέπει να προωθεί 

και να επηρεάζει προς την κατεύθυνση µιας αµυντικής αρχιτεκτονικής 

συνεισφέροντας στη µορφή και το χαρακτήρα των απειλών δεδοµένης του 

περιφερειακού υποσυστήµατος όπου ανήκει. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ενεργά µέλη του εγχειρήµατος της Ευρωπαϊκής 

Άµυνας. Ιδιαίτερα µετά το 1999, η Ελλάδα είχε πολλές προσδοκίες εγγύησης 

ασφάλειας από τη συνεχώς διαµορφούµενη, και τελικά αποκαλούµενη ΚΠΑΑ, 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άµυνας. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η 

οποία της επιβάλλει διαχρονικά ζητήµατα ασφαλείας, µε κυριότερο την επεκτατική 

πολιτική της Τουρκίας καθώς και αναδυόµενα, όπως η παράνοµη µετανάστευση, 

έστρεψε την πολιτική της σε µία προσεγγιστική τάση της κοινής Ευρωπαϊκής 

πολιτικής, παράλληλα µε την ενεργό συµµετοχή της στην δοµή, την οργάνωση και 

τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ .  

Το γεγονός ότι το κύριο πρόβληµα ασφαλείας της Ελλάδας πηγάζει από τις 

σχέσεις µε ένα κράτος-µέλος του ΝΑΤΟ, αναδεικνύει τη δυσκολία επίτευξης των 

εθνικών της προσδοκιών, της  Ευρωπαϊκής εγγύησης των εθνικών της συνόρων. 

Και τούτο επειδή είναι σαφές, ότι η πολιτική της ΕΕ είναι συνδεδεµένη µε το 

ΝΑΤΟ, χρησιµοποιεί µέσα και δοµές του και επ’ ουδενί δε στρέφεται κατά κράτους-

µέλους της Συµµαχίας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται κυρίως µε το Berlin 

PLUS. Αποδεικνύεται δε, µε την µη λήψη άµεσης θέσης υπέρ των ελληνικών 

εθνικών συµφερόντων όποτε αυτό χρειάστηκε, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

την ελληνοτουρκική κρίση των Ιµίων. 

Γενικότερα, η εξάρτηση της ΕΕ σε επίπεδο στρατιωτικών δοµών από το 

ΝΑΤΟ, της στερεί την ευελιξία να δρα όποτε οι ευρωπαίοι εταίροι θεωρούν ότι 

διακυβεύονται αµιγώς ευρωπαϊκά συµφέροντα. Η ΕΕ, έχει καταστήσει σαφές, ότι η 

δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού, διακριτού από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ δεν 

εµπίπτει στις φιλοδοξίες της, ενώ εκφράζει µε σαφήνεια τη δέσµευσή της, στην 

εθνική κυριαρχία των µελών της και την προσήλωσή της στην Ατλαντική Συµµαχία.  

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές χώρες όλα αυτά τα χρόνια δεν µπόρεσαν να 

συµφωνήσουν σε ένα θεσµικό µοντέλο, µε αποτέλεσµα η σηµερινή µορφή της 

ΚΠΑΑ να είναι προϊόν συµβιβασµού. Οι ισχυρότερες χώρες και κυρίως η Γαλλία 

και η Μεγάλη Βρετανία, συνήθως ενδιαφέρονταν για διακυβερνητικές µορφές 

συνεργασίας, στις οποίες θεωρούσαν ότι θα παίξουν ηγετικό ρόλο. Αντίθετα, τα 

υπόλοιπα λιγότερο ισχυρά κράτη, έµεναν προσηλωµένα στο Κοινοτικό µοντέλο 

καθώς αντιλαµβάνονταν ότι οι διακυβερνητικές µορφές συνεργασίας ευνοούν τους 
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ισχυρότερους. Στο διακυβερνητικό επίπεδο εύκολα αναπτύσσονται διλλήµατα και 

πολιτικές διαφορές, λόγω άνισης ανάπτυξης αλλά και λόγω διαφορετικών 

οικονοµικών ή γεωπολιτικών αδυναµιών.  

 Σε ένα διεθνές περιβάλλον εντός του οποίου η ισχύς προσδιορίζεται κυρίως 

από την ικανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος, η δράση της ΕΕ δεν έχει 

αποδειχθεί αποτελεσµατική. Οι κρίσεις σε διεθνές επίπεδο, κατέδειξαν την 

ανεπάρκεια της Ευρώπης και την ανικανότητά της να εξελιχθεί σε έναν ισότιµο 

εταίρο των ΗΠΑ, αλλά και να επηρεάζει µορφές δράσης άλλων διεθνών παικτών. 

Αυτό βέβαια, επιτρέπει στις ΗΠΑ να δρουν µε τρόπο ο οποίος υπερκαλύπτει τα 

συµφέροντα των Ευρωπαίων εταίρων τους.  Η  µη ύπαρξη κοινών γεωπολιτικών 

στόχων µεταξύ των µελών, περιορίζει την κοινή πολιτική σε επίπεδο χαµηλών και 

«ανώδυνων» αποφάσεων και εµπλοκής σε επιχειρήσεις, κυρίως ανθρωπιστικής 

φύσεως, δηλαδή επιχειρήσεις τύπου Petersberg . Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν 

αποτελούν τη βασική επιδίωξη της Ελλάδας, καθώς δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις 

της στο περιφερειακό πεδίο ασφαλείας της χώρας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

συνεισφέρει ενεργά σε αυτές.   

Οι ρήτρες της Αµοιβαίας Συνδροµής και Αλληλεγγύης που συµπεριλήφθηκαν 

στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, δεν εξασφαλίζουν Ευρωπαϊκή εγγύηση σε θέµατα 

ασφάλειας και άµυνας της Ελλάδας. Αποτελούν, όµως, καλή βάση πάνω στην 

οποία µπορεί να ενισχυθεί µελλοντικά ο θεσµός της κοινής  άµυνας και ασφάλειας 

της Ευρώπης. Προ απαιτούµενες  για να επιτευχθεί αυτό, είναι  δοµικές αλλαγές 

στην φιλοσοφία της, κυρίως στο τοµέα γεωπολιτικών επιδιώξεων, ανοµοιογενών, 

όπως τουλάχιστον εµφανίζονται ως σήµερα, εθνικών κρατικών συνόλων. 

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα οφείλει να έχει υπόψη της ότι η ΕΕ δεν 

αποτελεί ένα µηχανισµό συλλογικής ασφάλειας, οπότε τα κράτη-µέλη δεν επιλύουν 

µέσω της ένταξης τους το δίληµµα ασφάλειας που αντιµετωπίζουν και λειτουργούν 

ως αυτοβοηθούµενες µονάδες.552 Συµπερασµατικά, η ΕΕ δεν λειτουργεί ως 

εγγυήτρια της εθνικής ασφάλειας των κρατών-µελών της, οπότε αδυνατεί να 

παράσχει µια θεµελιώδη λειτουργία των εθνικών κρατών. Με το άρθρο 3α της 

                                                 
552 «Το κάθε κράτος καταφεύγει στην αναγνώριση της αρχής του δόγµατος της αυτοβοήθειας, 
δηλαδή της ανάπτυξης όλων των προϋποθέσεων που θα του επιτρέψουν την επιβίωση του κατά τη 
διάρκεια µιας κρίσιµης περιόδου, αφού λόγω της άναρχης δοµής του διεθνούς συστήµατος, δεν 
υπάρχει καµία µορφή ανώτερης εξουσίας που θα έρθει να τα σώσει....», στο Λίτσας, Πόλεµος και 
Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές Εφαρµογές, 89. 
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συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ δηλώνει µε σαφήνεια ότι «σέβεται τις ουσιώδεις 

λειτουργίες του κράτους... που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής 

ακεραιότητας, στη διατήρηση της δηµόσιας τάξης και στην προστασία της εθνικής 

ασφάλειας. Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραµένει στην ευθύνη κάθε κράτους - 

µέλους», διευκρινίζοντας µε αυτό τον τρόπο ότι η ενδοκρατική τάξη και κυρίως η 

εθνική ασφάλεια αποτελούν αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών.553 

Άρα η Ελλάδα δεν πρέπει να βλέπει την ΕΕ σε ρόλο «προστάτη» που µπορεί 

να λύσει κάθε πρόβληµα της εξωτερικής της πολιτικής και που θα «προστατεύει» 

τη χώρα από κάθε κίνδυνο. Η Ένωση δεν έχει ούτε τα θεσµικά µέσα, ούτε τις 

δυνατότητες και σε ορισµένες περιπτώσεις, ούτε τη βούληση να αναλάβει τέτοιο 

ρόλο. Ωστόσο η έννοια των «εξωτερικών συνόρων» της ΕΕ, δίνει στην Ελλάδα τη 

προοπτική συγκεκριµένων επιδιώξεων για την ασφάλεια της χώρας έναντι απειλών 

από τρίτους δρώντες του διεθνούς συστήµατος. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι αυτή η 

προοπτική δεν µπορεί να έχει την έννοια της στρατιωτικής αρωγής. ∆ίνει όµως την 

δυνατότητα πολιτικής προστασίας από µέρους της ΕΕ, που µπορεί να ασκήσει τις 

δικές της πιέσεις προκειµένου να προστατεύσει τα κυρίαρχα δικαιώµατα ενός 

κράτους-µέλους της. 

Όποιο και εάν είναι τελικά το µέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άµυνας και ανεξάρτητα του βαθµού που η Ελλάδα θα µπορέσει να 

ικανοποιήσει τα διλήµµατα ασφαλείας της µέσα από το Ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, 

έχουν σηµασία για την πολιτική ασφάλειας της χώρας τα λόγια του Κονδύλη: 

«…καµία προστασία και καµία συµµαχία δεν κατασφαλίζει τελειωτικά όποιον 

βρίσκεται µαζί της σε σχέση µονοµερούς εξάρτησης. Η αξία µιας συµµαχίας για 

µιαν ορισµένη πλευρά καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής µέσα 

στο πλαίσιο της συµµαχίας. Ισχυροί σύµµαχοι είναι άχρηστοι σ’ όποιον δε διαθέτει 

ο ίδιος σεβαστό ειδικό βάρος, εφόσον ανάλογα µε τούτο εδώ αυξοµειώνεται το 

ενδιαφέρον των ισχυρών».554 

Εν κατακλείδι, «…η αποτελεσµατικότητα και η αξιοπιστία µιας αµυντικής 

συµµαχίας, είναι συνάρτηση µερικών πολύ συγκεκριµένων παραγόντων. Πρωτίστως, 

η αποτελεσµατικότητά της δεν βρίσκεται σε γραµµική σχέση µε τις νοµικές 

δεσµεύσεις για αλληλοβοήθεια απέναντι σε µία απειλή. Αντίθετα βρίσκεται σε 
                                                 
553 Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 32-36. 
554 Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική Μετά τον Ψυχρό Πόλεµο, 156. 
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γραµµική σχέση µε τα συµφέροντα που διακυβεύονται, τις κοινές αξίες των 

κοινωνιών που συµµετέχουν, την ισχύ του κράτους που προσφέρει προεκταθείσα 

άµυνα προς τους υπολοίπους, την ποιότητα και την ποσότητα των οπλικών 

συστηµάτων αυτού που προεκτείνει την άµυνά του, την ύπαρξη σύγκλισης στις 

πολιτικές και αµυντικές επιλογές αυτών που συµµετέχουν στην συµµαχία, τις 

γεωγραφικές και γεωπολιτικές συνθήκες και τέλος αλλά όχι τελευταίο που θα 

µπορούσε να αναφερθεί , την αµυντική ικανότητα του κράτους που είναι αποδέκτης 

της προεκταθείσας άµυνας, δηλαδή, στην προκειµένη περίπτωση την αµυντική 

ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων».555 

                                                 
555 Ήφαιστος, Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 180-181. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 
Εικόνα Α-1: Χρονοδιάγραµµα Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση556 

 

                                                 
556 https://el.wikipedia.org/wiki/Συνθήκη_της_Λισσαβώνας (πρόσβαση 3-8-2015). 
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ΣΕΛΙ∆Α ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΠΑΑ557 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Concordia (ΠΓ∆Μ) 

Η επιχείρηση EUFOR/Concordia, αναλήφθηκε στις 18 Μαρτίου 2003, ύστερα από 

απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ της 27/1/2003, που λήφθηκε ύστερα από αίτηση 

της ΠΓ∆Μ και την 1317 απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ. Βασικός σκοπός της 

επιχείρησης ήταν η περαιτέρω συµβολή στη δηµιουργία σταθερού και ασφαλούς 

περιβάλλοντος ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της συµφωνίας - πλαίσιο της 

Οχρίδας, του Αυγούστου 2001. Στην επιχείρηση αυτή αναπτύχθηκαν 400 οπλίτες 

από 26 χώρες. Η έδρα του Στρατηγείου (EUFOR HQs) ήταν στα Σκόπια, µε τρία 

περιφερειακά Στρατηγεία στα Σκόπια, το Κουµάνοβο και το Τέτοβο. 

 
Artemis (Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό - DRC) 

Η επιχείρηση EUFOR DRC/ Artemis αναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2003, ύστερα από 

απόφαση του συµβουλίου της ΕΕ της 5ης Ιουνίου 2003, που λήφθηκε ύστερα από 

την 1484 απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ. Η ΕΕ ανέπτυξε ειρηνευτική δύναµη 2.000 

ανδρών στο Ituri, µία ασταθή περιοχή στο βορειοανατολικό τµήµα της δηµοκρατίας 

του Κονγκό (DRC), µε αποστολή να επιβάλει συνθήκες ασφαλείας και 

σταθερότητας και να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Bunia, 

πρωτεύουσα του Ituri. Η επιχείρηση Artemis, ήταν η πρώτη στρατιωτική 

επιχείρηση διαχείρισης κρίσης για την ΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε χωρίς τη χρήση 

µέσων του ΝΑΤΟ και ολοκληρώθηκε στις αρχές του µηνός Σεπτεµβρίου 2003, 

παραδίδοντας την αρµοδιότητα σε ειρηνευτική δύναµη του ΟΗΕ. 

 
Althea (Βοσνία - Ερζεγοβίνη) 

Η δύναµη SFOR του ΝΑΤΟ στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, αντικαταστάθηκε το µήνα  

                                                 
557 Αφορά σε αποστολές µέχρι το 2011, όπως παρατίθενται στο Παρίσης, Η Ευρώπη της Άµυνας, 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας, 173-191. Επιπλέον στοιχεία στο European Security 
and Defence College, Handbook on CSDP Missions and Operations: The Common Security and 
Defence Policy of the European Union, (ed.) Jochen Rehrl and Galia Glume (Vienna: Armed 
Forces Printing Center, 2015) (http://eeas.europa.eu/csdp/ structures-instruments-agencies/ 
european-security-defence-college/pdf/handbook/final_-_handbook_on_csdp_missions_and_ 
operations.pdf (πρόσβαση 8-11-2015)) 
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∆εκέµβριο του 2004 από την ΕΕ, η οποία ανέπτυξε της επιχείρηση 

EUFOR/ALTHEA, σύµφωνα µε την απόφαση 1575 (2004) του ΣΑ του ΟΗΕ και την 

απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ της 12ης Ιουλίου του 2004. Η EUFOR 

συγκροτήθηκε καταρχήν από 7.000 προσωπικό, όπως ήταν και η δύναµη της 

SFOR, που βέβαια ήταν πολύ µικρή σε σχέση µε την αρχική δύναµη IFOR που 

αριθµούσε 60.000 βαριά εξοπλισµένου προσωπικού και είχε αναπτυχθεί στη χώρα 

αυτή τον ∆εκέµβριο του 1985. Η αποστολή στην οποία συµµετείχαν 28 χώρες, 

µέλη και µη µέλη της ΕΕ, υποστηρίχθηκε µε µέσα και δυνατότητες του ΝΑΤΟ, στο 

πλαίσιο των ρυθµίσεων Berlin PLUS. Κύριο στόχοι της επιχείρησης, ήταν η 

λειτουργία της ως δύναµη αποτροπής και να συνεχίσει να έχει την ευθύνη της 

εκπλήρωσης του ρόλου που καθορίζεται στη συµφωνία Ντέϊτον/Παρισίων. Επίσης, 

να συνεισφέρει στη διαµόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος στη Β-Ε, στα πλαίσια 

της εντολής που έλαβε, η οποία επιβάλλει και την υποστήριξη του σχεδίου SAP 

(Stabilization and Association Process), που εφαρµόζει η ΕΕ. Στα τέλη 

Φεβρουάριου 2007, η ΕΕ αποφάσισε να προβεί σε τροποποίηση της επιχείρησης, 

ενόψει της διαφοροποίησης των συνθηκών ασφάλειας στη χώρα κι έτσι η EUFOR 

διατήρησε προσωπικό περίπου 2.500 ατόµων, που κρίθηκε ικανό να ανταποκριθεί 

σε θέµατα ασφαλείας που θα προέκυπταν. 

 
EUFOR DR Congo (Κονγκό) 

Στις 25 Απρ 2006, το ΣΑ του ΟΗΕ, µε την απόφαση 1671 (2006), εξουσιοδότησε 

την ΕΕ να αναπτύξει προσωρινά στρατιωτική δύναµη για την υποστήριξη της 

αποστολής MONUC ΟΗΕ στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό, κατά τη διάρκεια της 

εκλογικής διαδικασίας. Στις 23 Μαρ 2006, το Συµβούλιο ενέκρινε την πρόταση 

υποστήριξης και αποφασίσθηκε η έναρξη της ανάλογης στρατιωτικής σχεδίασης 

και προπαρασκευής. στη συγκεκριµένη επιχείρηση συµµετείχε προσωπικό 

δυνάµεως 400 - 450 ατόµων, ενώ υπήρχε ετοιµότητα αποστολής δύναµης 

επιπέδου τάγµατος εφόσον κρινόταν αναγκαίο4. 

 
EUFOR TCHAD/RCA (Τσάντ) 

Η ΕΕ αποφάσισε τον Οκτώβριο του 2007, ύστερα από την Απόφαση 1778/2007 

του ΣΑ του ΟΗΕ, να επέµβει µε στρατιωτική δύναµη στην κρίση του Νταρφούρ στο 

Σουδάν, αναπτύσσοντας την επιχείρηση EUFOR TCHAD/RCA στο Ανατολικό 
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Τσάντ και στο Βορειοανατολικό τµήµα της ∆ηµοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής, µε 

τη σύµφωνη γνώµη των κυβερνήσεων των δύο αυτών αφρικανικών χωρών. Με 

την ίδια απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ, είχε συσταθεί η αποστολή MINURCAT αφού 

στις προαναφερθείσες περιοχές που συνορεύουν µε το Σουδάν είχαν καταφύγει 

περίπου 250.000 πρόσφυγες στο Νταρφούρ. Το Συµβούλιο της ΕΕ αποφάσισε 

επίσηµα την έναρξη της επιχείρησης µε την ανάπτυξη δυνάµεων για περίοδο 12 

µηνών από τη δήλωση της αρχικής επιχειρησιακής δυνατότητας, η οποία 

αποκτήθηκε την άνοιξη του 2008. Μεταξύ των κύριων στρατηγικών αντικειµενικών 

σκοπών της επιχείρησης, ήταν η δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος που 

περιελάµβανε την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα των προσφύγων και των 

εκτοπισµένων, τη διευκόλυνση της διανοµής της ανθρωπιστικής βοήθειας και των 

µετακινήσεων του αρµόδιου προσωπικού και τέλος τη συµβολή στην προστασία 

του προσωπικού και τέλος τη συµβολή στην προστασία του προσωπικού, των 

εγκαταστάσεων και του υλικού των HE. 

 
EU NAVFOR Somalia (επιχείρηση Atalanta - Σοµαλία) 

Το Συµβούλιο ενέκρινε στις 10 Νοε 2008, κοινή δράση για την ανάληψη της 

επιχείρησης αυτής που έλαβε την παραπάνω ονοµασία και σκόπευε στη 

συνεισφορά προς υποστήριξη των σχετικών αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ. Οι 

αντικειµενικοί σκοποί της επιχείρησης αφορούσαν α) στην προστασία των πλοίων 

του διεθνούς προγράµµατος βοήθειας WFP (world food programme), που διένειµε 

τρόφιµα στον πληθυσµό της Σοµαλίας και β) στην προστασία των πλοίων που 

διασχίζουν τη θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας καθώς και η 

αποτροπή - πρόληψη - καταστολή των πειρατικών ενεργειών και ενόπλων 

ληστειών στην υπόψη περιοχή. Η επιχείρηση αυτή αποτέλεσε και την πρώτη 

ναυτική επιχείρηση της ΕΕ στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΕΠΑΑ υποστήριξε την 

ανάπτυξη µιας επαρκούς και επαγγελµατικού επιπέδου αστυνοµικής υπηρεσίας, 

βασιζόµενης στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις αστυνόµευσης. 

 
ΜΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

AMIS II (Σουδάν) 

Η ΕΕ ανταποκρινόµενη σε αντίστοιχο αίτηµα της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), 

ανέλαβε στις 18 Ιουλίου 2005, µια ττολιτικοστρατιωτική υποστηρικτική δράση στο 
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Σουδάν, µε την παραπάνω ονοµασία. Η αποστολή οργανώθηκε µε σκοπό την 

υποστήριξη της ΑΕ και των πολιτικών, στρατιωτικών και αστυνοµικών της 

προσπαθειών για τη διευθέτηση της κρίσης στην περιοχή του Νταρφούρ του 

Σουδάν. Στη δράση αυτή της ΕΕ, συµµετείχε ένα στρατιωτικό, και ένα µη 

στρατιωτικό, τµήµα. 

 
EUSEC DR Congo (Κονγκό) 

Ύστερα από επίσηµη αίτηση της κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, 

η ΕΕ αποφάσισε να οργανώσει µία αποστολή συµβούλων για την υποβοήθηση 

του µετασχηµατισµού του τοµέα ασφάλειας. Η αποστολή άρχισε στις 08 Ιουνίου 

2005, µε πρόβλεψη να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπ 2009. Η ευρωπαϊκή αποστολή 

παρείχε βοήθεια στις αρχές ασφαλείας της χώρας, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη 

συµβατή προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα αστυνόµευσης, το διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο, τα δηµοκρατικά κεκτηµένα και ο τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και το 

κράτος δικαίου. 

 
EU SSR Guinea - Bissau (Γουινέα - Μπισσάου) 

Η ΕΕ ανέπτυξε εντός του έτους 2008, την επιχείρηση αυτή για περίοδο 12 µηνών, 

µε σκοπό την υποστήριξη του µετασχηµατισµού του τοµέα ασφάλειας, σε 

συνεργασία µε τις αρχές της χώρας. Μια προκαταρκτική φάση άρχισε στις αρχές 

Μαρτίου του 2008, ενώ η φάση υλοποίησης άρχισε τον Μάιο του ίδιου έτους. Η 

αποστολή αυτή είναι σύµφωνη προς το κείµενο "Africa - EU strategic partnership”, 

που συµφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ - Αφρικής στις 8-9 ∆εκεµβρίου 

2007 στη Λισαβόνα. Η στρατηγική αυτή σύµπραξη αναγνωρίζει την ειρήνη και την 

ασφάλεια ως κύριες περιοχές , η. συνεργασίας 

 
ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Αστυνοµική Αποστολή στη Βοσνία Ερζεγοβίνη 

Η EUPM (EU Police Mission), αναλήφθηκε την 1η Ιανουαρίου 2003, ύστερα από 

απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ της 11 Μαρτίου 2002, που λήφθηκε στη 

συνέχεια της απόφασης 1396 (2002) του Σα του ΟΗΕ. Είχε προηγηθεί, στις 18 

Φεβ 2002, σχετική πρόταση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την ανάληψη 

από την ΕΕ, µιας αστυνοµικής αποστολής της ΕΕ (EUPM), από 1 Ιαν 2003. 
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EUPOL Proxima (ΠΓ∆Μ) 

Από τις 15 ∆εκ 2003, η ΕΕ ανέπτυξε ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου την 

οµώνυµη αστυνοµική επιχείρηση, για χρονική περίοδο ενός έτους, σε 

αντικατάσταση της στρατιωτικής επιχείρησης Concordia. Η επιχείρηση 

αναλήφθηκε στο πλαίσιο της συµφωνίας της Οχρίδας του 2001, σε στενή 

συνεργασία µε τις αρχές της χώρας. Το εξειδικευµένο αστυνοµικό προσωπικό της 

ΕΕ, παρακολουθούσε την κατάσταση και παρείχε συµβουλές στην αστυνοµία της 

χώρας, βοηθώντας µε τον τρόπο αυτό στην καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος. ∆ιακόσια περίπου άτοµα από τα κράτη µέλη της • j ΕΕ και άλλες 

χώρες έφεραν σε πέρας την αποστολή. 

 
EUPAT (ΠΓ∆Μ) 

Στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, αναπτύχθηκε στην ΠΓ∆Μ µια συµβουλευτική αστυνοµική 

οµάδα (EEU Police Advisory Team - EUPAT), στις 15 ∆εκεµβρίου 2005, αµέσως 

µετά το πέρας της αποστολής της επιχείρησης PROXIMA. Η νέα αποστολή 

αναλήφθηκε κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου της 24 Νοε 2005. Η EUPAT 

περιέλαβε περίπου 30 αστυνοµικούς συµβούλους και υποστήριξε την ανάπτυξη 

µιας επαρκούς και επαγγελµατικού επιπέδου αστυνοµικής υπηρεσίας, 

βασιζόµενης στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις αστυνόµευσης. 

 
EUJUST Themis (Γεωργία) 

Η συγκεκριµένη αποστολή αναλήφθηκε στις 16 Ιουλίου 2004, ύστερα από 

απόφαση του συµβουλίου της ΕΕ. είναι η πρώτη επιχείρηση "Κράτους ∆ικαίου" 

της ΕΕ, αποτελώντας έτσι ένα σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη των µη 

στρατιωτικών επεµβάσεων της ΕΠΑΑ. Η αποστολή σχεδιάσθηκε µε στόχο να 

υποστηρίξει τις αρµόδιες αρχές της Γεωργίας για την αντιµετώπιση επειγόντων 

ζητηµάτων του συστήµατος εγκληµατικού δικαίου και να βοηθήσει την κυβέρνηση 

της Γεωργίας, στην ανάπτυξη µιας διαδικασίας αναδιοργάνωσης στον τοµέα του 

Κράτους ∆ικαίου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 14 Ιουλ 2005. 

 
EUJUST LEX (Ιράκ) 

Ύστερα από πρόσκληση της µεταβατικής κυβέρνησης του Ιράκ, το Συµβούλιο 

αποφάσισε στις 21 Φεβ 2005, την ανάπτυξη επιχείρησης κράτους δικαίου (EU 
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Integrated rule of Law Mission) µε την ονοµασία EUJUST LEX. Η επιχειρησιακή 

φάση άρχισε την 1 Ιουλ 2005 και µετά από διαδοχικές παρατάσεις ολοκληρώθηκε 

στις 11 Ιουν 2009. Η αποστολή της συνίστατο στην παροχή εκπαίδευσης στους 

τοµείς της διαχείρισης εγκληµατολογικών ερευνών, σε µία επιλεγµένη οµάδα 

ανώτερων Αξιωµατούχων από το δικαστικό, αστυνοµικό και σωφρονιστικό κλάδο. 

 
ΑΜΜ (Ινδονησία) 

Τον Σεπτέµβριο του 2005, η ΕΕ από κοινού µε χώρες της Ασίας, καθώς επίσης και 

τη Νορβηγία και την Ελβετία, ανέπτυξαν µια αποστολή Παρατηρητών στο Aceh 

της Ινδονησίας (Aceh Monitoring Mission - ΑΜΜ). Η αποστολή αυτή σχεδιάστηκε 

για την επιτήρηση των διαφόρων θεµάτων που σχετίζονταν µε τη συµφωνία 

ειρήνης που επιβλήθηκε µε την υπογραφή µνηµονίου (MoU) µεταξύ της 

κυβέρνησης της Ινδονησίας και του Ελευθέρου Κινήµατος του Aceh (GAM) στις 15 

Αυγούστου 2005. Η αποστολή ξεκίνησε στις 15 Σεπ 2005, ηµεροµηνία κατά την 

οποία άρχισε ο παροπλισµός του κινήµατος του Aceh και η µετακίνηση των µη 

οργανικών στρατιωτικών και αστυνοµικών δυνάµεων. Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία 

στις 15 ∆εκ 2006, ύστερα και από τις τοπικές εκλογές που έλαβαν χώρα τέσσερις 

ηµέρες πριν. 

 
EUPOL Kinshasa (Κονγκό) 

Τον Απρίλιο του 2005, στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, σε στενή συνεργασία µε τον ΟΗΕ, 

αναλήφθηκε από την ΕΕ, αστυνοµική αποστολή στην Κινσάσα της ∆ηµοκρατίας 

του Κονγκό, µε την παραπάνω ονοµασία. Σκοπός της επιχείρησης ήταν η 

επιτήρηση (monitoring) και η παροχή συµβουλών για τον µετασχηµατισµό της 

Εθνικής αστυνοµίας του Κονγκό, ώστε να ενεργεί σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. 

Η αποστολή αριθµούσε περίπου 30 µέλη και διήρκησε µέχρι τις 30 Ιουν 2007. 

 
EUPOL COPPS (Παλαιστίνη) 

Στις 14 Νοε 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε την εγκατάσταση µιας αστυνοµικής 

αποστολής της ΕΕ (EUPM) στα Παλαιστινιακά εδάφη, στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ. Η 

επιχειρησιακή φάση άρχισε την 01 Ιαν 2006, µε τη συµµετοχή 32 µελών και 

µακροπρόθεσµο στόχο την παροχή υποστήριξης στην Παλαιστινιακή Αρχή για την 

εγκαθίδρυση επαρκών αστυνοµικών ρυθµίσεων. 
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EUBAM Rafah (Παλαιστίνη) 

Στις 15 Νοε 2005, το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή κατέληξαν σε µια συµφωνία 

(Agreement on Movement and Access), η οποία περιελάµβανε θέµατα διέλευσης 

των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας, στη Ράφα (Rafah). Στις 21 Νοε 2005, το 

Συµβούλιο της ΕΕ έκανε δεκτή τη συµφωνία και αποφάσισε τη συµµετοχή της ΕΕ 

µε το ρόλο του Τρίτου Μέρους, που προβλεπόταν σε αυτή. Έτσι αποφάσισε την 

ανάπτυξη της αποστολής EU Border Assistance στο σηµείο διέλευσης της Ράφα, 

µε την κωδική ονοµασία EUBAM Rafah, µε αντικείµενο την επιτήρηση του 

σηµείου. 

 
EUBAM (Μολδαβία - Ουκρανία) 

Την 01 ∆εκ 2005, η ΕΕ ανέλαβε αποστολή διαχείρισης συνοριακών ρυθµίσεων 

στο σύνολο των συνόρων Ουκρανίας - Μολδαβίας, γνωστή ως EU Border 

Assistance Mission {EUBAM), ανταποκρινόµενη σε ανάλογο αίτηµα που 

υπεβλήθη από κοινού από τους Προέδρους των δύο χωρών, στις 02 Ιουλ 2005. 

Για το σκοπό αυτό στις 07 Οκτ 2005, υπεγράφη µνηµόνιο (MoU), µεταξύ της ΕΕ 

και των κυβερνήσεων της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή αποστολή 

αναπτύχθηκε στην περιοχή στις 30 Νοε 2005 και τερµατίστηκε το έτος 2012. 

 
EUPOL DR CONGO (Κονγκό) 

Η εν λόγω επιχείρηση διαδέχθηκε τον Ιούνιο του 2007 την EUPOL KINSHASA, για 

διάστηµα ενός έτους. Με µεταγενέστερες αποφάσεις, η διάρκεια της επεκτάθηκε 

έως την 30 Ιουνίου 2010. Σκοπός της ήταν η υποστήριξη των αρχών της χώρας 

για τον µετασχηµατισµό του τοµέα ασφάλειας (security sector reform), ειδικώς σε 

θέµατα συνεργασίας της αστυνοµίας µε τη δικαιοσύνη. Στην αποστολή 

συµµετείχαν 39 στελέχη αστυνοµιών και εµπειρογνωµόνων του τοµέα της 

δικαιοσύνης από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και εστίαζε σε θέµατα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, εµπλοκής των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και σχέσεων 

ανδρών και γυναικών. 

 
EUPOL Afghanistan (Αφγανιστάν) 

Στα µέσα Ιουνίου του 2007, η ΕΕ ανέπτυξε την παραπάνω αστυνοµική αποστολή 

στο Αφγανιστάν, µε σκοπό την εγκαθίδρυση αξιόπιστων και αποτελεσµατικών 
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θεσµών αστυνόµευσης για τις υπηρεσίες της χώρας και σύµφωνα µε τα διεθνή 

δεδοµένα. Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή επιτηρεί, συµβουλεύει και εκπαιδεύει σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών της χωράς και τις αρχές των επαρχιών 

όπου και δραστηριοποιείται. 

EULEX Kosovo (Κοσσυφοπέδιο) 

Η ΕΕ αποφάσισε την ανάπτυξη επιχείρησης κράτους δικαίου στο Κόσσοβο µε την 

παραπάνω κωδική ονοµασία. Σκοπός της επιχείρησης ήταν η παροχή βοήθειας 

στους κρατικούς θεσµούς του Κοσσόβου, τις δικαστικές αρχές και τις υπηρεσίες 

επιβολής νόµου. Η εν λόγω αποστολή είναι η µεγαλύτερη αποστολή που ανέλαβε 

ποτέ η ΕΕ στα πλαίσια της ΕΠΑΑ, µε την ανάπτυξη συνολικά 3.000 ατόµων 

διαφόρων ειδικοτήτων, από τα οποία τα 1.000 είναι ντόπιοι. 

 
EUMM Georgia (Γεωργία) 

Τον µήνα Σεπτέµβριο του 2008, λίγο µετά την πολεµική σύγκρουση Ρωσίας και 

Γεωργίας, η ΕΕ αποφάσισε την ανάπτυξη παρατηρητών στη Γεωργία στο πλαίσιο 

της επιχείρησης Monitoring Mission in Georgia (EUMM Georgia). Η επιχείρηση 

άρχισε την 01 Οκτ 2008, µε σκοπό την παρατήρηση εφαρµογής των 

συµφωνηθέντων εκ µέρους των δύο πλευρών, την σταθεροποίηση και την 

οικοδόµηση εµπιστοσύνης στην περιοχή. Η διάρκεια της επιχείρησης ορίσθηκε 

αρχικά στους δώδεκα µήνες, ωστόσο µε νεότερη απόφαση του Συµβουλίου η 

διάρκεια της επεκτάθηκε µέχρι της Σεπτεµβρίου του 2010. 

 

Η φύση των επιχειρήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, οι περιοχές δράσης τους 

και το χρονοδιάγραµµα αυτών φαίνονται στις Εικόνες Β-1, Β-2 και Β-3 που 

ακολουθούν. 
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Εικόνα Β-1: Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ558 

 
Εικόνα Β-2: Σε Εξέλιξη Επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ559 

                                                 
558 http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/images/map2015/completed_ 
missions_oct2015.pdf (πρόσβαση 8-11-2015) 
559 http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/images/map2015/map_ongoing_ 
missions_nov2015.pdf (πρόσβαση 8-11-2015) 
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Εικόνα Β-3: Χρονοδιάγραµµα Επιχειρήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ 

(πηγή: ISIS Europe)560 
 

                                                 
560 http://www.csdpmap.eu/mission-chart (πρόσβαση 8-11-2015) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΠΑΑ 

Η συµβολή της Ελλάδας στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών και 

µη-στρατιωτικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση κρίσεων είναι ουσιαστική και έχει 

κατατάξει τη χώρα µεταξύ των κυριότερων υποστηρικτών της ΚΠΑΑ. Η 

συνεισφορά αυτή δεν περιορίζει τις αµυντικές δυνατότητες της χώρας, αλλά 

αντίθετα συµβάλλει στην ενίσχυσή τους. 

Στο πλαίσιο της συνεισφοράς της στην ανάπτυξη των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων της ΕΕ, η Ελλάδα έχει διαθέσει το Στρατηγείο της Λάρισας για τη 

διεξαγωγή αυτόνοµων στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ. Επίσης, η χώρα 

ηγείται, ως έθνος–πλαίσιο, πολυεθνικού Τακτικού Σχηµατισµού Μάχης (Battle 

group) µε δυνατότητα ταχείας αντίδρασης, µε τη συµµετοχή της Κύπρου, της 

Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της Ουκρανίας (η δύναµη αυτή τέθηκε για τέταρτη 

φορά, σε ετοιµότητα κατά το Α΄ εξάµηνο 2014). Συµµετέχει, επίσης, στον Αµφίβιο 

Τακτικό Σχηµατισµό Μάχης (EUBG, πρώην SIAF), του οποίου ηγείται ως έθνος-

πλαίσιο η Ισπανία (τέθηκε σε ετοιµότητα το Β’ εξάµηνο 2014). 

Η Ελλάδα συµβάλλει, επίσης, καθοριστικά στην επιχειρησιακή διάσταση της 

KΠΑΑ στη θάλασσα, έχοντας θέσει το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο 

Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ) στη διάθεση της ΕΕ και των 

κρατών-µελών µετά την σύναψη σχετικών συµφωνιών.561 

Συνολικά από το 2003 µέχρι και σήµερα έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 

32 αποστολές σε Ευρώπη, Αφρική, Μ.Ανατολή και Ασία. Η πλειοψηφία τους είναι 

µη-στρατιωτικού χαρακτήρα και κυρίως αστυνοµικές.562 

 
Επιχειρήσεις µε στρατιωτικά µέσα:   

α. Επιχείρηση «ALTHEA» στη Βοσνία Ερζεγοβίνη (“EUFOR ALTHEA”) 

Αναπτύχθηκε τον ∆εκέµβριο 2004 σε συνέχεια της Νατοϊκής επιχείρησης 

SFOR και διεξάγεται µε προσφυγή στα µέσα και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Στο 

πλαίσιο της συµφωνίας του Ντέιτον για την επίτευξη της ειρήνης στην Βοσνία - 

                                                 
561 Υπουργείο Εξωτερικών, «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ΚΠΑΑ» (http://www.mfa.gr/ 
exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/kpaa.html (πρόσβαση 8-11-2015) 
562 Ιbid. 
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Ερζεγοβίνη, συστήθηκε το ∆εκέµβριο του 1995 από το ΝΑΤΟ, Πολυεθνική 

Στρατιωτική ∆ύναµη µε την ονοµασία IFOR.563 

Από τις 10 Ιανουαρίου 1996 η Ελλάδα συµµετείχε στην IFOR µε την Ελληνική 

∆ύναµη Βοσνίας (ΕΛ∆ΥΒ) και µε δύναµη 280 ανδρών και 136 οχηµάτων. Η IFOR 

µετονοµάστηκε το ∆εκέµβριο του 1996 σε SFOR. Η αποστολή της ΕΛ∆ΥΒ, τόσο 

στα πλαίσια της IFOR όσο και της SFOR, ήταν µέχρι το Φεβρουάριο του 2003, η 

εκτέλεση µεταφορών πάσης φύσεως από και προς τα αεροδρόµια και τα λιµάνια 

της Βοσνίας, µε σκοπό την ανοικοδόµηση και ανασυγκρότηση της χώρας. Από το 

Φεβρουάριο του 2003 η Ελλάδα συµµετείχε στην SFOR µε Λόχο Στρατονοµίας 

δύναµης 50 ανδρών. Από το Νοέµβριο του 2004, η ΕΕ ανέλαβε, µε την 

Επιχείρηση "ALTHEA", την ευθύνη της ∆ύναµης σε όλη τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.564  

Η σηµερινή συµµετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση, λόγω των εθνικών 

δηµοσιονοµικών περιορισµών, συνίσταται στην πλήρη απόσυρση από το 

εκτελεστικό σκέλος της επιχείρησης και την επαρκή υποστήριξη του µη 

εκτελεστικού σκέλους αυτής, µε συµµετοχή εκπαιδευτών σε κινητές οµάδες 

εκπαίδευσης.565 

 
β. Επιχείρηση της ΕΕ στη Σοµαλία (‘‘EUNAVFOR ATALANTA’’).  

Στο πλαίσιο αποτροπής και καταστολής της πειρατείας στα ανοικτά των 

ακτών της Σοµαλίας αποφασίστηκε από την ΕΕ, η διεξαγωγή της επιχείρησης 

ATALANTA, η οποία αποτελεί την πρώτη ναυτική επιχείρηση υπό την αιγίδα της 
                                                 
563 Οι ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις για τη λήξη του πολέµου της Βοσνίας έγιναν στο Ντέιτον του 
Οχάιο, στις ΗΠΑ. Οι διαπραγµατεύσεις έλαβαν χώρα στο διάστηµα µεταξύ 1-21 Νοεµβρίου 1995. 
Στις διαπραγµατεύσεις συµφωνήθηκε ο διαχωρισµός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: το 51% ως 
Κροατο-Μουσουλµανικός τοµέας, υπό την ονοµασία Οµοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που 
είχε δηµιουργηθεί τον Ιανουάριο 1994, και στον τοµέα της Σερβικής ∆ηµοκρατίας το υπόλοιπο 49% 
της χώρας. Wikipedia, “Πόλεµος της Βοσνίας” (http://el.wikipedia.org/wiki/Πόλεµος_της_Βοσνίας 
(πρόσβαση 13-11-2015)). 
564 Γενικό Επιτελείο Στρατού, “Επιχειρήσεις στα Πλαίσια του NATO & της ΕΕ/Βοσνία–Ερζεγοβίνη”  
(http://www.army.gr/default.php?pname=Bosnia&la=1  (πρόσβαση 13-11-2015). Στο Πολυεθνικό 
Συγκρότηµα Βορείου Τοµέα στο οποίο συµµετείχαν 14 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Εσθονία, 
Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, και 
Φιλανδία) η Ελλάδα ως Έθνος Πλαίσιο (Framework Nation) ασκούσε τη ∆ιοίκηση από 1-12-2006 
έως 27-6-2007. Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέλαβε ∆ιοίκηση Τοµέως σε 
Επιχείρηση Υποστήριξης Ειρήνης στο πλαίσιο της ΕΕ–ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ως Framework Nation 
κατόπιν µετάβασης της επιχείρησης στην επόµενη φάση (28 Φεβ 2007) εξουσιοδοτήθηκε από την 
ΕUFOR και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη του MNTF να διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις καθώς και να 
υπογράψει το σχετικό Μemoradum of Understanding µε τη Βοσνιακή Κυβέρνηση για την 
παράδοση της Βάσης Camp Eagle, (στο οποίο στρατωνιζόταν το πολυεθνικό συγκρότηµα)  στο 
Βοσνιακό Υπουργείο Άµυνας. 
565 Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, 77. 
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ΕΕ, σε εφαρµογή των αποφάσεων 1846 και 1851 του Συµβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την καταπολέµηση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σοµαλίας, η 

οποία αρχικά σχεδιάστηκε για ένα έτος (∆εκέµβριος 2008 – ∆εκέµβριος 2009) και 

στη συνέχεια ανανεώθηκε. Αποστολή της επιχείρησης ATALANTA είναι: 

• Η συνοδεία και η προστασία των φορτίων των πλοίων µεταφοράς της 

επισιτιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, προς τη Σοµαλία.  

• Η προστασία «ευάλωτων εµπορικών πλοίων υψηλής επικινδυνότητας», 

από την πειρατική απειλή.  

• Η αποτροπή και η καταστολή της πειρατείας στην ευρύτερη περιοχή του 

κόλπου του Άντεν και των προσβάσεων της Σοµαλίας.  

Η επιχείρηση διεξάγεται από µια ναυτική δύναµη (“EUNAVFOR”) 10–13 

πλοίων από διάφορες χώρες της ΕΕ, σύµφωνα µε τους κανόνες του ∆ιεθνούς 

∆ικαίου και µε την αντίστοιχη σχετική εσωτερική νοµοθεσία κάθε κράτους-µέλους 

της ΕΕ. Ως Επιχειρησιακό Στρατηγείο επιλέχθηκε το Βρετανικό στρατηγείο του 

Northwood, ενώ έχει εγκατασταθεί βάση ∆ιοικητικής Μερίµνης στο Τζιµπουτί, µε 

σκοπό τη µέγιστη εκµετάλλευση των εκεί υφιστάµενων υποδοµών.566 

Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της δύναµης µε την έναρξη της επιχείρησης, 

για το Α’ τετράµηνο του 2009 και παρέδωσε τη διοίκηση στην Ισπανία τον Απρίλιο 

του 2009. Η χώρα συµµετείχε στο παρελθόν από το ∆εκέµβριο 2008 έως και το 

2010 ανελλιπώς µε µέσα και προσωπικό. Το έτος 2011 συµµετείχε για ένα τρίµηνο 

µε µία Φρεγάτα και το οργανικό της ελικόπτερο.  

 
γ. Στρατιωτική αποστολή της ΕΕ για την εκπαίδευση του προσωπικού των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και παροχή συνδροµής για την αναδιοργάνωση των 
Ενόπλων ∆υνάµεων του Μάλι (‘‘EUTM Mali’’).  

Η EUTM Mali συστήθηκε για να παράσχει στρατιωτική εκπαίδευση και 

συµβουλές στις ένοπλες δυνάµεις του Μάλι, ώστε να βελτιώσει τη στρατιωτική 

ικανότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητά του  για την πάταξη της 

τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος. Βασική προτεραιότητα τέθηκε η  

προστασία των αµάχων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Άλλος στόχος είναι να 

                                                 
566 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης, “Επιχείρηση EE «ΑΤΑLANTA»” (http://www.geetha.mil.gr/ 
index.asp?a_id=2904 (πρόσβαση 13-11-2015)). 
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ενισχυθεί ο στρατός του Μάλι για την καλύτερη ανάπτυξη των διαχειριστικών και 

εκπαιδευτικών ικανοτήτων των ανθρωπίνων πόρων. Η αποστολή δε συµµετέχει 

σε πολεµικές ενέργειες. 

 
δ. Επιχείρηση EE στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία (ΚΑ∆) 

Η χώρα διέθεσε στην επιχείρηση το Επιχειρησιακό Στρατηγείο/Operational 

Headquarters (OHQ), µε την ταυτόχρονη απόφαση µη εµπλοκής ελληνικού 

προσωπικού στο πεδίο των επιχειρήσεων.567 

 
Αποστολές µε µη-στρατιωτικά µέσα :  

α.  Αποστολή της ΕΕ στο Κόσοβο (‘‘EULEX Kosovo’’).  

Η µεγαλύτερη µη-στρατιωτική αποστολή της ΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται 

σε θέµατα κράτους δικαίου. Το ΝΑΤΟ ηγείται της επιχείρησης υποστήριξης της 

ειρήνης στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR) από τον Ιούνιο του 1999 για τη στήριξη των 

ευρύτερων διεθνών προσπαθειών µε σκοπό την οικοδόµηση της ειρήνης και της 

σταθερότητας στην περιοχή. Η Ελλάδα παρείχε διευκολύνσεις για τη διέλευση 

δυνάµεων και µέσων προς τα Σκόπια στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την 

εφαρµογή του σχεδίου "JOINT GUARDIAN" (Ανάπτυξη Ειρηνευτικής Πολυεθνικής 

∆ύναµης στο Κοσσυφοπέδιο) το οποίο και ενέκρινε το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο 

στις 10 Ιουνίου 1999. Η Πολυεθνική ∆ύναµη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ονοµάστηκε 

∆ύναµη Κοσσυφοπεδίου (KOSOVO FORCE-(KFOR)). 

Η αποστολή της KFOR απορρέει από την εντολή του Συµβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωµένων Εθνών (UNSCR) 1244 της 10ης Ιουνίου 1999 και της Στρατιωτικής 

Συµφωνίας (MTA) µεταξύ του ΝΑΤΟ, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας. Η KFOR επιχειρεί σύµφωνα µε το κεφάλαιο VII 

του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και ως τέτοια, είναι µια επιχείρηση επιβολής της 

ειρήνης, που πιο γενικά ονοµάζεται ως επιχείρηση υποστήριξης της ειρήνης.568 

Τον Ιούνιο 1999 και στο πλαίσιο αποχώρησης των Γιουγκοσλαβικών δυνάµεων 

από το Κοσσυφοπέδιο το ΝΑΤΟ, µετά από έγκριση του ΣΑ του ΟΗΕ, αποφάσισε 

                                                 
567 Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, 77. 
568 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης, «Κόσοβο ΚFOR» (http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id= 
2901 (πρόσβαση 13-11-2015). 
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την ανάπτυξη µιας Πολυεθνικής Στρατιωτικής δύναµης, για την εγκαθίδρυση και 

διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος στην περιοχή. 

Στη ∆ύναµη, που ονοµάστηκε KFOR, η Ελλάδα συµµετείχε από τον Ιούνιο 

1999 µέχρι τον Ιανουάριο 2003 µε την 34 Μ/Κ ΤΑΞ (ΕΛ∆ΥΚΟ). Στα πλαίσια της 

µείωσης των δυνάµεων της KFOR, σταδιακά από τον Ιανουάριο 2003, η Ελλάδα 

απέσυρε το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας και όλες τις Μονάδες της, εκτός από τα 501 

και 507 Μ/Κ ΤΠ, τα οποία παρέµειναν στις θέσεις τους. Από τον Αύγουστο 2003 

και µέχρι σήµερα, η ΕΛ∆ΥΚΟ αποτελείται από Εθνική Τακτική ∆ιοίκηση και 2 Μ/Κ 

ΤΠ, τα οποία αντικαθίστανται κάθε έξι µήνες. Στο πλαίσιο της υποστήριξης της 

KFOR και της επιχείρησης του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική, µε την ονοµασία "JOINT 

ENTERPRISE", η Ελλάδα συµµετέχει µε αριθµό επιτελών στο Στρατηγείο NHQS, 

στην ΠΓ∆Μ.569 

 
β. Αστυνοµική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν (‘‘EUPOL Afghanistan’’) 

Η αποστολή παρέχει εξειδικευµένη κατάρτιση στις αστυνοµικές και 

εισαγγελικές αρχές σε θέµατα σχετικά µε τη νοµοθεσία για την προστασία των 

γυναικών (EVWA), συνεχίζοντας παράλληλα τη δράση της στην εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης για τα εν λόγω θέµατα, µαζί µε άλλους οργανισµούς. 

 
γ. Αποστολή επιτήρησης στη Γεωργία (‘‘EUMM Georgia’’) 

Η αποστολή συµβάλλει, µέσω ανάπτυξης παρατηρητών, στην εδραίωση της 

σταθερότητας στη Γεωργία και στην ευρύτερη περιοχή. 

 
δ. Αποστολή στο Κέρας της Αφρικής  (‘‘EUCAP Nestor - Horn of Africa’’) 

Η αποστολή αφορά σε συνδροµή για την ανάπτυξη των τοπικών ναυτικών 

δυνατοτήτων των χωρών στο Κέρας της Αφρικής και στο δυτικό Ινδικό ωκεανό.   

 
ε. Αποστολή στη Λιβύη (‘‘EUBAM Libya’’)  

Αφορά στην ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων της χώρας. Η αποστολή  

                                                 
569 Γενικό Επιτελείο Στρατού, «Επιχειρήσεις στα Πλαίσια του NATO & της ΕΕ/Κοσσυφοπέδιο», 
(http://www.army.gr/default.php?pname=Kosovo&la=1 (πρόσβαση 13-11-2015)). 



- 226 - 

 

συνοριακής συνδροµής της ΕΕ (EUBAM Libya) ήταν επιφορτισµένη µε την 

παροχή κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας προς τη νέα τελωνειακή και συνοριακή 

αστυνοµία. Η  EUBAM σχεδιάστηκε ως µια τεχνική και πολιτική αποστολή, 

ανεξάρτητα από τις αιτήσεις της Λιβύης για αποστολή µιας στρατιωτικής 

εκπαιδευτικής δύναµης επιφορτισµένης µε την προστασία των συνόρων της 

Λιβύης. 




