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Αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε πνιχκελε
δηαπξαγκάηεπζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο ζρεηηθά
κε ηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαη ηηο επαθφινπζεο ξαγδαίεο πνιηηηθέο
εμειίμεηο, θαζψο θαη ε αιιαγή πιεχζεο ηεο ειιεληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.
Απφ ηε κηα ε πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηα αιιεπάιιεια
ηειεζίγξαθα θαηέδεημε παζηθαλψο ηελ χπαξμε θπγφθεληξσλ, κε αιιειέγγπσλ
δπλάκεσλ πνπ έθεξαλ ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο,
θαζηζηψληαο νπνηαδήπνηε αλαθνξά γηα ελδερφκελε νκνζπνλδνπνίεζε ηεο
Επξψπεο έλαλ αθφκε επζεβή πφζν. Ωζηφζν, κηα άιιε δηάζηαζε πνπ αλαδείρζεθε
ήηαλ ζαθψο ην γεγνλφο φηη, αθφκε θαη έλα κηθξφ θξάηνο, φπσο ε Ειιάδα, παξά
ηελ ηαθηηθή ησλ εμαλαγθαζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαίξσλ,
θαηάθεξε λα δηαπξαγκαηεπηεί - ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ θαη κε ζθιεξά
αληαιιάγκαηα - πεηπραίλνληαο ηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ
παξακνλή ηεο ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο επξσπατθήο έλσζεο.
Απφ ηελ άιιε, ε ζηξνθή 180 κνηξψλ ζηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, απφ
απνηξεπηηθή ζε «αλζξσπηζηηθή», θαηέζηεζε ηελ Ειιάδα πφιν έιμεο θαη πχιε
εηζφδνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλεμέιεγθηε εηζξνή πξνζθχγσλ θαη νηθνλνκηθψλ
κεηαλαζηψλ – λφκηκσλ θαη κε – θαη ηελ επαθφινπζε δηαξξνή ηνπο ζε φιε ηελ
Επξψπε. Σν παξαπάλσ γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηδξάζεηο γεηηνληθψλ
θξαηψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο πξνο αλαραίηηζε ησλ
δηαξθψο απμαλφκελσλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, θαηέδεημε ηελ έθδειε αλεζπρία φιεο
ηεο Επξψπεο επί ηνπ δεηήκαηνο. Έγηλε θαλεξφ ινηπφλ, φηη φηαλ ε έληαζε ηεο
απεηιήο απμάλεη γηα φια ηα θξάηε θαη ην πξφβιεκα γίλεηαη θνηλφ, απμάλνληαη νη
θεληξνκφιεο,

αιιειέγγπεο

δπλάκεηο.

πλάκα,

ε

αιιαγή

πνιηηηθήο

ζηνλ

πξναλαθεξζέληα ηνκέα, είηε εζθεκκέλα είηε φρη, θαη ην παίμηκν ηνπ «γεσπνιηηηθνχ
ραξηηνχ» ζηε δηεζλνπνιηηηθή ζθαθηέξα απφ έλα κηθξφ θξάηνο φπσο ε Ειιάδα,
θαηαδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη επηξξνήο.
ηφρνο ηεο δηαηξηβήο, κέζσ ηεο ελδειερνχο δηεξεχλεζεο θαη ησλ
ζπκπεξαζκάησλ

ζηα

νπνία

θαηαιήγεη

–

κε

ηηο

δπλαηφηεηεο

πνπ

ην
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ρξεζηκνπνηνχκελν εχξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο παξέρεη - είλαη λα ππνγξακκίζεη φηη αλ
δελ είλαη αλέθηθην, ζίγνπξα απαηηείηαη κηα θνζκνγνλία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
ην επξσπατθφ νκνζπνλδηαθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο κε ηελ παξάιιειε παχζε
ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, άκπλαο, αζθάιεηαο θαη δηπισκαηίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
θνκβηθφ επηρείξεκα ζπληζηά ε ζχλδεζε ηεο δπλεηηθήο νκνζπνλδνπνίεζεο κε
ζέκαηα επηβίσζεο, απηνβνήζεηαο θαη αζθαιείαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα πιαίζηα
ηνπ δηεζλνχο θξαην-θεληξηθνχ πεξηβάιινληνο.
ε δεχηεξν ρξφλν ζα γίλεη πξνζπάζεηα, κέζα απφ ηελ ίδηα κεζνδνινγία θαη
κε ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ - θαη κε -

παξαδεηγκάησλ, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο

αλαιπζεί ε έλλνηα ηνπ «κηθξνχ» θξάηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ΕΕ, λα ηνληζζεί πσο
αθφκε θαη έλαο «Δαπίδ» έρεη ηε δπλαηφηεηα ράξαμεο πςειήο καθξνπξφζεζκεο
ζηξαηεγηθήο.
Σέινο, ζα ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο κεηεμέιημεο ηνπ «κηθξνχ» ζε «έμππλν»
θξάηνο θαη πσο απηή κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζχγρξνλα ειιεληθά δεδνκέλα,
ζηα πιαίζηα ηεο νμχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ απηφ βηψλεη.
Η δηαηξηβή ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαη ε
έλλνηα θαη νη αξρέο επί ησλ νπνίσλ νηθνδνκείηαη ην νκνζπνλδηαθφ κνληέιν
δηαθπβέξλεζεο θαη πσο απηφ εθαξκφδεηαη ζηελ δηεζλή πξαθηηθή. Επηπιένλ, γίλεηαη
πξνζπάζεηα ηζφξξνπεο αλαθνξάο ησλ ζέζεσλ ηφζν ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ
ππφςε κνληέινπ, φζν θαη ησλ επηθξηηψλ ηνπ.
ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ
δηαθπβέξλεζεο

κε

ζέκαηα

αζθαιείαο

-

επηβίσζεο

ησλ θξαηψλ κειψλ.

Τπνζηεξίδεηαη αλ φρη ε απνπζία κηαο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο,
ζίγνπξα ε ειιηπήο δηακφξθσζε απηήο. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην είδνο δξψληα
πνπ ζπληζηά ε ΕΕ ζηε δηεζλή ζθαθηέξα (κηα δψλε εηξήλεο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή
σο κηα ήπηα θαλνληζηηθήο πθήο δχλακε), νη δπλαηφηεηεο, ν ηξφπνο πνπ
απηνπξνζδηνξίδεηαη, ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, ν ζεκαίλσλ ξφινο ηνπ ΝΑΣΟ σο
εγγπεηή ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο. Γίλεηαη κλεία ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ράξαμε κηαο ΚΕΠΠΑ- ΕΠΑΑ θαη ζηηο αδπλακίεο εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ
εγρεηξήκαηνο δίλνληαο έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ
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εγεκνληζκνχ πνπ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ έθδεινο απφξξνηα ησλ πνιχκελσλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Ειιάδαο θαη πηζησηψλ θαζψο θαη απφ ηελ έλλνηα ηεο
νκαδφζθεςεο (groupthink) θαη ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο
Ειιάδαο κε αθνξκή ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν θεθάιαην θαηαιήγεη
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΕΕ αλ θαη απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ήπηα δχλακε, σζηφζν
δελ δηθαηνινγεί ηνλ παξαπάλσ ηίηιν κε βαζηθφ επηρείξεκα ηελ χπαξμε
δεκνθξαηηθνχ

ειιείκκαηνο

ζηελ

ηξέρνπζα

ζπγθπξία

θαη

ηελ

αλεπηηπρή

ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηεο ήπηαο ηζρχνο.
Σν ηξίην θεθάιαην εμεηάδεη ηελ ηξέρνπζα δηεζλνπνιηηηθή θαηάζηαζε
αζθαιείαο, ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο λέεο απεηιέο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε
ΕΕ. Τπφ ην πξίζκα απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο νινθιήξσζεο θαη
ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΕΕ ζε ζέκαηα φπνπ ε έληαζε ηεο
απεηιήο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, φπσο ην κεηαλαζηεπηηθφ θαη ε ηξνκνθξαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ISIS. Απφζηαγκα ηνπ θεθάιαηνπ απνηειεί ε ζέζε φηη ε
αληηκεηψπηζε ησλ δηιεκκάησλ αζθαιείαο ζηα πιαίζηα ηνπ εηεξνγελνχο δηεζλνχο
θξαην-θεληξηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηελ ηζρχ, ηελ αλαξρία,
ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνπ αλαπφδξαζηνπ ζνπθηδίδεηνπ αδηεμφδνπ, απνηειεί
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία
ζχλδεζεο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο κε ζέκαηα επηβίσζεο θαη
απηνζπληήξεζεο ησλ επξσπατθψλ εζλνθξαηηθψλ νληνηήησλ.
Σν ηέηαξην θεθάιαην δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηνπ «κηθξνχ» θξάηνπο
ζηελ ΕΕ. Τπνζηεξίδεηαη, κε αλαθνξά ζε ηζηνξηθά παξαδείγκαηα, ε ζέζε φηη ε
φπνηα ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα ζα πξέπεη λα απνζπλδέεηαη απφ ηελ δηακφξθσζε,
πηνζέηεζε θαη ράξαμε νξζνινγηθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Παξνπζηάδνληαη νη
ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλα κηθξφ θξάηνο θαηαιήγνληαο
ζηε ζέζε φηη αθφκε θαη έλα κηθξφ θξάηνο δχλαηαη λα ραξάμεη νξζνινγηθή
καθξνπξφζεζκε πςειή ζηξαηεγηθή, φρη κφλν γηα ηελ απηνζπληήξεζε ηνπ, αιιά
θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηα πιαίζηα ησλ κεηαβνιψλ
ηζρχνο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ιακβάλνληαη σο
παξαδείγκαηα ράξαμεο πςειήο ζηξαηεγηθήο κηθξνχ θξάηνπο απηφ ηεο καθξαίσλεο
επηηπρεκέλεο επηβίσζεο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ην ζχγρξνλν παξάδεηγκα
ηνπ Ιζξαήι («θξάηνο εμαπάηεζεο»), θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο έληαμεο ηεο Κχπξνπ
ζηελ ΕΕ. Ρηδνζπαζηηθή ζέζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ην ελ ιφγσ θεθάιαην είλαη ε
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κεηεμέιημε ηεο ΕΕ ζε Επξψπε 2 ηαρπηήησλ ζε εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο κεηαθνξάο
βαξψλ θαη θαηαηξηβήο ηξίησλ σο κηα ζηξαηεγηθή επηινγή ζηε θαξέηξα ησλ κηθξψλ
θξαηψλ.
Σν πέκπην θεθάιαην θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηεμέιημεο ηνπ κηθξνχ ζε
«έμππλν» θξάηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξαπάλσ έλλνηαο ζηε ζχγρξνλε
πθεζηαθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο πνπ ζέινπλ ηελ
Ειιάδα

ππέξκαρε

ηεο

αλέθηθηεο

επξσπατθήο

νκνζπνλδνπνίεζεο,

σο

απνηέιεζκα ηεο παληεινχο έιιεηςεο πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο
θνπιηνχξαο, κηαο θαη νη παξαπάλσ δχν θνκβηθνί ππιψλεο εμαληινχληαη ζηα
ζπκκαρηθά πιαίζηα θαη ζε απηά ηεο ΕΕ θαη ηνλ πιήξε εμεπξσπατζκφ ηεο ειιεληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Σέινο, ην έθην θεθάιαην θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο.
Επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε λα είκαζηε πεξηγξαθηθνί θαη φρη ζπζηαηηθνί, πξαγκαηηζηέο,
κηληκαιηζηέο θαη ξεαιηζηέο ζηηο πξνζδνθίεο καο φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηεο
επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Γίλεηαη ε δηαπίζησζε ηνπ αλέθηθηνπ – νπηνπίαο
επίηεπμεο νκνζπνλδνπνίεζεο, αθνχ ε επηβίσζε ηνπ θξάηνπο απνηειεί ην
ππέξηαην εζληθφ ζπκθέξνλ. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ζα ζπλερίζεη
ιφγσ ηνπ ζαθψο απαγνξεπηηθνχ θφζηνπο δηάιπζεο (κε αλαθνξά ζε ζρεηηθά θαη
απφιπηα θέξδε εηαίξσλ). ππνζηεξίδεηαη ε ζέζε φηη είλαη αλήζηθν θαη αλέληηκν απφ
πιεπξάο ησλ «ηζρπξψλ» επξσπαίσλ εηαίξσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κηθξά
«κεζνξηαθά» θξάηε σο δψλε αζθαιείαο (buffer states). ηελ θαηαθιείδα ηεο
εξγαζίαο γίλνληαη πξνηάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απεγθισβηζκνχ ηεο Ειιάδαο
απφ ην ζηζχθεην καξηχξην πνπ βηψλεη. Δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε απνζχλδεζεο ηεο
πςειήο ζηξαηεγηθήο απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΕΕ θαζψο θαη απηή
ηεο παξάιιειεο ράξαμεο κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο κε βαζηθνχο
ππιψλεο ηελ κεηεμέιημε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζε έλα «έμππλν», επέιηθην θξάηνο
ζηε ππεξεζία ηνπ πνιίηε, ηελ εκπινθή φισλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ
πξνζπάζεηα απηή, ηελ επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία, ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
αζηάζεηαο ζην ειιεληθφ πεξίγπξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνκβηθή γεσπνιηηηθή ζέζε
ηεο, ηελ νηθνδφκεζε ελφο θξάηνπο δηθαίνπ θαη ελφο πξνβιέςηκνπ λνκηθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ ζα επλνεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ νηθνδφκεζε ιεηηνπξγίαο
checks and balances, ηελ αλαραίηηζε ηεο πλεπκαηηθήο αηκνξξαγίαο «brain drain»
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο επαθφινπζεο κεηάδνζεο ηεο εηηνπάζεηαο πνπ
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δηαθαηέρεη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ σο πνιηηηθή θνπιηνχξα ζηε λέα γεληά,
θαζηζηψληαο

ηελ

Ειιάδα

νπξαγφ

ησλ

επξσπατθψλ

εμειίμεσλ

θαη

φρη

ζπλδηακνξθσηή απηψλ.
ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη ζθφπηκν, λα πξνζδηνξηζζεί αξρηθά, ε ζεψξεζε
πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί, ε παξνχζα κειέηε.
Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεψξεζεο, πξνθχπηεη εχθνια, απφ ηνλ
απνθιεηζκφ,

δχν

βαζηθψλ

ζεσξήζεσλ,

απηήο

ηνπ

καξμηζκνχ

θαη

ηνπ

πινπξαιηζκνχ. Δηφηη ε πξψηε, δέρεηαη κελ ηελ χπαξμε θξαηψλ «ηα κπάηη όμωρ
αςηά, πος ζε κάθε πεπίπηωζη είναι ηα δημιοςπγήμαηα ηηρ εκάζηοηε άπσοςζαρ
ηάξηρ, δεν είναι οι παπάγονηερ ζηο διεθνέρ ζύζηημα. Οςζιαζηικοί παπάγονηερ, είναι
οι ηάξειρ, πος διαηπέσοςν και διαπεπνούν ηα ζύνοπα, εν πποκειμένω ζηη διεθνή
ζκηνή ηος 20ού και ηος 21ος αιώνα η καπιηαλιζηική και η επγαηική ηάξη».1 Από ηην
άλλη πλεςπά η πλοςπαλιζηική θεώπηζη αποκλείεηαι διόηι «δέσεηαι όηι ηο Διεθνέρ
Σύζηημα είναι λιγόηεπο ανηαγωνιζηικό και όηι ςπάπσοςν μοπθέρ ζςνεπγαζίαρ πος
δημιοςπγούν ζσέζειρ αλληλεξάπηηζηρ, με ηην οικονομία να έσει ένα ζημανηικό
πόλο. Επιπλέον αποδέσεηαι ηον πόλο ηος διεθνούρ δικαίος και ηων θεζμών ωρ
παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηη ζςμπεπιθοπά ηων κπαηών, ηα οποία (κπάηη) δεν
θεωπούν καη’ ανάγκη ωρ ςπέπηαηο εθνικό ζςμθέπον ηην ακεπαιόηηηά ηοςρ η οποία
ππέπει να διαζθαλίζεηαι αποκλειζηικά με ζηπαηιωηικά μέζα».2
Η δηαηξηβή ζηεξίδεηαη ζηνλ θιαζηθφ ξεαιηζκφ, ηξνπνπνηεκέλν σο πξνο ην
ζεκείν εθείλν πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ή πξνζδηνξηζκνχ ησλ εζληθψλ
ζπκθεξφλησλ: απηά δηακνξθψλνληαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ
θξαηψλ κε βάζε θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα πάλσ ζε
απηά. Οη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ πξνζδηνξίδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη ηελ
πνιηηηθή ηνπο. Οπζηαζηηθά πηνζεηείηαη ε πξφηαζε ηνπ Keohane Robert πεξί
«ηξνπνπνηεκέλνπ δνκηθνχ ξεαιηζκνχ».3

1

2

Η. Κνπζθνπβέιεο, Ειζαγωγή ζηιρ διεθνείρ ζσέζειρ,( Αζήλα: Πνηφηεηα, 2010), ζει, 91.
Η. Κνπζθνπβέιεο, Θεωπία Διεθνών Σσέζεων ζηον Ψςσπό πόλεμο. Αποηποπή και Πςπηνική Σηπαηηγική,

(Αζήλα: Πνηφηεηα,2000), ζει, 34.
3

ην ίδην ζει. 40-41

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6

Σα αμηψκαηα ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο έρνπλ σο εμήο:


Σα θξάηε είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο .



Δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε πξνζνρή ζηνπο κε θξαηηθνχο θνξείο,

δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ζηνπο δηεζλείο ζεζκνχο γεληθφηεξα.


Δηαηεξείηαη ην αμίσκα ηνπ νξζνινγηζκνχ κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ

νθειψλ ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δέρνληαη νη θιαζηθνί ξεαιηζηέο.


Σν αμίσκα φηη ηα θξάηε επηδεηνχλ πάληα ηελ ηζρχ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά,

θαζψο απηά, ηδηαίηεξα φηαλ επηθξαηνχλ επλντθέο ζπλζήθεο ζην ζχζηεκα, κπνξνχλ
λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε άιια ελδηαθέξνληα (π.ρ. νηθνλνκία).


Η αμία ηεο ηζρχνο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη, θαζψο νη

πεγέο ηζρχνο δελ είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθέο ζε φινπο ηνκείο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη νη παξάγνληεο είηε ρξεζηκνπνηνχλ
άιια (εθηφο ηεο ηζρχνο) κέζα ή δηαπξαγκαηεπφκελνη δηαζπλδένπλ (linkage)
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ.


Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκθεξφλησλ επεξεάδεηαη απφ ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο

ζπζηήκαηνο αιιά θαη απφ άιινπο δηεζλείο ζεζκνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο
(π.ρ. πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο, ηζηνξηθέο εκπεηξίεο, θνηλή γλψκε θ.ιπ.).4
Απφ ηα παξαπάλσ αμηψκαηα ζα απνξξηθζεί εθείλν ην νπνίν πξνζδίδεη
κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ζεκαζία ζην ξφιν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ
δηεζλψλ θαζεζηψησλ σο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή.5

4

5

Η. Κνπζθνπβέιεο, Ειζαγωγή ζηιρ διεθνείρ ζσέζειρ,(Αζήλα: Πνηφηεηα, 2010), ζει, 77-78.
Η. Κνπζθνπβέιεο, Θεωπία Διεθνών Σσέζεων ζηον Ψςσπό πόλεμο. Αποηποπή και Πςπηνική Σηπαηηγική,

(Αζήλα: Πνηφηεηα,2000), ζει, 40.
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Ομοσπονδιακό μοντέλο διακσβέρνησης

1.1

Οξηζκνί θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή
Η Δπξψπε βξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Μεηά ην

ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ηελ ελνπνίεζε ησλ δχν Γεξκαληψλ, ηελ εγθαζίδξπζε
ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο – επξψ έρεη αλνίμεη έληνλε ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφο
γηα ην πνιηηηθφ κέιινλ ηεο ΔΔ.6 Η «νκνζπνλδία ηεο Δπξψπεο» επαλήιζε ζην
επίθεληξν

ηνπ

πνιηηηθνχ

θαη

δεκφζηνπ

ελδηαθέξνληνο,

ζπδεηήζεσο

πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλαδεηήζεσλ. Καηαιπηηθφ ξφιν ζ’απηφ έπαημε ε νκηιία ηνπ
ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο J.Fischer ζηηο 12 Μαΐνπ 2000 ζην
Παλεπηζηήκην Humbolidt Βεξνιίλνπ, ζηελ νπνία πξφηεηλε ηελ κεηεμέιημε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε νκνζπνλδία. Η νκηιία απηή ππξνδφηεζε ηελ επξεία
δεκφζηα ζπδήηεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν γηα ην λφεκα, ην πεξηερφκελν, ηα
πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα θαη ηελ εθηθηφηεηα ηεο νκνζπνλδίαο. 7
Δπξχηεξε είλαη ε εθηίκεζε φηη ε δηεπξπκέλε Έλσζε, σο πιήξεο νηθνλνκηθή
θαη λνκηζκαηηθή Έλσζε, ζα πξέπεη λα κεηεμειηρζεί ζε πνιηηηθή Έλσζε,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηεο, αιιά θαη ην ξφιν ηεο ζην δηεζλέο,
παγθνζκηνπνηεκέλν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Η πνιηηηθή κεηεμέιημε εο ΔΔ
θξίλεηαη σο αλαγθαία ζπκπιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο, σο
ην πνιηηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εκπεδσζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ εληαίνπ
λνκίζκαηνο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο Έλσζεο. Αθφκε, ε κεηεμέιημε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζε πνιηηηθή Έλσζε εκθαλίδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο

6

Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Τν κέιινλ ηεο Δπξψπεο, Η πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε

Διιάδα, Δθδφζεηο Σηδέξεο, Αζήλα, 2000, ζει.9
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δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζεζκηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο Έλσζεο.8
Η θεληεξαιηζηηθή παξάδνζε έρεη βαζχηαηεο ξίδεο ζηελ Δπξψπε πνπ
αλαηξέρνπλ ζηελ θιαζηθή Διιάδα. Οη ηάζεηο ή ζρνιέο φκσο θεληεξαιηζηηθήο
ζθέςεο πνπ αλαπηχρηεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη ζην δπηηθφ ρψξν γεληθφηεξα
δηαθέξνπλ αηζζεηά, αλ θαη έρνπλ σο θνηλή ραξαθηεξηζηηθή παξάκεηξν ηελ
ππνγξάκκηζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο ζ’νπνηαδήπνηε κνξθή
νκνζπνλδηαθήο νξγάλσζεο.9
Σχκθσλα κε Γξ. Δξαηψ Κνδάθνπ- Μαξθνπιιή ζήκεξα ππάξρνπλ 24
νκνζπνλδηαθά θξάηε. Τα νκνζπνλδηαθά θξάηε θαηεγνξηνπνηνχληαη γεληθά ζηα
θιαζηθά, ζ’εθείλα πνπ κεηεμειίρζεθαλ απφ εληαία θξάηε, ζηα νκνζπνλδηαθά θξάηε
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ εζληθέο ζπγθξνχζεηο, ζηα Λαηηλνακεξηθαληθά
νκνζπνλδηαθά θξάηε πνπ μεθίλεζαλ σο νκνζπνλδηαθά θξάηε, πέξαζαλ θάησ απφ
δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα θαη επέζηξεςαλ ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ νκνζπνλδηαθή
δηαθπβέξλεζε πεξί ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηέινο νη κεηα-απνηθηαθέο
νκνζπνλδίεο. Αμίδεη λα ηνληζζεί ε κεγάιε πνηθηινκνξθία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα
νκνζπνλδηαθά θξάηε αλά ηελ πθήιην. Υπάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ έθηαζε, ηνλ
πιεζπζκφ, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ κνλάδσλ ησλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηψλ,
ηελ νλνκαζία ησλ ζπζηαηηθψλ κνλάδσλ (δεκνθξαηίεο, πνιηηείεο, πεξηθέξεηεο,
πεξηνρέο, θαληφληα, νκφζπνλδα ππνθείκελα, εκηξάηα, νληφηεηεο, απηφλνκεο
πεξηνρέο, θ.α), ηηο επίζεκεο γιψζζεο, ηνλ πινχην, ηελ αξραηφηεηα, ηελ
πιεζπζκηαθή θαη θνηλσληθή νκνηνγέλεηα, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ θαηακεξηζκφ
ησλ εμνπζηψλ κεηαμχ νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ
ζπζηαηηθψλ κνλάδσλ. Τν γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν νκνζπνλδίαο, νχηε κνληέιν ζπληάγκαηνο ή ζπληαγκαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ.
Η θάζε νκνζπνλδία δηαθέξεη απφ ηελ άιιε θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο

8
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θαη ζπλζήθεο θάζε ρψξαο. Σηνπο πίλαθεο 1-2 θαίλεηαη ν ράξηεο ησλ
νκνζπνλδηαθψλ θξαηψλ.10
Με ηνλ φξν νκνζπνλδία ελλννχκε έλα πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ζπλχπαξμεο θαη
ζπλεξγαζίαο δχν ηνπιάρηζηνλ πνιηηηθψλ νληνηήησλ ζηε βάζε ελφο γξαπηνχ
ζπληάγκαηνο, πνπ απνδίδεη θαηά ξεηφ ηξφπν εμνπζίεο ζηελ θεληξηθή θαη ζηηο
πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, δηαξζξσκέλε κε έλα ζχζηεκα άκεζσλ εθινγψλ γηα ηα
δχν επίπεδα θπβέξλεζεο. Οη εζσηεξηθνί κεραληζκνί κηαο ηέηνηαο πνιηηεηαθήο
δηάξζξσζεο

θαζνξίδνληαη

κε

ζαθήλεηα

θαη

ζπρλά

θαηά

εμαληιεηηθψο

απαξηζκνχκελν ηξφπν. Τν ζχζηεκα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ χπαξμε ελφο
αλεμάξηεηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ην νπνίν θέθηεηαη ηε δπλαηφηεηα λα επηιχεη
θαηά ηξφπν ηειεζίδηθν ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ
εμνπζηψλ

απηψλ

ησλ

θπβεξλήζεσλ.

Έλα

εηδνπνηφ

ραξαθηεξηζηηθφ

ηεο

νκνζπνλδίαο είλαη φηη ε απηνλνκία ησλ πεξηθεξεηψλ είλαη ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλε, ρσξίο απηφ λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, πφζν δε κάιινλ λα
θαηαξγεζεί, κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο.11
Σχκθσλα κε ηνλ Josephine Law, « νη φξνη νκνζπνλδία ή νκνζπνλδηαθή
έλσζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα θπξίαξρν θξάηνο ζηα
πιαίζηα ηνπ νπνίνπ, ε εμνπζία κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε κία θεληξηθή αξρή θαη
θάπνηεο πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Η βάζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ βξίζθεηαη
ηππηθά ζε έλα ζχληαγκα».12
Σην ζεκείν απηφ θαη πξνηνχ εηζέιζνπκε ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηνπ
νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο θξίλεηαη ζθφπηκν, λα αλαδεηεζνχλ νη
ξίδεο, λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ έλλνηα ηεο νκνζπνλδίαο.

10

Δξαηψ Κνδάθνπ- Μαξθνπιιή (Τέσο Υπνπξγφο Δμσηεξηθψλ), «Οκνζπνλδία θαη Οκνζπνλδηαθέο Δπηινγέο

ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ 2», 22 Φεβ 2010, http://www.slideshare.net/eratokm49/2-3245207, (πξνζπειάζηεθε
10 Απγ 2015)
11

12

Νηθφιαο Κπξηάθνπ, «γηαηί νκνζπνλδία; κηα απφπεηξα πξνβιεκαηηζκνχ», Φεβ 2014, Πεξηνδηθφ Φξφλνο,
Γεψξγηνο Βνζθφπνπινο, Δπξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί, πνιηηηθέο, πξνθιήζεηο, πξνβιεκαηηζκνί, Δθδφζεηο

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.180.
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Ο φξνο «federal» (νκνζπνλδηαθφο, νκνζπνλδία) πξνέξρεηαη απφ ηνλ
ιαηηληθφ «foederatus» πνπ ζεκαίλεη «δέζκεπζε κέζσ ζπλζήθεο» απφ ηηο ιέμεηο
«foedus» - ζπλζήθε θαη fidere – εκπηζηεχνκαη, πηζηεχσ. Αξρηθά ν φξνο είρε
ρξεζηκνπνηεζεί ηνλ δέθαην έβδνκν αηψλα ζηελ Ακεξηθή απφ ηελ Δθθιεζία
πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην Θεφ θαη ηνπο απνίθνπο. Μέρξη
ην 1787, έηνο ζχληαμεο ηνπ ζπληάγκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ν φξνο
«federal» πεξηέγξαθε κηα ελφηεηα θξαηψλ (league of States) πνπ βαζίδνληαλ ζηελ
θαιή πίζηε ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ.
Η εκπεηξία ηεο Ακεξηθήο απφ ηελ νηθνδφκεζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη νη ηδέεο ησλ θεληεξαιηζηψλ έθζαζαλ ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε κε
ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Α. de Tocqueville ‘De la democracie en Amerique’.
Mεηά ηνλ πξψην Παγθφζκην πφιεκν, πνιινί ζεψξεζαλ φηη νη νκνζπνλδηαθέο ηδέεο
παξείραλ ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ε
Δπξψπε θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επξσπατθήο εγεκνλίαο πνπ θάλεθε λα
απεηιείηαη απφ ηηο ΗΠΑ. Σεκαληηθφηεξνο θεληεξαιηζηήο ηεο κεηαπνιεκηθήο
πεξηφδνπ, ν Altierro Spinneli έγξαςε καδί κε ηνλ Δ.Rossi ην πεξίθεκν Ventotene
καληθέζην, ην νπνίν απνηέιεζε ηζρπξή πεγή έκπλεπζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ
ηδεψλ θπξίσο απφ ηηο νκάδεο αληίζηαζεο γηα ηελ νκνζπνλδηαθή ζπγθξφηεζε ηεο
Δπξψπεο κεηά ηνλ πφιεκν θαη ηε βάζε κηαο ζεηξάο ελψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο νκνζπνλδηαθήο ηδέαο.13
Ο νκνζπνλδηζκφο φκσο δελ πξνέξρεηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ corpus
ζεσξίαο θαη απηφ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ ηεο εζσηεξηθήο
δηαθνξνπνίεζεο

κεηαμχ

παξάδνζε

νκνζπνλδηαθήο

ηεο

ησλ

δηαθφξσλ
ζθέςεο

νκνζπνλδηαθψλ
ρσξίδεηαη

ζε

ζπζηεκάησλ.
ηέζζεξηο

Η

κεγάιεο

ππνθαηεγνξίεο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην Levi είλαη: ν «λένο νκνζπνλδηζκφο», ν
«νκνζπνλδηζκφο σο ηδενινγία», ν «νκνζπνλδηζκφο σο δηαδηθαζία» θαη ν
«ζπλνιηθφο νκνζπνλδηζκφο».14

13

Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Τν κέιινλ ηεο Δπξψπεο, Η πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε

Διιάδα, Δθδφζεηο Σηδέξεο, Αζήλα, 2000, ζει.15-16
14

Άλλα Καξακάλνπ, ζην πιαίζην ηνπ ΜΠΣ, «Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο Σπνπδέο», ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,

27 Ιαλνπαξίνπ 2005
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Η ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Φάιπβα (ΔΚΑΦ) ην 1951
πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο,
απνηέιεζε ηε λέα νπζηαζηηθή θάζε, ζηελ αλάπηπμε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ
νκνζπνλδηαθψλ ηδεψλ.15

1.2

Θεκειηψδεηο

αξρέο

θαη

πξνυπνζέζεηο

νκνζπνλδηαθνχ

κνληέινπ

δηαθπβέξλεζεο
Η έλλνηα ηεο νκνζπνλδίαο ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο έλλνηα αληίζεηε
απηήο ηνπ «εληαίνπ θξάηνπο». Δληαίν είλαη ην θξάηνο ζην νπνίν ε ίδηα θξαηηθή
εμνπζία αζθείηαη εληαία ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Δκθαλίδεηαη σο κηα ζπκπαγήο
νληφηεηα, κε δηαηξνχκελε ζε νκφζπνλδα θξαηίδηα.16 Σην εληαίν θξάηνο δελ
ππάξρνπλ νη πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη ηα πεξηζζφηεξα Σπληάγκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηα νκφζπνλδα θξαηίδηα.17 Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκνζπνλδίαο,

15

Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Τν κέιινλ ηεο Δπξψπεο, Η πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε

Διιάδα, Δθδφζεηο Σηδέξεο, Αζήλα, 2000, ζει.16
16

Α.

Γεκεηξφπνπιν,

Γεληθή

Σπληαγκαηηθή

Θεσξία,

Τφκνο

Α’,

ζει.

150,

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%
CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%88%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%C
E%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%BF
%CF%81%CF%86%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CF%81%CE%AC%
CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20(3091)%20%20%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%B2%C
E%AC%CF%81%CE%B1%20%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf,
(πξνζπειάζηεθε 14 Γεθ 2015)
17

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπγθεληξσηηθήο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο απνηειεί ην εζληθφ θξάηνο, πνπ

πξνέθπςε, εθφζνλ ε λέα δνκή ηεο εμνπζίαο, κεηά ηελ θαηάιπζε ηεο θενπδαξρίαο, επέβαιε ζπγθεληξσκέλε
άζθεζή ηεο. Παξάδεηγκα εληαίνπ εζληθνχ θξάηνο απφ ηελ ηζηνξία απνηειεί ε Γαιιία, ε νπνία ήδε απφ ηα
1971, είρε πεξηιάβεη ζηα Σπληάγκαηά ηεο δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Τν Βαζίιεην είλαη έλα θαη
αδηαίξεην», ηνλίδνληαο ην εληαίν ηεο κνξθήο ηνπ θξάηνπο θαη απνζαξξχλνληαο θάζε πξνζπάζεηα
«νκνζπνλδνπνίεζήο». Μαπξηάο, Σπληαγκαηηθφ Γίθαην, Γεχηεξε Έθδνζε θαηά ην αλαζεσξεκέλν Σχληαγκα,
ζει.80,http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE
%B9%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%88%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE
%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%
CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CF%81%CE
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είλαη ε «ελφηεηα θαη ε πνηθηινκνξθία» απνηειψληαο ηε ζεκειηαθή αξρή πάλσ ζηελ
νπνία νηθνδνκείηαη ε νκνζπνλδία. Η ζπγθξφηεζε ηεο νκνζπνλδίαο κπνξεί λα γίλεη
κφλν ζην κέηξν πνπ νη κνλάδεο πνπ ζέινπλ λα ηε ζπγθξνηήζνπλ ζηνρεχνπλ ζηελ
επίηεπμε ελφο βαζκνχ ελφηεηαο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζηε δηαηήξεζε ελφο πςεινχ
βαζκνχ απηνλνκίαο, πνηθηινκνξθίαο, αλεμαξηεζίαο, ζηε δηαηήξεζε δειαδή
μερσξηζηήο ηαπηφηεηαο.
Απηφ

πνπ

είλαη

αλαγθαίν

γηα

ηελ

χπαξμε

κηαο

«νκνζπνλδηαθήο

θπβέξλεζεο» είλαη νη θπβεξλεηηθέο εμνπζίεο κηαο ελφηεηαο λα θαηαλέκνληαη έηζη
ψζηε, λα ππάξρεη κηα εληαία, θεληξηθή αλεμάξηεηε αξρή γηα ην ζχλνιν ηεο
επηθξάηεηαο ζε φηη αθνξά νξηζκέλα ζέκαηα θαη αλεμάξηεηεο πεξηθεξεηαθέο αξρέο
γηα θάπνηα άιια ζέκαηα. Κεληξηθή αξρή θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζπληνλίδνληαη ζηε
δξάζε ηνπο, αιιά δελ ππφθεηληαη ε κηα ζηελ άιιε, ζηα αληίζηνηρα πεδία δξάζεο
ηνπο.18
Με βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ πξσηνπφξσλ ηνπ θεληεξαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ν
θεληεξαιηζκφο πξνυπνζέηεη ηελ άκεζε ή έκκεζε απφξξηςε εγεκνληθψλ
ζπκπεξηθνξψλ απφ πιεπξάο Δπξσπαίσλ, θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
«Δπξψπεο ησλ παηξίδσλ», ηεο Δπξψπεο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ κε βάζε ηε
δηαηππσκέλε γθνιηθή αληίιεςε. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ηειενινγηθή απνζαθήληζε
ηνπ ζηφρνπ ηεο ελνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ππέξβαζε ηεο εηεξφηεηαο θαη κία
θνζκνγνλία ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη.19
Η νκνζπνλδία νηθνδνκείηαη κε ηελ εθρψξεζε εμνπζηψλ θαη θπξηαξρίαο ζ’
έλα πνιηηηθφ θέληξν, είηε απηφ ιέγεηαη Οπάζηγθηνλ, Βεξνιίλν ή Βξπμέιιεο, αιιά
απφ ηελ άιιε κεξηά έλα άιιν ζεκαληηθφ κέξνο εμνπζηψλ θαη θπξηαξρίαο παξακέλεη

%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20(3091)%20%20%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE
%B2%CE%AC%CF%81%CE%B1%20%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.p
df, (πξνζπειάζηεθε 14 Γεθ 2015)
18

Σην ίδην ζει. 16-18.

19

Γεψξγηνο Βνζθφπνπινο, Δπξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί, πνιηηηθέο, πξνθιήζεηο, πξνβιεκαηηζκνί, Δθδφζεηο

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.177-184
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13

ζηα «ζπληζηψληα κέιε» ηεο νκνζπνλδίαο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο είλαη ηα εζληθά θξάηε – κέιε ηεο.20
Σχκθσλα κε ηνλ Π.Ισαθεηκίδε νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη
απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο φπσο:


νη θνηλφηεηεο, ελφηεηεο ή πνιηηείεο ζα πξέπεη λα επηζπκνχλ λα βξεζνχλ

θάησ απφ κηα εληαία αλεμάξηεηε θπβέξλεζε ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλα ζέκαηα. Τν
ζέκα ηεο εγθαζίδξπζεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο πξνθχπηεη κφλν φηαλ
ππάξρεη έθδειε απηή ε επηζπκία.


ηαπηφρξνλε ζα πξέπεη λα είλαη ε επηζπκία ησλ ελνηήησλ λα δηαηεξήζνπλ ή

λα εγθαζηδξχζνπλ έλα βαζκφ αλεμάξηεηεο δηαθπβέξλεζεο γηα θάπνηα άιια
ζέκαηα. Φσξίο ηελ χπαξμε απηήο ηεο επηζπκίαο, νη θνηλφηεηεο ή πνιηηείεο ζα
πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ ελνπνηεκέλν θξάηνο θαη φρη νκφζπνλδν θξάηνο.
Οη δχν απηέο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ην
ζρεκαηηζκφ νκνζπνλδηαθνχ ζπζηήκαηνο. Τφζν ε επηζπκία, φζν θαη ε ηθαλφηεηα
γηα ην ζρεδηαζκφ νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο εμαξηψληαη απφ ηελ παξνπζία ελφο
απνθαζηζηηθνχ παξάγνληα: ηελ νκνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη ηδηαίηεξα, ησλ
πνιηηηθψλ ζεζκψλ.
Τν νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα ζπληζηά απφ ηε θχζε ηνπ έθθξαζε δεκνθξαηίαο
θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπληαγκαηηθά πεξηνξηζκέλεο θπβέξλεζεο. Η
βησζηκφηεηα κηαο νκνζπνλδίαο πνπ ζπγθξνηείηαη απφ απηαξρηθά, δηθηαηνξηθά
ζπζηήκαηα, είλαη αδχλαηε, δεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα
νδεγήζεη αξγά ή γξήγνξα, ζηελ θαηάιπζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ
νη νκνζπνλδηαθέο θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ζηε ζθαίξα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Απηφο ν δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ ζπζηήκαηνο δχλαηαη
λα ζθηαγξαθεζεί ζχληνκα απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο: δεκνθξαηία,

20

Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Μεηαξξχζκηζε, 28 Σεπ 2012, http://met2.orangedemo.info, (πξνζπειάζηεθε 19

Απγ 2015)
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θξάηνο δηθαίνπ, εθαξκνγή δηθαίνπ, ζπληαγκαηηθά πξνζδηνξηζκέλε θαηαλνκή
εμνπζηψλ, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ θαη ηέινο αλεμάξηεηνπο λνκνζεηηθνχο
ζεζκνχο.21
Σηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη ζην
νκνζπνλδηαθφ θξάηνο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη θνηλή ηζαγέλεηα γηα φινπο ηνπο
πνιίηεο ηνπ θξάηνπο θαη θνηλφ έδαθνο, δειαδή ε χπαξμε ελφηεηαο ρψξαο, ιανχ
θαη νηθνλνκίαο. Σπλάκα, ε θπξηαξρία είλαη πξνλφκην ηεο νκνζπνλδίαο θαη κφλν ε
νκνζπνλδία δηαζέηεη δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, δειαδή εθπξνζσπεί ηε ρψξα
ζην εμσηεξηθφ. Τν νκνζπνλδηαθφ θξάηνο είλαη ην κφλν ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο
δηθαίνπ θαη φρη νη ζπζηαηηθέο κνλάδεο. Γηεζλψο, γηα πξάμεηο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ
θξάηνπο, επζχλεηαη κφλν ην εληαίν πξφζσπν ηνπ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο θαη φρη
ηα ζπζηαηηθά κέξε.22
Τν κείδνλ εξψηεκα θπζηθά είλαη εάλ ε νκνζπνλδία πνπ ζα έρεη σο
επηκέξνπο κνλάδεο ηα εζληθά θξάηε είλαη εθηθηή, εάλ δειαδή είλαη εθηθηή ε
«ζπλχπαξμε» εζληθψλ θξαηψλ θαη νκνζπνλδηαθήο θεληξηθήο εμνπζίαο. Γηα κηα
αξθεηά κεγάιε κεξίδα Δπξσπαίσλ πνιηηηθψλ, ε πξνεγνχκελε χπαξμε ησλ
εζληθψλ θξαηψλ δελ θαίλεηαη λα ζπληζηά αλππέξβιεην εκπφδην γηα ηνλ
ζρεκαηηζκφ ηεο νκνζπνλδίαο. Η δηαηήξεζε φκσο ησλ εζληθψλ θξαηψλ, κεηά ηε
ζπγθξφηεζε

ηεο

νκνζπνλδίαο,

σο

θπξίαξρσλ

κνλάδσλ,

παξαπέκπεη

αλαπφθεπθηα ζε εξσηεκαηηθά γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο νκνζπνλδίαο θαη ηε ζρέζε
ηεο κε ηε ζπλνκνζπνλδία. Σε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ην πνιηηηθφ ζρήκα πνπ
πξνθχπηεη έρεη πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα ζπλνκνζπνλδίαο, παξά νκνζπνλδίαο.
Υπάξρνπλ

σζηφζν

ηέζζεξηο

ζεκειηαθέο

πξνυπνζέζεηο

φπνπ

ην

νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρσξίο λα

21

Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Τν κέιινλ ηεο Δπξψπεο, Η πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε

Διιάδα, Δθδφζεηο Σηδέξεο, Αζήλα, 2000, ζει.18-20.
22

Δξαηψ Κνδάθνπ- Μαξθνπιιή (Τέσο Υπνπξγφο Δμσηεξηθψλ), «Οκνζπνλδία θαη Οκνζπνλδηαθέο Δπηινγέο

ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ 2», 22 Φεβ 2010, http://www.slideshare.net/eratokm49/2-3245207, (πξνζπειάζηεθε
10 Απγ 2015)
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δηνιηζζήζεη ζ’έλα δηαθπβεξλεηηθνχ, ζπλνκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα κφξθσκα,
ειεγρφκελν απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη:


ε αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία ησλ ππεξεζληθψλ ζεζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα

πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί πιήξσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζεζκνί φπσο ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ην πιαίζην νηθνδφκεζεο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ
ζπζηήκαηνο.


ηα εζληθά θξάηε σο ζπζηαηηθέο επί κέξνπο κνλάδεο ηεο νκνζπνλδίαο ζα

πξέπεη λα είλαη, ζην κέηξν ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί
ζηελ νκνζπνλδία, ππνθείκελα ηεο λνκηθήο ηάμεο ηεο νκφζπνλδεο Έλσζεο. Απηφ
ζπλεπάγεηαη, πξψηα απ’φια, ηε δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο
ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ έλαληη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ.


ε νκνζπνλδία ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφ θαη εμειηζζφκελν δπλακηθφ

ραξαθηήξα. Η θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη εζληθψλ
θξαηψλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, δελ ζα πξέπεη λα έρεη ζηαηηθφ
ραξαθηήξα, δειαδή λα νδεγεί ζην πάγσκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο.


αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ νπνηνπδήπνηε νκνζπνλδηαθνχ ζρήκαηνο ζα

πξέπεη λα απνηειέζεη έλαο «κεραληζκφο αιιειεγγχεο» κε έλα πιέγκα
αλαδηαλεκεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ κεηαθνξά πφξσλ ζηηο ιηγφηεξν εχπνξεο
κνλάδεο ηνπ, πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηζρπξφ πξνυπνινγηζκφ. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ε Έλσζε, σο νκνζπνλδία, ζα πξέπεη βαζκηαία λα απνθηήζεη εμνπζίεο γηα
επηβνιή θφξσλ θαη θαηαλνκή δαπαλψλ. Φσξίο έλαλ ηζρπξφ «κεραληζκφ
αιιειεγγχεο», ε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ε πνιηηηθή λνκηκνπνηήζε ηεο νκνζπνλδίαο
ζα θινληζζνχλ.23
Σεκαληηθφο αξηζκφο Δπξσπαίσλ πνιηηηθψλ ζεσξνχλ ηελ εθπφλεζε ηνπ
επξσπατθνχ ζπληάγκαηνο σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πνιηηηθή κεηεμέιημε ηεο
ΔΔ πξνο νκνζπνλδηαθφ πξφηππν.

23

Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Τν κέιινλ ηεο Δπξψπεο, Η πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε

Διιάδα, Δθδφζεηο Σηδέξεο, Αζήλα, 2000, ζει.31-35.
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Η ζχληαμε ηνπ ζπληάγκαηνο επηδηψθεηαη γηα ηξείο θπξίσο ιφγνπο:


σο κέζν γηα ηελ νξηζηηθή θαηαλνκή ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ

αλάκεζα ζηελ Έλσζε, ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο.


σο κέζν γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηεο θαιχηεξεο ζχλδεζήο

ηεο κε ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία.


σο κέζν, θπξίσο ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, πξνψζεζεο θαη εκπέδσζεο ηνπ

νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα ηεο Έλσζεο.24

1.3

Πξνζδνθψκελα νθέιε νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο – ζχλδεζε
κε ζέκαηα θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο άκπλαο θαη αζθαιείαο
Η επηινγή ηνπ πνιηηεηαθνχ ζπζηήκαηνο ελφο θξάηνπο δελ γίλεηαη κέζα ζε

έλα ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ θελφ. Αληίζεηα, απνηειεί απφηνθν ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ πνιηηηθψλ νληνηήησλ θαη δεκηνχξγεκα ησλ πεξηβαιινπζψλ
ζπλζεθψλ. Μπνξεί λα εηπσζεί, ινηπφλ, φηη ε πηνζέηεζε ελφο νκνζπνλδηαθνχ
κνληέινπ έξρεηαη ζε ζπλέρεηα κηαο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ απηνθπβέξλεζεο ή
θαζνξίδεηαη θαηαιπηηθά απφ ην πεξηερφκελν κηαο πξνεγνχκελεο δηεζλνχο ή
εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο.25
Σχκθσλα κε ηνλ Andrew Heywood ζην έξγφ ηνπ «Πνιηηηθή», ζε έλα πξψην
επίπεδν ην νκνζπνλδηαθφ κνληέιν, θαιιηεξγψληαο ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ σζεί ηνπο
επξσπατθνχο ιανχο λα μεθχγνπλ απφ ηνλ ζηελφ θαη απνκνλσηηθφ εζληθηζκφ θαη ζε
έλα δεχηεξν επίπεδν ε νηθνλνκηθή, λνκηζκαηηθή θαη πνιηηηθή ελνπνίεζε
δεκηνπξγνχλ έλα βαζκφ αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ θαζηζηά
αδηαλφεην ηνλ πφιεκν ή κηα επξείαο θιίκαθαο ζχγθξνπζε ζηελ Δπξψπε.

24

25

Σην ίδην ζει.36-37.
Νηθφιαο Κπξηάθνπ, «γηαηί νκνζπνλδία; κηα απφπεηξα πξνβιεκαηηζκνχ», Φεβ 2014, Πεξηνδηθφ Φξφλνο,

http://www.chronosmag.eu/index.php/g-spe-pp-pls.html, (πξνζπειάζηεθε 10 Απγ 2015)
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Οη θχξηνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηεο νκνζπνλδίαο είλαη ε
ζπιινγηθή αζθάιεηα, ε νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη ε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο κε ηελ
άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ, θαζψο,
επίζεο, θαη ε πηνζέηεζε απφ ηα πνιηηηθά ππνθείκελα κηαο νκνζπνλδίαο, ελφο
θνηλνχ πνιηηηθνχ αμηαθνχ θψδηθα πνπ έρεη σο θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ εηξεληθή
ζπλχπαξμε. Δλζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο απνθέληξσζεο πνπ
επηηξέπεη ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ
κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζην ηνπηθφ επίπεδν.26
Τα ζεηηθά ζηνηρεία, νλνκαζηηθά ηνπιάρηζηνλ, κίαο νκνζπνλδηαθήο δνκήο
αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ηελ
απνθπγή εγεκνλίαο, αθνχ ε ζπληαγκαηηθή ηάμε επηβάιιεη ηελ ηζνλνκία ησλ κεξψλ
θαη ηελ απηνλνκία.27
Γχν είλαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ μερσξίδνπλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο
νκνζπνλδηαθήο δνκήο γηα έλα θξάηνο. Τν πξψην είλαη φηη απηή ιεηηνπξγεί εμ
νξηζκνχ πξνζηαηεπηηθά πξνο ηελ θνπιηνχξα, ηελ ηδηνπξνζσπία, ηνλ ραξαθηήξα
θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ κεξψλ πνπ ηηο απνηεινχλ. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε
εηεξφηεηα απηή εδξάδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή εζληθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή,
γισζζηθή ή άιιε ηαπηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ ηεο, ε νκνζπνλδία
απνηειεί θφξνπκ ζπλχπαξμεο, αιιά θαη πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπληζησζψλ κεξψλ ηεο. Σηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ., αμίδεη λα ζπκεζεί
θαλείο ηελ πνιππνίθηιε ζπλχπαξμε θαη πξνζηαζία ησλ πάζεο κνξθήο
δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ εληφο ηεο, θαζψο θαη ην επξχ πιέγκα πξνζηαζίαο πνπ
παξέρεη ζε απηέο, άκεζα ή παξεκπηπηφλησο, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο ηεο.
Τν δεχηεξν πιενλέθηεκα είλαη φηη, αληίζεηα κε φηη ελδερνκέλσο δηαηζζεηηθά
πηζηεχεη θάπνηνο, ην νκνζπνλδηαθφ πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά
πξνο ηε δεκνθξαηηθή αξρή. Κη απηφ γηαηί απμάλεη ηηο επθαηξίεο πνιηηηθνχ
αληαγσληζκνχ θαη πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα (θεληξηθή

26

27

Σην ίδην
Γεψξγηνο Βνζθφπνπινο, Δπξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί, πνιηηηθέο, πξνθιήζεηο, πξνβιεκαηηζκνί, Δθδφζεηο

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.177-184
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θαη δχν πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο). Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε
πιεζπζκηαθά ηζρλφηεξεο νκάδεο λα εθπξνζσπνχληαη θαηά αλαινγηθφηεξν (ή
αθφκα θαη επζέσο αλάινγν) ηξφπν ζηα ζεζκηθά φξγαλα, ζπληείλνληαο έηζη ζηελ
εκβάζπλζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ
ηνπηθψλ πνιηηηθψλ αγνξψλ.28
Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε πνιίηεο έρεη δχν επθαηξίεο άζθεζεο ηνπ ζεκειηψδνπο
δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ζηα νκνζπνλδηαθά λνκνζεηηθά φξγαλα
θαη ζηα λνκνζεηηθά φξγαλα ησλ ζπζηαηηθψλ κνλάδσλ. 29
Σην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζχλδεζε ησλ πηζαλψλ πιενλεθηεκάησλ
πηνζέηεζεο ελφο νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο κε δεηήκαηα εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη άκπλαο.
Με ηελ νκνζπνλδία κεηαβηβάδεηαη αξγά ή γξήγνξα ζηνπο θεληξηθνχο
ζεζκνχο θαη ζηα φξγαλα ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη
ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπκπξαηηφλησλ θξαηψλ – κειψλ. Σε έλα νκνζπνλδηαθφ
πνιηηηθφ ζχζηεκα ην ζέκα ηεο εμσηεξηθήο αζθάιεηαο ηνπ ελνπνηεκέλνπ ρψξνπ
γίλεηαη αληηθείκελν ζπιινγηθήο ζεζκηθήο δηαρείξηζεο. Η κεηεμέιημε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζε Πνιηηηθή Έλσζε νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα εκπεδψλεη ηελ αζθάιεηα
ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο, γηαηί ε πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ
ζπληζησζψλ θαζίζηαηαη ζέκα ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ην
ζχζηεκα ηεο Έλσζεο.30
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα είλαη φηη κε ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο αζθαιείαο παχεη λα πθίζηαηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ πνιηηηθψλ
ζε επηκέξνπο ζπληζηψζεο θαη δεκηνπξγείηαη έλαο Δπξσπατθφο Λεβηάζαλ, δειαδή

28

Νηθφιαο Κπξηάθνπ, «γηαηί νκνζπνλδία; κηα απφπεηξα πξνβιεκαηηζκνχ», Φεβ 2014, Πεξηνδηθφ Φξφλνο,

http://www.chronosmag.eu/index.php/g-spe-pp-pls.html, (πξνζπειάζηεθε 10 Απγ 2015)
29

Δξαηψ Κνδάθνπ- Μαξθνπιιή (Τέσο Υπνπξγφο Δμσηεξηθψλ), «Οκνζπνλδία θαη Οκνζπνλδηαθέο Δπηινγέο

ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ 2», 22 Φεβ 2010, http://www.slideshare.net/eratokm49/2-3245207, (πξνζπειάζηεθε
10 Απγ 2015)
30

Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Τν κέιινλ ηεο Δπξψπεο, Η πξννπηηθή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε

Διιάδα, Δθδφζεηο Σηδέξεο, Αζήλα, 2000, ζει. 54, 97, 134
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κηα αμηφπηζηε, ζηαζεξή δηαδηθαζία ζπκβηβαζκνχ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ,
πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ, κηαο αλψηαηεο αξρήο
πνπ απνδίδεη δηθαηνζχλε θαη εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ησλ θξαηψλ.
Σηα πιαίζηα ηεο νκνζπνλδίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία απηή
ζεκειηψλεηαη, νπζηαζηηθά δεκηνπξγνχλ θεληξνκφιεο δπλάκεηο. Τα πξνβιήκαηα ζην
εζσηεξηθφ ηεο θαζίζηαληαη θνηλά, φηαλ ηνπιάρηζηνλ 2 θξάηε – ζπληζηψζεο
αληηκεησπίδνπλ θνηλφ πξφβιεκα – απεηιή. Τν παξαπάλσ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη
ε έμαξζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ κε ηε δξακαηηθή αχμεζε ησλ
πξνζθπγηθψλ εηζξνψλ ζηε ρψξα καο θαη ε επαθφινπζε δηαξξνή ηνπο ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν, γεγνλφο πνπ αθχπληζε Γεξκαλία – Γαιιία πξνο αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαπέξα ηελ φιε ζπιινγηζηηθή, νη απεηιέο ζα
θαηαζηνχλ επί ηεο νπζίαο θαη ζπληαγκαηηθά θνηλέο γηα φια ηα θξάηε ηεο
νκνζπνλδίαο. Οπζηαζηηθά, απεζληθνπνηείηαη ην πεξηβάιινλ αζθαιείαο ησλ
ζπληζησζψλ, ελνπνηείηαη ε ρσξνηαμία ηεο Δπξψπεο θαη πιένλ πθίζηαηαη θνηλή
πνιηηηθή ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη άκπλαο.

1.4

Δπηθξίζεηο

–

ιφγνη

απνκάθξπλζεο

απφ

ηελ

νκνζπνλδηαθή

δνκή

δηαθπβέξλεζεο
Η νηθνδφκεζε κηαο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηέγεο
ήηαλ θαη παξακέλεη έλα εγρείξεκα εγγελψο δχζθνιν θαη πνιχπινθν - ζηα φξηα ηνπ
νπηνπηθνχ, ίζσο-, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κνηάδεη φιν θαη ιηγφηεξν ζειθηηθφ γηα φιν
θαη πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο, φρη κφλν ζηηο βαξχηεξα πιεηηφκελεο απφ ηελ θξίζε
θνηλσλίεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, αιιά -πεξηζζφηεξν ελδερνκέλσο- θαη ζηηο πην
εχξσζηεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηνπ Βνξξά.31

31

Σηακάηεο

Κπξδφπνπινο

Μάτνο

11

2014,

Φηινεπξσπατθφο

http://news247.gr/eidiseis/gnomes/kirzopoulos/filoeyrwpaikos-eyrwskeptikismos.2781786.html
(πξνζπειάζηεθε 27 Απγ 2015)
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Τν «επξσπατθφ φλεηξν» νξακαηίζηεθε ην δξφκν πξνο ηελ πιήξε
νκνζπνλδηνπνίεζε ζην κέιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
ακπληηθψλ πνιηηηθψλ. Σηαδηαθά βήκαηα εκπξφο θαη ζηε ζπλέρεηα ηαθηηθά
πηζσγπξίζκαηα έρνπλ καηαηψζεη απηφ ην φλεηξν εδψ θαη ρξφληα, νδεγψληαο ζε κηα
Δπξψπε πνπ νχηε είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή, νχηε απφιπηα κε ιεηηνπξγηθή, αιιά
πνπ απιά ηα βγάδεη πέξα. Δίλαη πιένλ μεθάζαξν φηη ην θνηλφ λφκηζκα, πνπ
επηδίσμε λα ελψζεη ηνπο ιανχο απφ ηελ «πίζσ πφξηα» ηεο νηθνλνκίαο, δίραζε
παξά έλσζε ηελ Δπξψπε. Οη εζληθηζηηθέο θαη ιατθηζηηθέο αληηδξάζεηο πξνο ηελ
πεξαηηέξσ

ελνπνίεζε

έρνπλ

εμαπισζεί

ζαλ

ξσγκέο

ζην

επξσπατθφ

νηθνδφκεκα.32
Η παξνχζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πξφζθαηεο πνιχκελεο
δηαπξαγκαηεχζεηο – πνπ έθεξαλ ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα ζηα πξφζπξα ηεο
θαηάξξεπζεο - ζρεηηθά κε ηελ ζπλέρηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο παξακνλήο ηεο
Διιάδνο ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο επξσδψλεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλεπαξθή
έληαζε ζπιινγηθφηεηαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο θαη κηαο
πξνζπάζεηαο

πνιηηηθήο

πεξηζσξηνπνίεζεο

ησλ

αζζελέζηεξσλ

νηθνλνκηθά

θξαηψλ.33Τα παξαπάλσ ππνγξακκίδνπλ ηελ έιιεηςε «αξκνλίαο ζπκθεξφλησλ»,
ηελ ππεξίζρπζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηελ χπαξμε ηζρπξψλ θπγφθεληξσλ
δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο. Σπλεπψο, ε πξνζδνθία γηα
νκνζπνλδνπνίεζε αλ δελ ζπληζηά νπηνπία ζίγνπξα δελ πξφθεηηαη λα επνδσζεί
ζχληνκα.
Οη επηθξηηέο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην δήηεκα ηεο
επξσπατθήο νινθιήξσζεο αθνξά πξψηηζηα απηφ ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ηεο
απηφλνκεο δξάζεο ησλ θξαηψλ, αιιά θαη ηεο «ιατθήο θπξηαξρίαο ζηα θξάηε
κέιε». Τν παξαπάλσ δήηεκα αλαθέξεηαη ζηελ ηχρε θαη ην ξφιν ησλ επξσπατθψλ
θξαηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ή κε, ελφο λένπ θξάηνπο ή ππεξθξάηνπο. Δπηπιένλ
αθνξά, ην ξφιν ησλ εζλψλ θαη εζληθψλ ηαπηνηήησλ ζηα πιαίζηα ελφο ππεξεζληθνχ

32

Nathan Gardels, Η «δηπιή αιήζεηα» πνπ απνθάιπςε ε ειιεληθή θξίζε δείρλεη φηη νδεγνχκαζηε ζε κηα

«Δπξψπε δχν ηαρπηήησλ», 7 Ινπι 2015, The Huffington post, http://www.huffingtonpost.gr/nicola-berggruen/_682_b_7744184.html, (πξνζπειάζηεθε 2 Σεπ 2015)
33

Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Ηλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο: εθθάλζεηο ηζρχνο,

αιιειφδξαζε θαη ην δήηεκα ηεο παγθφζκηαο εγεκνλίαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2012, ζει.19
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κνξθψκαηνο πνπ νη θεληεξαιηζηέο ζα επηζπκνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ. Απηφ ην
κφξθσκα δελ έρεη ιάβεη κηα ζαθή ζεζκηθή θαη λνεκαηηθή κνξθή, θαζψο ε βήκα –
βήκα

δηαδηθαζία

δελ

ζέηεη

καθξνζηξαηεγηθνχο

ζηφρνπο

θαη

νλνκαζηηθά

ηνπιάρηζηνλ δελ ζέηεη έλαλ νκνζπνλδηαθφ ζηφρν. Μηα νκνζπνλδία βαζίδεηαη ζε
κία ζπληαγκαηηθή ηάμε πνπ γελλά κία αλψηεξε αξρή. Τν παξαπάλσ θαηαδεηθλχεη
ηε ζεκαζία ζε πξαθηηθφ επίπεδν, αιιά θαη επίπεδν ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, χπαξμεο
ελφο επξσπατθνχ ζπληάγκαηνο ρσξίο απηφ λα παξαπέκπεη ζηελ a priori
δεκηνπξγία ελφο νκνζπνλδηαθνχ κνξθψκαηνο ή ηελ ππεξθάιπςε ηεο θξαηηθήο
θπξηαξρίαο. Η ηειενινγηθή αζάθεηα (κε θαζνξηζκφο ελφο ηειηθνχ ζηφρνπ) πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία απνηειεί ηαπηφρξνλα πξφβιεκα αιιά θαη
ηξφπν απνθπγήο αδηεμφδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθάκςνπλ ην πθηζηάκελν
πνιπεπίπεδν πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη νινθιήξσζεο ή θαη λα απνδνκήζνπλ ηελ
ΔΔ. Η απνδνρή απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα πξνυπέζεηε ηελ κεηεμέιημε ηνπ
Δπξσπατζκνχ ζε θπξίαξρε ηδενινγία εληφο ηεο ΔΔ.34
Η αμίσζε γηα κηα ππεξεζληθή Δπξψπε νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα, αλ θαη
ήηαλ ην ηζρπξφηεξν ξεχκα ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’40 θαη ηνπ ’50, ηειηθά δελ βξήθε πεδίν
εθαξκνγήο ιφγσ ηεο αλαπφδξαζηεο εηεξφηεηαο πνπ, φπσο είλαη θπζηθφ, ηελ
θαζηζηά αλέθηθηε. Δμάιινπ νη θεληεξαιηζηηθέο παξαδνρέο δηαθξίλνληαη γηα ην πνιχ
κεγάιν εχξνο ζέζεσλ θαη παξαδνρψλ σο πξνο ηελ αθξηβή κνξθή, δνκή θαη
ραξαθηήξα

ηνπ

επηδεηνχκελνπ

επξσπατθνχ

ζπζηήκαηνο…

Η ινγηθή

ηεο

νινθιήξσζεο δελ είλαη πάληνηε ζπκβαηή κε ηε ινγηθή ηεο εηεξφηεηαο… Τα
δηιήκκαηα είλαη ηφζν κεγαιχηεξα, φζν αθνξνχλ ηνλ ππξήλα ησλ αμηψζεσλ
θπξηαξρίαο

–

αλεμαξηεζίαο,

δειαδή

ηελ

άκπλα,

ηελ

αζθάιεηα

θαη

ηε

δηπισκαηία…».35
Η δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθξηηέο ζπληζηψζεο
κνλάδεο δπλαηφλ λα παξνπζηάζεη ηα εμήο πξνβιήκαηα:

34

Γεψξγηνο Βνζθφπνπινο, Δπξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί, πνιηηηθέο, πξνθιήζεηο, πξνβιεκαηηζκνί, Δθδφζεηο

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.178-179
35

Ήθαηζηνο Παλαγηψηεο, Κνζκνζεσξεηηθή εηεξφηεηα θαη αμηψζεηο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο. Δπξσπατθή άκπλα,

αζθάιεηα θαη πνιηηηθή ελνπνίεζε, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2001, ζει.310, 319-320.
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εληνλφηεξε πξνβνιή ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ,



πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ,



ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηψλ θαηά ηξφπν πνπ λα ηνπο παξέρεηαη έλα ζεζκηθφ

νπινζηάζην πξνο ρξήζε ελαληίνλ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, θαη


ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ πξνβιέπεηαη έλα εληζρπκέλν δηθαίσκα

αξλεζηθπξίαο, λα κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα ή λα απνδπλακψλεηαη ν κεραληζκφο
ιήςεο απνθάζεσλ.
Σην ζχλνιφ ηνπο, αιιά θαη μερσξηζηά ην θαζέλα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα,
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δπλεηηθά γελεζηνπξγέο αηηίεο λέσλ ζπγθξνχζεσλ.
Σπλάκα, ιφγσ ησλ δχν επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο αλάγθεο επίηεπμεο
ζπλαίλεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίσλ ζπκβηβαζκψλ, νη δηαδηθαζίεο θαζίζηαληαη
πην πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα νδεγήζνπλ ζε πεξηηηή
επαλάιεςε

θπβεξλεηηθψλ

έξγσλ,

θαζψο

θαη

ζε

αλαπνηειεζκαηηθέο,

ζπκπίπηνπζεο ή αληηθξνπφκελεο πνιηηηθέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θξάηνπο.36
Ο Μ. Handcock (Politics in Europe, CQ Press, Washington, 2007, ζει.191 278) αλαθεξφκελνο ζην γεξκαληθφ νκνζπνλδηαθφ κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη ε
νπζηαζηηθή νκνζπνλδνπνίεζε ηεο Δπξψπεο ζα επηιχζεη ζεκαληηθά δεηήκαηα
δηαθπβέξλεζεο θαη ζα πεξηνξίζεη ηηο δηαθξαηηθέο ζπγθξνχζεηο, αθνχ έηζη ζα
ππεξθαιπθζεί ε θξαηηθή θπξηαξρία θαη ζα εμνπδεηεξσζνχλ νη επξσπατθνί
εζληθηζκνί. Σχκθσλα κε ηνλ ίδην πξαθηηθά ην δήηεκα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε έρεη επηιπζεί κε ηε ζεκεξηλή ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή
δνκή ηεο ΔΔ, νπφηε ην δήηεκα ηεο ηππηθήο νκνζπνλδνπνίεζεο δελ απνηειεί
πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο ρψξεο κέιε, αλ θαη θάπνηεο απφ απηέο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε
ηα νκνζπνλδηαθά πξφηππα (φπσο ιφγνπ ράξε ην νκνζπνλδηαθφ κνληέιν
δηαθπβέξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο).

36

Νηθφιαο Κπξηάθνπ, «γηαηί νκνζπνλδία; κηα απφπεηξα πξνβιεκαηηζκνχ», Φεβ 2014, Πεξηνδηθφ Φξφλνο,

http://www.chronosmag.eu/index.php/g-spe-pp-pls.html, (πξνζπειάζηεθε 10 Απγ 2015)
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Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη δεηήκαηα εηεξφηεηαο, αθνζίσζεο,
εζληθήο ζπλείδεζεο, θνηλήο ηζηνξίαο θαη δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο πνπ
αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Γηα ηνπο πνιηηηθνχο ξεαιηζηέο ν
ζηφρνο αξκνληθνχ ζπλδπαζκνχ ελφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, σο απνηέιεζκα ελφο
«ηζηνξηθνχ ζπκβηβαζκνχ», ζπληζηά νπηνπία θαη νη δχν αληηιήςεηο δελ είλαη
ζπκβαηέο.
Έλα επίζεο ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη θαη απηφ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο,
ην νπνίν είλαη ππαξθηφ θαη δελ κπνξεί λα αλαιπζεί κε ηππηθνχο δηαδηθαζηηθνχο
φξνπο, αιιά κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηα δξψκελα.
Τν παξαπάλσ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ χπαξμε ελφο επξσπατθνχ ζπληάγκαηνο,
αθνχ σο έλσζε ιαψλ ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη ζε ζπληαγκαηηθέο δνκέο.37
Γηα κεξηθνχο, φπσο νη Γθσιηζηέο, ε πξννπηηθή νκνζπνλδνπνίεζεο είλαη
πνιχ καθξηλή θαη εμαξηάηαη απφ πνιιέο αιιαγέο ζε επίπεδν εζληθνχ θξάηνπο, γηα
άιινπο, φπσο νη ιεηηνπξγηζηέο, έλα νκνζπνλδηαθφ θξάηνο είλαη πνιχ πηζαλφ αιιά
αλεπηζχκεην, ελψ γηα ηνπο λενιεηηνπξγηζηέο ησλ Βξπμειιψλ είλαη επηζπκεηφ, αιιά
ζρεδφλ αθαηφξζσην.38
Ο Μάξην Τειφ ππνγξακκίδεη φηη: « παξά ην φηη πνηέ πξηλ ζηελ ηζηνξία δελ
είρε ζπδεηεζεί θαη επηθπξσζεί δηεζλήο ζπλζήθε κε ηφζν κεγάιε δεκνθξαηηθή
ζπκκεηνρή …νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη κάιηζηα ζε
ρψξεο ηδξπηηθά κέιε (Γαιιία, Οιιαλδία) θαη νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ επηθχξσζε
ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1992 έσο ην 2007, έδεημαλ φηη
ππάξρνπλ νξηζκέλα αλππέξβιεηα φξηα ζηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο… Λφγνη
φπσο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΕΕ, ε επξσπατθή ηζαγέλεηα, ε πνιππινθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ (εηδηθά ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εμσηεξηθή

37
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Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.182-183.
38
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πνιηηηθή) καο ππνρξεψλνπλ λα κεηξηάζνπκε ηε ζέζε πεξί νκνηφηεηαο ηεο ΕΕ κε ηα
νκνζπνλδηαθά θξάηε».39
Ο Andrew Heywood ζην έξγν ηνπ «Πνιηηηθή» αλαθέξεη φηη ε νινθιήξσζε
σθειεί πξσηίζησο ηα κεγάια θαη νηθνλνκηθά ηζρπξά θξάηε θαη ζα νδεγήζεη ηειηθά
ζε κηα Δπξψπε ππφ γεξκαληθή εγεκνλία (απηφ ην αλέθεξε ν Andrew Heywood
πξηλ 10 ρξφληα ζρεδφλ πξνθεηηθά). Απηφ ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηνλ ίδην φηη ε
νινθιήξσζε θαζνδεγήζεθε ελ πνιινίο απφ πνιηηηθέο ειίη θαη επηρεηξεκαηηθά
ζπκθέξνληα πνπ ζέιεζαλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο επξσπατθνχο ιανχο, ψζηε λα
ππνζηεξίμνπλ ηε Νέα Δπξψπε. Σπλερίδεη ππνζηεξίδνληαο φηη νη εζληθέο, γισζζηθέο
θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ εδξαίσζε απζεληηθψλ ζρέζεσλ
πνιηηηθήο ππαθνήο πξνο ηνπο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ, θάηη πνπ νδεγεί ζε δεκνθξαηηθφ
έιιεηκκα πνπ δχζθνια ζα μεπεξαζηεί ιφγσ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζεζκψλ
ηεο Δ.Δ. θαη ησλ επξσπατθψλ πιεζπζκψλ.
Ο Sidjanski Dusan παξαδέρεηαη φηη : «πξάγκαηη ε έιιεηςε ζπλάθεηαο ζηελ
εμσηεξηθή πνιηηηθή, νη εληάζεηο θαη ε αλαζθάιεηα, ε νπνία δχλαηαη λα πξνθιεζεί,
έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε, θαζψο θαη ζηελ
θνηλνηηθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε. Επείγεη ε αλαδεκηνπξγία ηεο ζθαηξηθήο πνιηηηθήο
ζπλνρήο ηεο Έλσζεο, εθηεζεηκέλε θαζψο είλαη ζε πνιηηηθέο θαηά ηνκείο, ζε
θαηαθεξκαηηζκέλα νξάκαηα θαη εμνπζίεο, θαζψο θαη ζηελ αλνκνηφηεηα ησλ
δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ».40
Δίλαη ζαθέο φηη ηα θξάηε κέιε επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ νπζηαζηηθά
πξνλφκηα θαη απηνλνκία δξάζεο κε βάζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο,

φζνλ

αθνξά

ηε

ξχζκηζε

ησλ

αξκνδηνηήησλ

θαη

ησλ

πξσηνβνπιηψλ κεηαμχ Έλσζεο θαη θξαηψλ.41
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Τειφ Μάξην, Η επξσπατθή ζεψξεζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2012, ζει.363-
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Sidjanski Dusan, Η νκνζπνλδίσζε ηεο Δπξψπεο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1999, ζει.526
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1.5

Σπκπεξάζκαηα
Βξηζθφκαζηε κέζα ζε κηα πξσηνθαλή επξσπατθή θξίζε, ηδηαίηεξα ηνπ

επξσπατθνχ λφηνπ, θξίζε πνιιαπιή: νηθνλνκηθή, δεκνγξαθηθή, νηθνινγηθή,
θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη ζεζκηθή. Οχηε ε Δπξσδψλε, νχηε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
ζην ζχλνιφ ηεο θαίλεηαη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ.
Καηά γεληθή νκνινγία, ε Δπξψπε «θάλεη πνιχ ιίγα, πνιχ αξγά». Καη φκσο ε
Δπξψπε παξακέλεη έλα θνινζζηαίν επίηεπγκα παγθφζκηαο ζεκαζίαο ρσξίο
ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν.42
Σπκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε νκνζπνλδία δελ απνηειεί
παλάθεηα θαη δελ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν κνληέιν
νκνζπνλδίαο πνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Κάζε
νκνζπνλδία δηαζέηεη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο ρψξαο θαη ηνπ ιανχ. Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία
θεληεξαιηζηηθήο θνπιηνχξαο, κε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαίλεζεο, ζπλεξγαζίαο,
αλεθηηθφηεηαο,

αιιεινθαηαλφεζεο,

ζεβαζκνχ

ηεο

δηαθνξεηηθφηεηαο

θαη

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, αθνζίσζεο ζε θνηλνχο ζεζκνχο θαη θαιιηέξγεηα θνηλήο
ηαπηφηεηαο.43
Ωο απφζηαγκα φισλ ησλ παξαπάλσ, ε νκνζπνλδνπνίεζε ίζσο είλαη ε
νξηζηηθή απάληεζε γηα ηελ επξσδψλε (θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλνιηθά), ηφζν
ζε επίπεδν ζεζκψλ θαη λνκηκνπνίεζεο44, φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ. Τν θαηά
πφζνλ φκσο είλαη εθηθηή ε εγθαζίδξπζή ηεο ζην νξαηφ κέιινλ, παξακέλεη αλνηρηφ
εξψηεκα. Πξψηνλ, γηαηί ζεκαληηθέο ρψξεο κέιε (π.ρ. Γαιιία) εκθαλίδνληαη
απξφζπκεο λα εθρσξήζνπλ ηηο αλαγθαίεο εμνπζίεο θαη θπξηαξρία γηα ηελ

42

«Οκνζπνλδηαθή Δπξψπε: Ο κφλνο δξφκνο πξνο ην κέιινλ», Ινπι 2013, http://thinkpi.gr/?p=510,

(πξνζπειάζηεθε 26 Απγ 2015)
43

«Τη ζεκαίλεη Φεληεξαιηζκφο (Οκνζπνλδνπνίεζε) ηεο ΔΔ» Αθξίηαο ηεο Μαθεδνλίαο, 15 Μαξ 2012

http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.gr/, (πξνζπειάζηεθε 2 Απγ 2015)
44

Τν επίπεδν λνκηκνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ φρη απφ ηηο πνιηηηθέο ειίη θαη

ηππηθή επηθχξσζε ησλ απνθάζεσλ απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, αιιά κε αλαγσγή απηψλ ζηνπο πνιίηεο κέζσ
δεκνςεθηζκάησλ, θαζηζηψληαο ηνπο έηζη ελεξγφ κέξνο, πξνο πεξηνξηζκφ εκθάληζεο δεκνθξαηηθνχ
ειιείκκαηνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

26

εγθαζίδξπζή ηεο, ίζσο γηαηί ππάξρνπλ αξθεηέο παξαλνήζεηο γηα ην πεξηερφκελφ
ηεο. Γεχηεξνλ, γηαηί θάπνηεο άιιεο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, πνπ ζα ήηαλ
πξφζπκεο λα εθρσξήζνπλ εμνπζία/θπξηαξρία, δελ είλαη πξφζπκεο, παξά ηα φζα
ιέλε, λα αλαιάβνπλ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν κέιινλ, πνπ
ζπλεπάγεηαη ην ζχζηεκα (δεκνζηνλνκηθή νκνζπνλδνπνίεζε). Δπνκέλσο, ε
εγθαζίδξπζε ηεο νκνζπνλδίαο, φζν επηζπκεηή θη αλ είλαη, δελ ζα έιζεη αλψδπλα
θαη ζχληνκα. Θα έιζεη έπεηηα απφ κηα δχζθνιε θαη καθξφζπξηε δηαδηθαζία.45
Η ηειηθή έθβαζε ηνπ ελνπνηεηηθνχ εγρεηξήκαηνο δελ κπνξεί λα πξνβιεθηεί
κε αζθάιεηα, αθνχ απνηειεί εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί, κεηαμχ
άιισλ, απφ πνηνηηθέο παξακέηξνπο φπσο ν βαζκφο εμέιημεο ησλ επξσπατθψλ
ζεζκψλ, αιιά θαη ν νπζηαζηηθφο εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. Δηδηθά ζην πνιηηηθφ πεδίν θαη κεηά ηε καδηθή δηεχξπλζε
ηνπ 2004 θαηαγξάθεηαη κηα ζαθήο ηάζε επαλεζληθνπνίεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Έλσζεο. Απηφ είλαη ινγηθφ αθνχ νη πξνηεξαηφηεηεο δηακνξθψλνληαη ζε εζληθφ
επίπεδν, ε δε αζθάιεηα ησλ ρσξψλ κειψλ εμαζθαιίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
αληίιεςεο ηεο απηνβνήζεηαο.46
Η νκνζπνλδία δελ είλαη έλα ηέιεην παθέην ζεζκψλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη κηα
θαη γηα πάληα ηνλ επξσπατθφ παξάδεηζν. Θα είλαη κηα ζπλερήο θνηλσληθή θαη
ηζηνξηθή δεκηνπξγία, θαη παξάιιεια έλα ζεζκηθφ πνηνηηθφ άικα, έλα φρεκα ηθαλφ
λα νδεχζεη ζην δξφκν πνπ έρνπκε δηαθεξχμεη φηη πνξεπφκαζηε σο Δπξσπαίνη.47
Σχκθσλα κε ηελ Βarbara Spinelli: «ε επξσπατθή έλσζε ζήκεξα κνηάδεη
πεξηζζφηεξν κε έλαλ «δηαρσξηζκφ» («Disunion»), έλα ζπλνλζχιεπκα εζληθηζκψλ.
Μηα Επξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ Ειιάδα σο πεηξακαηφδσν γηα λα εμεηάζεη αλ
δχλαηαη λα επηβηψζεη ζηε «ζεξαπεία ιηηφηεηαο» είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ
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Παλαγηψηεο Ισαθεηκίδεο, Μεηαξξχζκηζε, 28 Σεπ 2012, http://met2.orangedemo.info, (πξνζπειάζηεθε 19
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Επξψπε, φπσο ηελ νξακαηίζηεθαλ νη ηδξπηέο ηεο: είλαη έλα κέξνο ηαπείλσζεο.
Είλαη ε αλαβίσζε θαηαζηξνθψλ, φπσο απηή ηεο Κνηλσλίαο ησλ Εζλψλ. Η
παζνγέλεηα ίζσο είλαη άιιε: ε αληθαλφηεηα ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη, έρνληαο ράζεη ηελ εδαθηθή θπξηαξρία πνπ απνθηήζεθε απφ ηε
Σπλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο, έρνπλ γίλεη ην αλήκπνξν ζήξακα ησλ αλεμέιεγθησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ δπλάκεσλ ή ησλ εγεκνληθψλ δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαη
αληηκέησπεο κε έλα ηζρπξφ επξσπατθφ κέησπν. Υπάξρνπλ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο
δσήο καο ζηηο νπνίεο θακία θπβέξλεζε ή άλζξσπνη κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ γηα
ηνλ εαπηφ ηνπο, compos sui. Τέηνηεο πηπρέο απνηεινχλ πηζαλψο ε ηδηφξξπζκε
θχζε ησλ αγνξψλ, ην θιίκα, ε ελέξγεηα, ε κεηαλάζηεπζε, ην εκπφξην φπισλ, νη
δηεζληθέο δνκέο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ηεο
ηξνκνθξαηίαο. Η παγθνζκηνπνίεζε έρεη ζπξξηθλψζεη ηελ θπξηαξρία αθφκε θαη ησλ
πην ηζρπξψλ θξαηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΗΠΑ: Είλαη ηξαγειαθηθφ λα
πξνζπνηνχκαζηε φηη δελ κεηψλεη ηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ησλ κηθξψλ θξαηψλ. Η
κάρε ησλ φζσλ αληηηίζεληαη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε είλαη επίζεο ηξαγειαθηθή,
εθείλνη πνπ δελ βιέπνπλ πψο έλα εληαίν λφκηζκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο
αλάρσκα. Μφλν εάλ ε Επξψπε γίλεη ν ηφπνο ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ
δεκνθξαηηθνχ δηάινγνπ θάζε έζλνο κπνξεί λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν compos
sui».48
Σε κηα πξνζπάζεηα ζρνιηαζκνχ ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο θαη
δεδνκέλεο

ηεο

αληηκεηψπηζεο

πνπ

έηπρε

ζηηο

πξφζθαηεο

καθξέο

δηαπξαγκαηεχζεηο ε ρψξα καο απφ ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο ηεο, ιφγσ ηεο
δεηλήο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε επίηεπμε ηεο
επξσπατθήο νκνζπνλδίαο φπσο ηελ νξακαηίζηεθαλ νη ηδξπηέο ηεο απνηειεί
νπηνπία. Σπλάκα, ιακβάλνληαο σο παξάδεηγκα ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ ηελ εγεκνληθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ «απξφζπκνπ» θαηά άιια εγεκφλα, ηεο Γεξκαλίαο, ε επηδίσμε
επηβνιήο

ελφο

ηδηφξξπζκνπ

νηθνλνκηθνχ

εγεκνληζκνχ

θαηαδεηθλχεη

ηνλ

πξνεμέρνληα ξφιν ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. Τν παξαπάλσ γεγνλφο φκσο
ζπληζηά

48

απηαπάηε

θαζψο

ζην

ζχγρξνλν

παγθνζκηνπνηεκέλν,

νηθνλνκηθά

Βarbara Spinelli «Τhe Δuropean utopia and the faults of national governments. part 2», πεξηνδηθφ Eutopia,
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αιιειεμάξηεην δηεζλέο ζχζηεκα, δελ είλαη δπλαηφ έλα θξάηνο, αλεμάξηεηα ηνπ
θνξηίνπ ηζρχνο ηνπ, λα δχλαηαη απνξξνθήζεη φινπο ηνπο «θξαδαζκνχο», λα
ειέγμεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο κε φξνπο παξαδνζηαθήο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. Καηά
ζπλέπεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηδίσμε ηεο επξσπατθήο νκνζπνλδίαο ίζσο
απνηειεί ηελ πην πξφζθνξε – βηψζηκε ιχζε απέλαληη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο
θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζηε δηεζλή αξέλα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πεξηνξηζκνχ
ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο θαη παξάιιειεο ελίζρπζεο ησλ ππεξεζληθψλ
νξγάλσλ – ζεζκψλ ηεο ΔΔ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (κέζσ
δεκνςεθηζκάησλ θαη φρη κε ηππηθή επηθχξσζε ηνπο απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα).
Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη εηαίξνη ζπζπεηξσκέλνη – ζσξαθηζκέλνη κέζα ζηελ
επξσπατθή νκνζπνλδία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο επεκεξίαο – επηβίσζεο έλαληη ησλ ηξηγκψλ,
απφξξνηα ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ πηέζεσλ ησλ αγνξψλ, ηνπ άλαξρνπ
θξαηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. Τειηθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ν πεξηνξηζκφο
ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ζηα πιαίζηα κηαο νκνζπνλδίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα κνξθή
«επηζηξνθήο» αληαπνδνηηθνχ νθέινπο ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο.
Σην εξψηεκα αλ είλαη εθηθηή κηα νκνζπνλδηαθή Δπξψπε ζηεξίδεηαη ε ζέζε
φηη πνιιέο ρψξεο δελ είλαη πξφζπκεο λα παξαρσξήζνπλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο
ζηελ ΔΔ εμαιείθνληαο έηζη ηηο εζληθέο «θφθθηλεο γξακκέο» ηνπο. Η λέα Δπξψπε
πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί, ζα πξέπεη λα έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηηο ρψξεο ηεο
επξσδψλεο,

νη

νπνίεο

ζα

είλαη

πξφζπκεο

λα

πξνρσξήζνπλ

πξνο

ηε

δεκνζηνλνκηθή έλσζε. Υπάξρνπλ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπ επξψ,
άιιεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ, νη νπνίεο φκσο έρνπλ ζπκθέξνλ λα
ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ επξσπατθή αγνξά θαη δελ επηζπκνχλ ή δελ είλαη ζε ζέζε
λα γίλνπλ κέιε ηεο ΔΔ. Κηλνχκαζηε ινηπφλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο Δπξψπεο
νκφθεληξσλ θχθισλ. Ο ζηφρνο ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη λα
απνθαηαζηαζεί ε πγεία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο ζηνλ ππξήλα ηεο, έηζη ψζηε λα
γίλεη θαη πάιη κηα ειθπζηηθή πξννπηηθή. Η Δπξψπε δελ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί
ρσξίο ηελ εξγαηηθή ηάμε, πφζν κάιινλ ελαληίνλ ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην
νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη επίζεο κηα ιεσθφξνο γηα ηελ
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νηθνδφκεζε κηαο θνηλσληθήο Δπξψπεο.49 Υπφ ηελ έλλνηα απηή είλαη ρξήζηκνο ν
επξσζθεπηηθηζηηθφο επξσπατζκφο, σο ξεχκα ζθέςεο θαη πνιηηηθήο δξάζεο πνπ
πηέδεη γηα βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθή επξσπατθή ελνπνίεζε: θνηλή πνιηηηθή άκπλαο
θαη

αζθάιεηαο,

νκνζπνλδηαθφ

ζχζηεκα

θνξνιφγεζεο,

εληαίν

επξσπατθφ

νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξαγκαηηθή ηξαπεδηθή ελνπνίεζε, ειάρηζην
εγγπεκέλν εηζφδεκα γηα ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, θνηλή πνιηηηθή επηδφηεζεο ησλ
αλέξγσλ, αλαπηπμηαθά επξψ-νκφινγα, αιιά θπξίσο κηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξε
ζεζκηθή ζπγθξφηεζε πνπ ζπλδπάδεη ηελ πεξαηηέξσ νκνζπνλδνπνίεζε κε ηνλ
εληζρπκέλν ζεβαζκφ ζηηο επηινγέο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ,
θάηη πνπ αλ δελ είλαη νπηνπηθφ, ζίγνπξα δελ είλαη εχθνιν.50 Η ππεξίζρπζε ηνπ
πεξηνξηζηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ θεληεξαιηζκνχ θαη κφλν (ην κνληέιν επνπηείαο)
δελ απνηειεί ιχζε. Σηνλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν ηνπ ζήκεξα, φπνπ
αλαδπφκελεο ρψξεο φπσο ε Ιλδία, ε Κίλα, ε Βξαδηιία θαη θπζηθά ε Τνπξθία ζα
θαζνξίδνπλ ηελ «αηδέληα» γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο κνίξαο ηνπ πιαλήηε καδί κε ηηο ΗΠΑ, ηα έζλε ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία
ζπγθξηηηθά είλαη πνιχ κηθξά, κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επεκεξία ηνπο θαη ηελ
θνηλσληθά ηνπο επηηεχγκαηα κφλν ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηε ζπκπφξεπζε
ζε φια ηα βαζηθά δεηήκαηα. Απηφ απαηηεί, αξγά ή γξήγνξα, έλα λέν βήκα πξνο ηελ
θαηεχζπλζε κηαο νκνζπνλδηαθήο έλσζεο.51
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Αςτοπποσδιοπισμόρ τηρ ΕΕ, στπατηγική κοςλτούπα και σάπαξη ΚΕΠΠΑ

2.1

Γηακφξθσζε επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο
Η πιεζψξα ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ

νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο ηελ θαζηζηά αλ φρη αλέθηθηε, αλεδαθηθή
θαη νπηνπηθή, ζίγνπξα πνιχ δχζθνιε. Η ρξνληθή ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
αλέδεημε ηηο «παηδηθέο αζζέλεηεο» ηεο ΔΔ. Θα πξέπεη λα πάςνπλ λα ππάξρνπλ
μερσξηζηή γηα θάζε θξάηνο δηπισκαηία, αζθάιεηα θαη άκπλα. Μφλν φηαλ δνχκε ηηο
επξσπατθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαραίηηζε ησλ ηνπξθηθψλ
αεξνζθαθψλ κπνξνχκε λα έρνπκε ελδείμεηο χπαξμεο κηαο θνηλήο επξσπατθήο
άκπλαο.

52

Ο ράξηεο ηεο Δπξψπεο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη έλα κφλν ρξψκα. Γελ

είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη εζληθφ ζπκθέξνλ, ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα πςειήο
ζηξαηεγηθήο, ζηα πιαίζηα κηαο νκνζπνλδίαο. Σν είδνο θαη ε έληαζε ησλ απεηιψλ,
ην «δηαθχβεπκα» ελ νιίγνηο, ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη ην ίδην απφ φια ηα θξάηε
- κέιε. πλάκα, ην γεγνλφο ηεο απνπζίαο ηζηνξηθνχ πξνεγνχκελνπ θάλεη ην
εγρείξεκα αθφκε πην δχζθνιν θαη πην ακθηζβεηήζηκν.
Σα θξάηε – κέιε αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο επηιεθηηθήο, εζεινχζηαο θαη
ειεγρφκελεο νινθιήξσζεο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε πξνάζπηζεο ηεο
εζληθήο ηνπο βάζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ν δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηπρφλ εγγπήζεηο
πνπ κπνξεί λα παξάζρεη ε ΔΔ έλαληη απηψλ, είλαη ζεσξεηηθφο θαη θηλείηαη ζηε
ζθαίξα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ θαζψο δελ αληηκεησπίδνληαη
δηιήκκαηα αζθαιείαο, ηε ζηηγκή πνπ ε ελδνελσζηαθή θαλνληζηηθή ηάμε ζε πνιηηηθφ
επίπεδν ζπληζηά έλα θαηαθεξκαηηζκέλν πεξηβάιινλ.53 Πην απιά θαλείο – ζε

52

Απφ ζπλέληεπμε ηνπ ΤΠΔΘΑ Κακκέλνπ Π. , http://kranosgr.blogspot.gr/2015/09/kranosgr_15.html

(πξνζπειάζηεθε 4 Aπγ 2015)
53

Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Επξσπατθή Έλσζε θαη Ηλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο: εθθάλζεηο ηζρύνο,

αιιειόδξαζε θαη ην δήηεκα ηεο παγθόζκηαο εγεκνλίαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2012, ζει.228
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επίπεδν εζλνθξαηηθψλ νληνηήησλ – δελ επηζπκεί λα «θιεξνλνκήζεη» δηιήκκαηα
πςειήο ζηξαηεγηθήο.
ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή ππεηζέξρεηαη θαη ε ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελε
έλλνηα κηαο θνηλήο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο. Τπνζηεξίδεηαη ε ζέζε φηη
αλ δελ απνπζηάδεη, ηφηε ζίγνπξα ε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο ζπλαληίιεςεο, πεξί
ρξήζεο ησλ ππιψλσλ ζθιεξήο ηζρχνο, ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ, είλαη ειιηπήο. Η
δηαδηθαζία νινθιήξσζεο δελ επέηξεςε ηε λνεκαηηθή δηακφξθσζε κηαο ζπιινγηθήο
αληίιεςεο

ηεο

ηζρχνο

ηεο

Δπξψπεο,

αθνχ

ε

αλεπαξθήο

έληαζε

ηεο

ζπιινγηθφηεηαο θαη αιιειεγγχεο δελ κπνξεί λα ππεξθαιχςεη κε ζπκβαηά εζληθά
ζπκθέξνληα. Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ρξήζε παξαδνζηαθήο ζηξαηησηηθήο
ηζρχνο νπζηαζηηθά δελ επηηξέπνπλ ηνλ ζπληνληζκφ θπξίαξρσλ ζην πνιηηηθφ πεδίν
θξαηψλ,

ησλ νπνίσλ ε

εζληθή

αζθάιεηα

θαη

ηα

δηιήκκαηα

αζθαιείαο

αληηκεησπίδνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο απηνβνήζεηαο.54
χκθσλα κε ηνλ Colin Gray ε αληίιεςε πεξί ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο
πεγάδεη άκεζα απφ απηή ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη λα
ζπλδεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ηξφπνο αληίιεςεο θαη δξάζεο κε
δηαθξηηά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά.55
Αλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ελλννχκε έλα ζχλνιν
θπξίαξρσλ ζηάζεσλ – πεπνηζήζεσλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζηνξία θαη ηε ζπλάξζξσζε ησλ θνηλσληθψλ,
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απνηειεί ην «φρεκα» εζσηεξηθήο
λνκηκνπνίεζεο, έλαλ «ηδενινγηθφ Γνχξεην Ίππν», πνπ ζα πείζεη ηελ θνηλσλία φηη
έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, πξνθεηκέλνπ ε εθάζηνηε ειίη λα πεξάζεη ην αθήγεκα ηεο.
Γελ πθίζηαηαη κηα δηαρξνληθή αξρή ε νπνία λα κνξθνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο
πνιηηηθήο θνπιηνχξαο. Η έλλνηα ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο
ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο, πιάζεηαη, δελ πθίζηαηαη θαη κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε
γεληά.

54

ην ίδην ζει.20, 161

55

ην ίδην ζει. 140
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Η έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο κηα ζπλζήθε
εμαπάηεζεο ησλ εηαίξσλ παξαγφλησλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε
ηνπο ππιψλεο ζθιεξήο ηζρχνο πνπ δηαζέηεη. Απνηειεί ην φρεκα εμσηεξηθήο
λνκηκνπνίεζεο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο
ηζρχνο. Μηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία δελ είλαη αλήζηθε. Πνηέ έλα θξάηνο δελ έρεη
έλαλ ζηαζεξφ – δνκεκέλν ηξφπν εμέιημεο ησλ εξγαιείσλ ζθιεξήο ηζρχνο.
Οη πνιηηηθέο ειίη, νη επηκέξνπο θνηλσλίεο θαζψο θαη νη έλνπιεο δπλάκεηο
ζεσξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπο σο δεκφζην αγαζφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα παξάζρεη
έλα εμσεζληθφ θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε
δηακφξθσζε κηαο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο ζπληζηά εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ηε ζηηγκή πνπ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ησλ θξαηψλ κειψλ δελ
κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα.56

2.2

Μνξθή δξψληα, δπλαηφηεηεο, κέζα θαη ζρέζε ηεο ΔΔ κε ην ΝΑΣΟ
Η ΔΔ απνηειεί έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ πινπνηείηαη κε βάζε

θνηλνηηθνχο ζεζκνχο θαη ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Απηή ε κνξθή ιεηηνπξγίαο έρεη
ελεξγήζεη κέρξη ζήκεξα κε ηξφπν πνπ απέηξεςε ηελ πηνζέηεζε εγεκνληθψλ
πξαθηηθψλ απφ πιεπξάο ησλ πιένλ ηζρπξψλ θξαηψλ ηεο Έλσζεο. 57 ην εξψηεκα
γηα ην είδνο δξψληα πνπ ζπληζηά ε ΔΔ ε πξνζέγγηζε γίλεηαη κε ηέζζεξεηο
ηξφπνπο: πξψηνλ σο έλα δηεζλήο νξγαληζκφο, δεχηεξνλ σο απνηέιεζκα κίαο
ελνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έιαβε ρψξα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη αλαιχεηαη
ζηα

πιαίζηα

κηαο

παγθφζκηαο

νηθνλνκηθήο

δνκήο,

ηξίηνλ

σο

έλα

πξντφλ/απνηέιεζκα ηνπ δηαθξηηνχ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ εληφο ηεο ΔΔ
θαη ηέηαξηνλ σο έλα κνλαδηθφ απφ θάζε άπνςε νηθνδφκεκα πνπ πξνέθπςε ππφ ην

56

ην ίδην ζει. 175-176.

57

Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Η νηθνδόκεζε ηεο Επξώπεο: Εηξήλε, ζπκθηιίσζε, ζπλεξγαζία, νινθιήξσζε,
ε

Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,2 εθδ., 2009, ζει.626
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βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πεξηζηάζεσλ.58 Με άιια ιφγηα αλαθεξφκαζηε
ζε έλαλ κε εληαίν δξψλ, έλα κε θξάηνο κε δηηηφ ραξαθηήξα ηφζν δηαθπβεξλεηηθήο
φζν θαη ππεξεζληθήο δηάζηαζεο.59
Η ΔΔ ζην δηεζλέο πνιηηηθφ πεδίν εθιακβάλεηαη σο κηα δψλε εηξήλεο πνπ
γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα ήπηα, θαλνληζηηθήο πθήο δχλακε. Μηαο δχλακεο
ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ην δίθαην, πνπ επηζπκεί ηελ
επξεία απνδνρή ησλ ππνινίπσλ δξψλησλ. ηφρεπζε δειαδή ηεο Έλσζεο είλαη
κηα λέα δηεζλήο ηάμε, έλα λέν κνληέιν άζθεζεο πνιηηηθήο κέζα απφ ηε δηεζλή
δξάζε θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνβνιήο ήπηαο ηζρχνο ζε έλα θξαην-θεληξηθφ
πεξηβάιινλ, ην νπνίν φκσο είλαη νμχκσξν κηαο θαη επηδηψθνπκε ηε δξάζε ηεο ΔΔ
σο θξάηνο, κε ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άιια
θξάηε

ζηε

δηεζλή

ζθαθηέξα.

Σνλ

παξαπάλσ

ζπιινγηζκφ

έξρνληαη

λα

επηβεβαηψζνπλ θαη νη ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηεο θαη ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ πνπ
επηθεληξψλνληαη ζηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ, θαζψο θαη ζηηο
αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο θαη ηηο απνζηνιέο δηάζσζεο. Οη δχν άμνλεο δξάζεο ηεο
είλαη ην ΝΑΣΟ, σο εθθξαζηήο ηεο ζθιεξήο ηζρχνο, ησλ εγγπήζεσλ ησλ ΗΠΑ θαη
ηεο παξνρήο εγεζίαο απφ ηε κία, θαη ν ΟΗΔ σο εθείλε ε ήπηα θαλνληζηηθή δχλακε
πνπ είλαη απαξαίηεηε σο λνκηκνπνηεηηθή βάζε απφ ηελ άιιε.
Η ΔΔ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο κηα ήπηα δχλακε πνπ ρξεζηκνπνηεί ήπηα
ηζρχ.60 χκθσλα κε ηνλ Joseph Νye ε ήπηα ηζρχο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα
δηακνξθψλεηο ηηο επηινγέο ησλ άιισλ. Σξείο είλαη θχξηεο πεγέο ήπηαο ηζρχνο ελφο
θξάηνπο: ε θνπιηνχξα ηνπ, νη πνιηηηθέο αμίεο, αξρέο, ηδαληθά ηνπ θαη ε εμσηεξηθή
πνιηηηθή ηνπ. Γελ είλαη φκσο ην ίδην κε ηελ επηξξνή, αθνχ είλαη δπλαηφ λα
αζθήζεηο επηξξνή θαη κε ηελ ζθιεξή ηζρχ. Δίλαη ε ηζρχο ηεο έιμεο, ηεο ζαγήλεο ,
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Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Επξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί, πνιηηηθέο, πξνθιήζεηο, πξνβιεκαηηζκνί, Δθδφζεηο

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.123-124.
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Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Επξσπατθή Έλσζε θαη Ηλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο: εθθάλζεηο ηζρύνο,

αιιειόδξαζε θαη ην δήηεκα ηεο παγθόζκηαο εγεκνλίαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2012, ζει 11
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ηεο πεηζνχο θαη φρη ηνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ηεο βίαο.61 Η θνκβηθή ζεκαζία ηεο
πεηζνχο ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ηνλ Edward Carr ζπγθαηαιέγνληάο ηελ σο κνξθή
ηζρχνο, ηελ ηζρχ ηεο πεηζνχο.62 Θεκέιηνο ιίζνο ηεο ήπηαο ηζρχνο είλαη ε πεηζψ. Η
δπλαηφηεηα δειαδή ελφο παξάγνληα λα «ζπκπαξαζχξεη» καδί ηνπ άιινπο
παξάγνληεο κε ελέξγεηεο πνπ δελ εκπεξηέρνπλ ρξήζε βίαο, ζε έλα πιαίζην
πνιηηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ θαη’ νπζία εληζρχνπλ ηνλ παξάγνληα πνπ θάλεη ρξήζε
ηεο πεηζνχο θαζηζηψληαο ηνλ δηαθξηηφ ππιψλα επεξεαζκνχ άιισλ δξψλησλ ζηε
δηεζλή αξέλα. 63
Η ινγηθή ηεο ρξήζεο ηεο ήπηαο ηζρχνο απφ ηελ ΔΔ δείρλεη ηελ ηάζε
απνθπγήο ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ ξίζθνπ (risk free επηινγέο). Η ζηφρεπζε
είλαη ε ΔΔ λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηηο άιιεο ρψξεο θαη ιανχο. Η δξάζε ηεο
είλαη ηαπηφζεκε κε ηνλ κε πφιεκν, ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
ηελ ξχζκηζε ησλ δηαθξαηηθψλ δηελέμεσλ κέζσ ηνπ ΟΗΔ θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ,
ηελ απνθπγή πξνιεπηηθψλ πνιέκσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο. Σν θαηά
πφζν έρεη επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο είλαη ακθηιεγφκελν. 64 Ο Joseph Νye
επηζεκαίλεη φηη ε ήπηα ηζρχο ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία θαη φηαλ νη πξνζπάζεηεο
ησλ θπβεξλήζεσλ γίλνληαη αληηιεπηέο σο ρεηξαγψγεζε θαη ε πιεξνθφξεζε σο
πξνπαγάλδα ηφηε ε φπνηα αμηνπηζηία θαηαζηξέθεηαη.65 Θα πξέπεη λα ηνληζζεί ζην
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Νye Joseph, Soft power the means to success in world politics, Public Affairs, New York, 2004, ζει.5, 6, 11
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Carr H. Edward, Η εηθνζαεηήο θξίζε 1919-1939. Εηζαγσγή ζηελ κειέηε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ, Πνηφηεηα,

Αζήλα, 2000, ζει. 179-194.
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Κνπζθνπβέιεο Ηιίαο, πχξνο Λίηζαο, Τν ζηξαηεγηθό βάζνο θαη ε Τνπξθία, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,

2013, ζει. 187
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Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε δηαθνξεηηθή ζηάζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζην νμχηαην δήηεκα ησλ

αλεμέιεγθησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Απφ ηε κηα ππάξρνπλ ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία πνπ επηδηψθεη ηελ
πνιηηηθή ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο παηδείαο θαη ηεο έληαμεο ζηελ νηθνλνκηθή δσή (γλψζε ηεο
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ζξεζθεχκαηνο (κνπζνπικάλνη) θαη ηελ επέθηαζε ησλ «θξαθηψλ» σο κέζνπ απνηξνπήο.
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Νye Joseph, Τhe future of power, Public Affairs, New York, 2011, ζει.81. Η ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηηο
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ζεκείν απηφ φηη ηα θξηηήξηα ηεο έιμεο είλαη θπξίσο πνιηηηζκηθά θαη ε ήπηα ηζρχο
πεξλά ζε έλα δπηηθνηξαθέο πεξηβάιινλ αλάινγεο θνπιηνχξαο κε ην νπνίν
ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο. Γελ είλαη δπλαηφο ν δηεκβνιηζκφο ηνπ αμηαθνχ
πιαηζίνπ ελφο αληηπάινπ κε εληειψο δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 66
Η ίδηα απηή ε κνξθή δξψληα πνπ ζπληζηά ε ΔΔ, ε νπνία έρεη σο βαζηθφ ηεο
ππιψλα ηελ ήπηα ηζρχ, πξνζδηνξίδεη ην ξφιν, ηα κέζα πξνο ρξήζε θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο. H Έλσζε δηαζέηεη θαηά βάζε ζεζκηθά (ΔΚΠ), επηρεηξεζηαθά
(Γχλακε Σαρείαο Αληίδξαζεο), ζηξαηησηηθά, ηερλνινγηθά θαη κέζα θαλνληζηηθήο
πθήο (ήπηα ηζρχο). Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο. Η πνιπθσλία
θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αληηιήςεσλ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα. Η δηπιή
αθνζίσζε (αλ ζα δνζεί ε έκθαζε ζηελ Δπξψπε ή ζην ΝΑΣΟ) δξα θαη απηή
αλαζηαιηηθά. Σέινο ν δηαθπβεξλεηηζκφο, κε ηελ αλαγλψξηζε ζηα θξάηε - κέιε ηνπ
πξσηαξρηθνχ ξφινπ ζε ζέκαηα άκπλαο – αζθάιεηαο πεξηνξίδεη ην εχξνο ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο. Γελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλεζεί ην γεγνλφο φηη πθίζηαληαη θάπνηεο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη
νη νπνίεο, θαηά θάπνην ηξφπν, δπζρεξαίλνπλ ηε ζπιινγηθή ζηάζε ζε φια ηα
δεηήκαηα θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο. Οη
δηαθνξέο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ακπληηθή πνιηηηθή, ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, ηηο
νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηε δνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ άκπλα, ηε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δπλάκεσλ θαη ηε δνκή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 67
Οη βάζεηο κίαο «Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο» ( European
Security and Defence Policy) ηέζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο
Κνισλίαο ηνλ Ινχλην θαη απφ ην αληίζηνηρν ηνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999, ζην
Διζίλθη. ηα πιαίζηα απηήο ηεο «Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο»,
ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2000, ζηε Μαζζαιία, νη 15 απνθάζηζαλ ηε δεκηνπξγία κίαο

ελεξγνπνίεζε ην κνπζνπικαληθφ ηφμν. Η Αξαβηθή Άλνημε απνδφκεζε ηε δηαδηθαζία Βαξθειψλεο θαη ηεο
Δπξσκεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο.
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Σν παξαπάλσ επηρείξεκα επηβεβαηψλεηαη πεξίηξαλα απφ ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα εθδεκνθξαηηζκνχ

ηνπ Ιζιάκ.
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«Γχλακεο Σαρείαο Αληίδξαζεο» (Rapid Reaction Force) 100.000 αλδξψλ, ε νπνία
θαζηζηάκελε επηρεηξεζηαθή εληφο δχν κελψλ, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (κφλε ηεο ή απφ θνηλνχ κε ην ΝΑΣΟ) γηα απνζηνιέο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ, δηαηήξεζεο, απνθαηάζηαζεο ή ελίζρπζεο ηεο εηξήλεο,
δηάξθεηαο ελφο πεξίπνπ έηνπο. Απηή ε «Γχλακε Σαρείαο Αληίδξαζεο» έγηλε
γλσζηή απφ ηνλ ηχπν σο «Δπξσζηξαηφο».68
Η δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Ακπληηθνχ Οξγαληζκνχ/European Defence
Agency (ΔΑΟ/EDA) κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζηα ζέκαηα ηεο Άκπλαο, ηεο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο, ηεο Έξεπλαο
θαη Σερλνινγίαο θαη ηελ επνπηεία ηεο πξνφδνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ
ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ European Capability Action Plan (ECAP), έζεζε ζε γεξά ζεκέιηα
ηελ ΔΠΑΑ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο
Αζθάιεηαο/European Security Strategy (ΔΑ/ESS) φπνπ θαζνξίδνληαη αξθεηά
μεθάζαξα νη κειινληηθέο απνζηνιέο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη κε
ζηξαηησηηθά ή κε κέζα ε ΔΔ, γίλεηαη πην θαλεξή ε θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα
θηλεζνχλ νη ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζην άκεζν κέιινλ. 69 Η ΔΔ κπνξεί λα
αλαπηχμεη απηφλνκε δξάζε θαη λα αλαιάβεη επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο θξίζεσλ
κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ην ΝΑΣΟ απνθαζίδεη λα κελ εκπιαθεί.
Με ηνλ ηξφπν απηφλ αλαγλσξίδεηαη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο πκκαρίαο,
δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ην ΝΑΣΟ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ θνξέα
ηεο επξσπατθήο ζπιινγηθήο άκπλαο.70 Οπζηαζηηθά ινηπφλ παξά ηε ζπγθξφηεζε
ηνπ «Δπξσζηξαηνχ» δελ ακθηζβεηείηαη ε χπαξμε ηνπ ΝΑΣΟ σο ηνπ κνλαδηθνχ
ακηγνχο επξσπατθνχ ζεζκνχ ζπιινγηθήο άκπλαο. πλάκα, φια ηα επξσπατθά
ζπκβνχιηα θάλνπλ αλαθνξά ζην ΝΑΣΟ θαη ππνγξακκίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ
ΟΗΔ. Παξάιιεια, κε ηε δηεχξπλζε πξνο αλαηνιάο ηφζν ηεο Αηιαληηθήο
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πκκαρίαο, φζν θαη ηεο ΔΔ, έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ν «ελζηηθηψδεο
αηιαληηζκφο».71
Η

αλαθνξά

ζηηο

πεξηνξηζκέλεο

ζηξαηησηηθέο

δπλαηφηεηεο

ηεο

ΔΔ

θαηαδεηθλχεη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν, ηνλ ζεκαίλσλ ξφιν ηνπ ΝΑΣΟ σο εγγπεηή
ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο. Ο ξφινο απηφο δχλαηαη λα αλαιπζεί ζε ηξείο
παξακέηξνπο: πξψηνλ ην ΝΑΣΟ σο εγγπεηήο ηεο επεκεξίαο ησλ Δπξσπαίσλ,
δεχηεξνλ ζηε ζρέζε ΔΔ-ΝΑΣΟ (ηνλ Δπξψ – Αηιαληηθφ άμνλα) θαη ηξίηνλ ζηελ
αληηκεηψπηζε θνηλψλ απεηιψλ.
Οη ΗΠΑ ήηαλ απηέο πνπ κε ηε ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ
πξνζέθεξαλ ζηελ Δπξψπε εγεζία. Η επξσπατθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηεξίρζεθε
ζηα κέζα θαη ηηο ζηξαηησηηθέο εγγπήζεηο πνπ πξνζέθεξαλ νη ΗΠΑ θαζψο νη
επξσπαίνη απφ κφλνη ηνπο δελ ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλψζνπλ ηελ άκπλα ελαληίνλ
ηεο ΔΓ. Λνγηθφ επαθφινπζν απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζχδεπμεο ήηαλ ε αζχκκεηξε
αιιειεμάξηεζε, ε νπνία πξνέθππηε απφ ηα δηαζέζηκα κέζα ησλ ΗΠΑ θαη ηηο
επηρεηξεζηαθέο αλεπάξθεηεο ηεο Έλσζεο, θαζψο ε ηζρχο είλαη ζπγθξηηηθψο
λννχκελε θαη πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα κέζα ελφο άιινπ παίθηε. 72 Σα
πξνβιήκαηα ηεο «αζχκκεηξεο αιιειεμάξηεζεο» θαη ηνπ ξφινπ ηνπ πκκαρίαο
απνηέιεζαλ ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ επξσπατζηψλ θαη αηιαληηζηψλ. Σν απνηέιεζκα
απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο ήηαλ ε επηθξάηεζε ηνπ αηιαληηζκνχ θαη ηνπ εγεκνληθνχ
ξφινπ ησλ ΗΠΑ θαη ηεο κε απηνλφκεζεο ηεο Δπξψπεο ζην πεδίν ηεο άκπλαο.73 Η
ρξήζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζπλεπψο, ζα απαηηνχζε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ
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ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ νη νπνίεο ήδε ππήξραλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΝΑΣΟ (θαηλφκελν duplication). Γελ
επέηξεπαλ ηε de jure απηνλφκεζε ηεο Δπξψπεο ζην πεδίν ηεο άκπλαο. Ο νιιαλδφο ΤΠΔΞ είρε δειψζεη ζην
Διζίλθη ην 1999 φηη: « ε δεκηνπξγία κίαο επξσπατθήο δχλακεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ζα είλαη ηειείσο
απηφλνκε ζεκαίλεη φηη μερλάκε πσο ην ΝΑΣΟ ήδε δηαζέηεη ζπιινγηθά κέζα».
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ΗΠΑ θαη ε δφκεζε ελφο επξσπατθνχ ακπληηθνχ ππιψλα ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ
εληφο ηεο πκκαρίαο.74 Ωζηφζν, κεηαςπρξνπνιεκηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηα
γεγνλφηα ηεο 11εο επ, ε πξνζνρή ησλ ακεξηθαλψλ ζηξάθεθε ζηελ Αζία θαη ε
Δπξψπε έπαςε λα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο.75 Οη ΗΠΑ πιένλ πξνσζνχλ ηελ
αληίιεςε φηη ε δξάζε ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο δελ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ πξνάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ κειψλ ηεο,
αιιά ηελ κεηεμέιημή ηεο ζε κηα παγθφζκηα ζπκκαρία πνπ θέξλεη θνληά ρψξεο πνπ
κνηξάδνληαη θνηλέο αμίεο θαη ζπκθέξνληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε επξσπατθέο ρψξεο
πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηηο ΗΠΑ ζα
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε πκκαρία. ηφρνο κηαο ηέηνηαο κεηεμέιημεο είλαη λα
απνηειέζεη ην ΝΑΣΟ κηα ξπζκηζηηθή αξρή, δξψληαο κε πνιηηηθά θαη φρη δηθαητθά
θίλεηξα εθηφο Δπξψπεο, άπνςε πνπ ζηεξίδεη ε πιεηνςεθία ηεο θνηλήο γλψκεο ζε
ΗΠΑ θαη ΔΔ.76

2.3

Αδπλακία ράξαμεο κηαο ΚΔΠΠΑ
Οη πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο Διιάδνο θαη πηζησηψλ θαζψο θαη ν

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηελ ελδνρψξα ηεο επξσπατθήο
επείξνπ, έθαλαλ θάηη παξαπάλσ απφ έθδειεο ηηο αδπλακίεο, ηηο ηξσηφηεηεο ηνπ
επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο αιιά θπξίσο ηελ έιιεηςε αιιειεγγχεο θαη ηελ
αλαδσπχξσζε ηνπ εζληθηζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Γηλφκαζηε κάξηπξεο
ζηάζεσλ φπνπ ρψξεο ηνπ Βνξξά έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα ζπλεξγαζία ( ιφγσ
ηεο

ρσξνηαμίαο

θαη

ηεο

δηαθνξεηηθήο

έληαζεο

ηεο

απεηιήο

θαη

ηνπ

«δηαθπβεχκαηνο») ζεσξνχλ ηα «κηθξά» θξάηε ηνπ Νφηνπ σο «παξαζηηηθφ» θνκκάηη
θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο αλάρσκα (‘buffer state’), ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά δεηήκαηα

74

Ακεξηθαληθφο ζηφρνο άιισζηε ήηαλ ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο επξσπαίνπο λα δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα

γηα ηελ άκπλα, λα θαηακεξηζηνχλ δειαδή νη ακπληηθέο δαπάλεο πξνο φθεινο ηεο Οπάζηγθηφλ.
75

Οη ΗΠΑ έπαςαλ λα απνηεινχλ ηνλ θαηαιχηε ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο, θάηη ην νπνίν ην επέηξεςαλ νη

γεξκαλνί. Ωζηφζν, πηζαλφλ λα μαλαρξεηαζηεί ε εκπινθή ησλ ΗΠΑ ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ εγεκνληθψλ
βιέςεσλ ηεο Γεξκαλίαο.
76

Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Επξσπατθή Έλσζε θαη Ηλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο: εθθάλζεηο ηζρύνο,

αιιειόδξαζε θαη ην δήηεκα ηεο παγθόζκηαο εγεκνλίαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2012, ζει 395-398
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αζθαιείαο (ιαζξνκεηαλάζηεπζε – ηξνκνθξαηία). Σελ ίδηα ψξα άιιεο ρψξεο,
αλάκεζα ηνπο θαη ε Διιάδα, ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεηξακαηφδσα δνθηκάδνληαο
«κίγκαηα θαξκάθσλ» κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε. Μηθξνκεζαίεο ρψξεο
εμεπξσπαΐδνπλ θαη ηαπηίδνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή, δελ απνθιίλνπλ απφ ηηο
ζέζεηο ησλ ηζρπξψλ εηαίξσλ, ππνθχπηνληαο ζηηο απαηηήζεηο ηνπο, ψζηε λα
απνθχγνπλ ηελ απνκφλσζε θαη φηη απηή ζπλεπάγεηαη. ηε ιήςε απνθάζεσλ
ινηπφλ, εηδηθά φηαλ απηή αθνξά θνκβηθά νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη ζπκθέξνληα νη
επξσπαίνη δηαθξίλνληαη απφ ηελ ζεσξία παηγλίσλ θαη ηελ νκαδφζθεςε
(groupthink).77 Δπηπξφζζεηα, ε δηαηχπσζε αιιεπάιιεισλ ηειεζηγξάθσλ κεηαμχ
ηνπο απνηειεί κηα ηαθηηθή εμαλαγθαζκνχ ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 78
θάηη πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε πεξί ρακειήο έληαζεο αιιειεγγχεο θαη
ζπιινγηθφηεηαο.

Με

άιια

ιφγηα,

νη

κηθξφηεξνη

εηαίξνη

θαινχληαη

λα

επζπγξακκηζηνχλ ζηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηζρπξψλ θάηη ην νπνίν
ζπληζηά άζθεζε πνιηηηθήο ηζρχνο θαη νδεγεί ζε έλαλ ζεζκηθφ εγεκνληζκφ.79
Η παξαπάλσ εηθφλα πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε φπνπ ε ράξαμε κηαο
ΚΔΠΠΑ θαληάδεη νπηνπηθή ρσξίο ηελ απνδφκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπξίαξρσλ
θξαηψλ θαη ηελ νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα δηαθπβέξλεζε ηεο Δπξψπεο. Σνλ
ηζρπξηζκφ απηφ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη κηα ζεηξά πξνυπνζέζεσλ πνπ
απαηηνχληαη, ηνπιάρηζηνλ νλνκαζηηθά γηα ηελ επίηεπμε κηαο ΚΔΠΠΑ:


πλαίλεζε θαη ακεξνιεςία.



Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θνηλή αληηκεηψπηζε δηιεκκάησλ αζθαιείαο.



Υάξαμε ηεο κέζα απφ έλα νιηζηηθφ πιαίζην.



Πξνζδηνξηζκφο θνηλψλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ.



Απνδνρή ησλ ζπζηεκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο ρσξνηαμίαο.



Απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ ηεο ΚΔΠΠΑ.

77

Κνπζθνπβέιεο Η., «Λήςε απνθάζεσλ, θξίζε, δηαπξαγκάηεπζε. Θεσξία θαη πξαθηηθή», Δθδφζεηο

Παπαδήζε, Αζήλα, 1997, ζει.58, 96
78

ην ίδην , ζει.154-155

79

Σζαξδαλίδεο Υ., «Σν ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα

ην εζσηεξηθφ θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2006, ζει. 116-21.
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Θεζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ζχλδεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ

θξαηψλ-κειψλ πξνο ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο.80
ηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο ζην
πνιηηηθφ πεδίν ζα ήηαλ δπλαηή κφλν αλ πθίζηαην ζπλζήθεο αξκνλίαο
ζπκθεξφλησλ, απφιπηεο ηαχηηζεο αμηψλ, ζπκθσλίαο επί θνηλψλ απεηιψλ θαη
ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη θνηλήο αληηκεηψπηζεο ηνπο κε παξνρή ελφο
δεζκεπηηθνχ

casus

foederis.

Δπηπιεφλ

ηα

ζπλερή

θχκαηα

δηεπξχλζεσλ

απνδπλακψλνπλ νπζηαζηηθά ηνλ βαζκφ πνιηηηζκηθήο ζπγγέλεηαο κεηαμχ λέσλ,
παιαηψλ θαη ππφ έληαμε ρσξψλ.81

2.4

πκπεξάζκαηα
πκπεξαζκαηηθά ζθεπηφκελνη θαηαιήγνπκε ζηε ζέζε φηη ε ΔΔ αλ θαη

επαγγειίδεηαη ηνλ ηίηιν ηεο ήπηαο θαλνληζηηθήο δχλακεο δελ θαηάθεξε λα ηνλ
δηθαηνινγήζεη. Σν γεγνλφο φηη ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ πξνβάιιεη δελ
απνηέιεζε παξάδεηγκα γηα θαλέλα άιιν θξάηνο ή θξάηε ζε παγθφζκηα θιίκαθα
εληζρχεη πεξίηξαλα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Δπηπξνζζέησο, ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα
ηεο ΔΔ δξα αλαζηαιηηθά. Σν ράζκα κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ειίη θαη ησλ επξσπαίσλ
πνιηηψλ ζπλερψο δηεπξχλεηαη. Οη επξσπαίνη πνιίηεο έρνπλ θαηαζηεί παζεηηθνί
παξαηεξεηέο ησλ δξψκελσλ. Η πξαθηηθή επηθχξσζεο ηεο ζπλζήθεο ηεο
Ληζαβφλαο κφλν απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη ε απνθπγή δεκνςεθηζκάησλ
ελίζρπζε ην πξναλαθεξφκελν δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ.82
Η

επηβνιή

ζθιεξψλ

δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ

80

83

νηθνλνκηθψλ

κέηξσλ

πξνο

απνθπγή

ηνπ

θαη ε κεηαθνξά ησλ βαξψλ ζηνπο πνιίηεο δείρλεη

Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Επξσπατθή Έλσζε θαη Ηλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο: εθθάλζεηο ηζρύνο,

αιιειόδξαζε θαη ην δήηεκα ηεο παγθόζκηαο εγεκνλίαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2012, ζει 232-233
81

ην ίδην ζει.234-235.

82

ην ίδην ζει. 232.

83

Βνζθφπνπινο

Γ.,

«Greece

and

the

European
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vs
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http://www.acalounge.gr/search?q=small+eu+states+strategy, 15 Ινπλ 2015, (πξνζπειάζηεθε 2 επ 2015)
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ηελ απνπζία αιιειεγγχεο απφ ηε κία, θαη θπζηθά ρξήζε «ζθιεξήο» ηζρχνο84 απφ
ηνπο εηαίξνπο απφ ηελ άιιε, θαζψο ηα νηθνλνκηθά κέηξα έρνπλ αλάινγε κε ηε
ρξήζε ζθιεξήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, δηείζδπζε θαη ζπλέπεηεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ
θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ζηελ ηξέρνπζα δηεζλνπνιηηηθή ζπγθπξία ε
Έλσζε δελ αληηκεησπίδεη δήηεκα άκπλαο, θαζψο απηφ επηιχεηαη κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ ΝΑΣΟ. Δπηπιένλ, ε άκπλα είλαη κηα έλλνηα πην πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηελ
αζθάιεηα θαη έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα. Απηφ φκσο
πνπ απνηειεί πξφθιεζε είλαη ηα δεηήκαηα αζθαιείαο ηα νπνία είλαη πην
δηεπξπκέλα, κε θχξηα αλαθνξά ζην κεηαλαζηεπηηθφ θαη ηελ ηξνκνθξαηία. Σα
δεηήκαηα απηά δελ είλαη δπλαηφ λα ιπζνχλ απνθιεηζηηθά ζηξαηησηηθά (κε
θαηαζηνιή) ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, ηδηαίηεξα κε ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν
φγθν ησλ πξνζθχγσλ. Θέκαηα απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο πξέπεη
λα μεπεξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ άιια πξναπαηηνχκελα.

84

Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, «Greece in the EU: the Odd Man In?», RUSSIAN INTERNATIONAL

AFFAIRS

COUNCIL,
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(πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015)

Ινπλ

2015,
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Η ΕΕ ςπό ηο ππίζμα ηος διλήμμαηορ αζθαλείαρ, ηηρ αλληλεξάπηηζηρ και
ηηρ διεθνούρ εηεπόηηηαρ

3.1

Σν ζύγρξνλν επξσπατθό ζηξαηεγηθό πεξηβάιινλ αζθαιείαο
Σν ηξέρνλ επξσπατθό ζηξαηεγηθό πεξηβάιινλ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό ζε

ζρέζε κε εθείλν πξηλ 20 ρξόληα. Σα πξώελ ζπκκαρηθά ζηξαηησηηθά ηκήκαηα έρνπλ
εληαρζεί ζηηο δνκέο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ. Ωο επηζηέγαζκα, νη παξαδνζηαθέο
εδαθηθέο απεηιέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από πνιύπιεπξνπο θηλδύλνπο θαη ε ρξήζε
ζηξαηησηηθήο, «ζθιεξήο» ηζρύνο γηα εδαθηθνύο ζθνπνύο παίδεη νινέλα θαη
κηθξόηεξν ξόιν. Σν λέν κνληέιν πνπ αλαδύεηαη, εζηηάδεη θπξίσο ζηηο δπλαηόηεηεο
εθζηξαηεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ.85
Η αβεβαηόηεηα είλαη ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό ηoπ ζύγρξνλνπ δηεζλνύο
πεξηβάιινληνο αζθαιείαο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ην ηη ζπληζηά ηζρύο γίλεηαη
εμαηξεηηθό πνιύπινθν, ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ην ξόιν θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ
εμαλαγθαζκνύ. Καηά ζπλέπεηα, ε θύζε ησλ απεηιώλ, ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ
πξνθιήζεσλ θαη εθείλσλ ησλ δπλάκεσλ πνπ ηα παξάγνπλ απαηηνύλ κηα πνιύ
επξύηεξε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
επηζπκεηώλ ηειηθώλ θαηαζηάζεσλ.86
Μεηά ηα θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γεγνλόηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί λέα δεδνκέλα αζθαιείαο γηα ηελ Δπξώπε όπσο ν πνιιαπιαζηαζκόο

85

Rickli Jean-Marc, «European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche

strategies», Cambridge Review of International Affairs, 2008, ηνκ.21, ηεπρ. 3, ζει.307-308
86

Julian Lindley-French, «The Revolution in Security Affairs: Hard and Soft Security Dynamics in the 21st

Century», European Security, 2004 13:1-2, p.1
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ηξνκνθξαηηθώλ θαηλνκέλσλ, ν θνληακεληαιηζκόο, ε έθξεμε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ
ξνώλ,

θαζώο

θαη

δηαπνιηηηζκηθέο

-

δηαζξεζθεπηηθέο

αζπκβαηόηεηεο.

Οη

επξσαηιαληηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζηελ παξαπάλσ δηεζλνπνιηηηθή θαηάζηαζε
αθνξνύλ ζηα πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα, ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο, ζηελ θνηλή δξάζε θαη ζηελ αζύκκεηξε αλάπηπμε ηδηαίηεξα ζε
θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αζθαιείαο.
Αλ θαη θαηαγξάθεθαλ νξηζκέλεο ζεηηθέο εμειίμεηο ζε παγθόζκην θαη ηνπηθό
επίπεδν, ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο αζθαιείαο έιαβαλ ρώξα ζην εγγύο επξσπατθό
πεξηβάιινλ. Η Ρσζία δελ θέξεηαη πιένλ δηαηηζεκέλε λα ζπλερίζεη ηε ζρέζε
ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ θαη αληηιακβάλεηαη ην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ σο απεηιέο ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο ζηνλ πξώελ ζνβηεηηθό ρώξν. Η θξίζε
ζηελ Οπθξαλία θαηέδεημε ηελ επηζηξνθή ζελαξίσλ πνιέκνπ ζηα επξσπατθά
ζύλνξα. Η Αξαβηθή Άλνημε κεηακόξθσζε ξηδηθά ηελ Βόξεηα Αθξηθή θαη ηελ Μέζε
Αλαηνιή. Καη νη δύν πεξηνρέο θαίλεηαη λα έρνπλ εηζέιζεη ζε κηα θάζε
καθξνρξόληαο αλαηαξαρήο, πνπ ζπλδπάδεη ηελ άλνδν λέσλ κνξθώλ ζξεζθεπηηθνύ
ξηδνζπαζηηζκνύ κε κηα αύμεζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο πνπ επεξεάδνπλ όρη
κόλν ηελ πεξηνρή, αιιά θαη ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ , όπσο θαίλεηαη από ηηο πξόζθαηεο
επηζέζεηο ζην Βέιγην, ηε Γαιιία θαη ηε Γαλία. Πηζαλόλ ην 2003 ή ην 2008 ε
ππόζεζε εξγαζίαο όηη ε ΔΔ εμαπιώλεη ηελ εηξήλε πέξαλ ησλ εγγύο ζπλόξσλ ηεο
λα ήηαλ νξζή, όρη όκσο θαη ζήκεξα. Η ΔΔ αληηκεησπίδεη πνιιαπιέο πξνθιήζεηο
αζθαιείαο ζηε γεηηνληά ηεο.87
Σέινο έρεη θαζπζηεξήζεη θαηά πνιύ ε αληηκεηώπηζε ηεο νμύηαηεο
κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο πνπ ηώξα θζάλεη ζην δελίζ ηεο κε ηελ θαηαθόξπθε
αύμεζε ηνπ ηξέρνληνο θύκαηνο κεηαλάζηεπζεο. Καλείο δελ ακθηβάιιεη όηη έλα
θξάηνο από κόλν ηνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο.
Αλαγλσξίδεηαη επίζεο νκόθσλα όηη νη βηώζηκεο ιύζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ
ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο θξίζεο. Ωζηόζν, θαίλεηαη όηη ε θαηάζηαζε
επηδεηλώλεηαη,

87

γεγνλόο

πνπ

απνδεηθλύεηαη

από

ηνλ

πξσηνθαλή

αξηζκό

European Parliament, Towards a new European security strategy? Assessing the impact of changes in the

global security environment, June 2015, Directorate-General for External Policies Policy Department, , p.11
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πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα θζάζνπλ ηηο επξσπατθέο αθηέο
ην θαινθαίξη ηνπ 2015. 88
Η γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή κεηακόξθσζε πνπ επήιζε ζηελ Δπξώπε από ηε
δηεύξπλζε ηεο ζε είθνζη πέληε θξάηε κέιε είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλαλ δεύηεξν
κείδνλα κεηαζρεκαηηζκό πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο επηθύξσζεο θαη ηε
ζέζε ζε ηζρύ ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο ηεο. Δλώ ινηπόλ, αιιάδεη ν ηξόπνο
ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ ζην εζσηεξηθό ηεο, νη δύν απηέο παξάιιειεο δηαδηθαζίεο έρνπλ
επίζεο ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνλ ηξόπν πνπ ε Έλσζε αιιειεπηδξά κε ηνπο
γείηνλέο ηεο θαη ηνλ θόζκν. Σα λέα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ δηαθνξεηηθά
ζπκθέξνληα από ηα παιαηόηεξα. Σίζεληαη θαη πάιη ζε ηζρύ παιηά εξσηήκαηα, θαη
εγείξνληαη λέα, αλαθνξηθά κε ηελ αηδέληα ηεο ΔΔ. Σελ ίδηα ζηηγκή ηα λέα ζύλνξα
ηεο ΔΔ - κε ηε Λεπθνξσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε Ρσζία, θαη ηειηθά κε ηε Μνιδαβία
θαη ην Νόηην Καύθαζν - θαζηζηνύλ επείγνπζα ηελ αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ
πνιηηηθώλ πξνο αληηκεηώπηζε ησλ αλαδπόκελσλ απεηιώλ.89
Με ηελ απαμίσζε ησλ εδαθηθώλ απεηιώλ ζηελ Δπξώπε κεηά ην ηέινο ηνπ
Ψπρξνύ πνιέκνπ, ε ρξήζε ζηξαηησηηθή δύλακεο επηθεληξώλεηαη ιηγόηεξν ζηνπο
παξαδνζηαθνύο πνιέκνπο θαη πεξηζζόηεξν ζηηο εγρώξηεο θαη δηεζλείο θξίζεηο,
ζηελ πξόιεςε ζπγθξνύζεσλ θαη ζηα δηεζλή εγθιήκαηα. Οη εμσηεξηθέο επεκβάζεηο
έρνπλ θαηαζηεί ε θύξηα κνξθή επηρεηξεζηαθήο εκπινθήο ησλ επξσπατθώλ
ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ.

Η

δηαξθώο

απμαλόκελε

ζπρλόηεηα

απηώλ

ησλ

επεκβάζεσλ εμώζεζε ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο λα δξαζηεξηνπνηνύληαη πέξα από
ηα εζληθά ζύλνξα. Απηό επηβάιιεη ηελ ζπλνιηθή αιιαγή ηεο πνιηηηθήο, ζρεηηθά κε
ηε ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρύνο, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνβνιήο ηζρύνο θαη ηεο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ.90 Όπσο όκσο ππνζηεξίρζεθε κηα ηέηνηα ρξήζε ησλ
ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ, ειιείςεη κηαο θνηλά
δηακνξθσκέλεο ζηξαηεγηθήο θνπιηνύξαο, απαηηεί ηε ζύγθιηζε ησλ επηκέξνπο

88

Jelena von Helldorff «The EU Migration Dilemma» 03. επ. 2015,

https://eu.boell.org/en/2015/09/03/eu-

migration-dilemma, (πξνζπειάζηεθε 25 επ 2015)
89

Dov Lynch, «The security dimension of the European neighbourhood policy», The International Spectator:

Italian Journal of International Affairs, 2005 40:1, p. 33
90

Rickli Jean-Marc, «European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche

strategies», Cambridge Review of International Affairs, 2008, ηνκ.21, ηεπρ. 3, ζει. 321
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ζηξαηεγηθώλ θνπιηνύξσλ ησλ θξαηώλ κειώλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε
ηελ πεξαηηέξσ ζεζκηθή νινθιήξσζε ηεο Δπξώπεο.91

3.2

Σν δίιεκκα αζθαιείαο ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο έλσζεο
Οη ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη ζηε θαξέηξα ηεο ε ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα

αληηκεησπίζεη ην ξεπζηό θαη αβέβαην δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη δύν: ε ζηξαηεγηθή
ηεο νινθιήξσζεο θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζπλεξγαζίαο. Η πξώηε αλαθέξεηαη ζην
νκνζπνλδηαθό κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαη πεξηγξάθεη έλα ζηόρν ζηα πιαίζηα ελόο
καμηκαιηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη πηνζέηεζε πξαθηηθώλ εκβάζπλζεο, ελώ ε δεύηεξε ζην
δηαθπβεξλεηηθό κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη έλα κηληκαιηζηηθό ζηόρν κε πξνζπάζεηεο
ζπληνληζκνύ πνιηηηθώλ κεηαμύ θπξίαξρσλ θξαηώλ. Οη πξνηηκήζεηο απηέο
ζπληζηνύλ κηα ζηξαηεγηθή αληίιεςε πνπ αληαλαθιάηαη ζηηο απόςεηο επξσπατζηώλ
θαη αηιαληηζηώλ.92
ην πεδίν ηεο ράξαμεο ΚΔΠΠΑ νη εμειίμεηο ζηελ ΔΔ δηακνξθώλνληαη ππό ην
βάξνο ηνπ θξαην-θεληξηθνύ κνληέινπ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ηα θπξίαξρα θξάηε
δηαηεξνύλ ηελ απηνλνκία ηνπο κέζα από ηηο δηεξγαζίεο ηνπ Δπξσπατθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγώλ. Η ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ κε βάζε ηελ
ππνγξαθή ζπλζεθώλ παξαπέκπεη ζην πξναλαθεξζέλ κνληέιν. Σέινο ην πιαίζην
ζπλεξγαζίαο-ζύγθξνπζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο
παξάιιεινπο ζηόρνπο πνπ ζέηνπλ απηά -πξνο πινπνίεζε ησλ εζληθώλ ηνπο
ζπκθεξόλησλ- εληζρύεη ην ππόςε κνληέιν. Απηό πνπ εμάγεηαη από ηελ
ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία είλαη ην γεγνλόο όηη ηα θξάηε-κέιε επηιέγνπλ νηθεηνζειώο
ηα πεδία νινθιήξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ ζεσξνύλ πσο ηνπο πξνζθέξνπλ
ζπγθξηηηθά νθέιε.93

91

ην ίδην ζει. 322

92

Βνζθόπνπινο Γεώξγηνο, Εςπωπαϊκή Ένωζη: θεζμοί, πολιηικέρ, πποκλήζειρ, πποβλημαηιζμοί, Δθδόζεηο

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.154
93

ην ίδην ζει.147-150
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Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ όηη δελ ππάξρεη -νύηε κπνξεί- λα είλαη νπζηαζηηθή
κηα επξσπατθή ζπλεξγαζία αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο ιόγσ ηνπ
εζληθηζκνύ.94
Δλώ ε επίηεπμε ηεο εκπνξηθήο θαη ελδερνκέλσο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο
είλαη πνιύ πηζαλή, ε Πνιηηηθή Έλσζε είλαη απίζαλε. Σν θπξηόηεξν αίηην είλαη ε
νπηνπηθή πξνζδνθία πσο ην έζλνο-θξάηνο ζα απεθδπζεί ησλ νληνινγηθώλ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ηα δηακόξθσζε ε ηζηνξηθή εμέιημε.95
Σν θξάηνο ζύκθσλα κε ηνλ Γθίιπηλ θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε θαη
ζπλερίδεη λα απνηειεί ηνλ θύξην παξάγνληα ηεο δηεζλνύο ζθελήο, παξά ηε
ζηαδηαθή εμαζζέλεζε πνπ έρεη ππνζηεί εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ
ζέζεσλ πνπ κηινύλ γηα παξαθκή ηνπ. Γελ ππάξρεη, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, πνιηηηθή
δνκή αληίζηνηρε

κε ην

θξάηνο ζηελ παγθόζκηα

αγνξά. Δπηηξέπεη ηελ

απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ αλάγθε ησλ πνιηηώλ λα
αληηπξνζσπεύνληαη θαη ζηελ εμσηεξηθή απνηειεζκαηηθόηεηα.96 ύκθσλα κε ηνλ Π.
Ήθαηζην ε αμίσζε θπξηαξρίαο ησλ δηαθξηηώλ θνηλσληώλ επηθξάηεζε επί ηεο
αμίσζεο ππεξεζληθήο έλσζεο επηβεβαηώλνληαο ηνλ θαλόλα ηεο δηεζλνύο δσήο ηηο
ηειεπηαίεο πέληε ρηιηεηίεο. Σν επξσπατθό πνιηηηθό ζύζηεκα ακθηηαιαληεύεηαη
κεηαμύ αμηώζεσλ γηα νκνζπνλδηαθέο δνκέο ιόγσ θεθηεκέλεο ηαρύηεηαο πνπ
δεκηνπξγνύλ νη επηηπρίεο ηεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο θαη ηάζεσλ απόνινθιήξσζεο, όηαλ αλαδεηθλύεηαη ν άλαξρνο ραξαθηήξαο ησλ ζρέζεσλ ζηα
δεηήκαηα πςειήο πνιηηηθήο.97
Η ινγηθή είλαη όηη ν εζληθηζκόο θαη ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα αζθαιείαο
είλαη εγγελώο ζπγθξνπζηαθά: ιανί θαη εγέηεο δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο
λα πξνσζεζεί κηα βηώζηκε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ακπληηθή ζπλεξγαζία, δηόηη ζα

94

Mearsheimer J.J., Η ηπαγωδία ηηρ πολιηικήρ ηων μεγάλων δςνάμεων, Αζήλα, Δθδόζεηο Πνηόηεηα, 2007, 2

ε

Έθδ, κηθ. Κ.Κνιηόπνπινο, επ.επηκ.Π.Ήθαηζηνο, Ηι.Ι.Κνπζθνπβέιεο, ζει.360-402
95

Ήθαηζηνο Παλαγηώηεο, Κοζμοθεωπηηική εηεπόηηηα και αξιώζειρ πολιηικήρ κςπιαπσίαρ. Εςπωπαϊκή άμςνα,

αζθάλεια και πολιηική ενοποίηζη, Δθδόζεηο Πνηόηεηα, Αζήλα, 2001, ζει.403
96

Σειό Μάξην, Η εςπωπαϊκή θεώπηζη ηων διεθνών ζσέζεων, Δθδόζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2012,ζει.147-148

97

Ήθαηζηνο Παλαγηώηεο, Κοζμοθεωπηηική εηεπόηηηα και αξιώζειρ πολιηικήρ κςπιαπσίαρ. Εςπωπαϊκή άμςνα,

αζθάλεια και πολιηική ενοποίηζη, Δθδόζεηο Πνηόηεηα, Αζήλα, 2001, ζει.447
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ηνπο αλαγθάζεη λα ζπζηάζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Δλώ ε επξσπατθή
ζπλεξγαζία κπνξεί λα είλαη δπλαηή ζε δεηήκαηα «ρακειήο πνιηηηθήο», όπσο ε
νηθνλνκία, ηα θξάηε ζα είλαη απίζαλν λα παξαρσξήζνπλ ηελ θπξηαξρία ζε ζέκαηα
πςειήο πνιηηηθήο πνπ επαθίνληαη ζηε ζθαίξα αζθαιείαο. Δπηπιένλ, ε εηξήλε θαη
ε ζπλεξγαζία ζηελ Δπξώπε ζήκεξα είλαη εμ νινθιήξνπ ζπλάξηεζε ηνπ
ακεξηθαλνύ «εηξελνπνηνύ». Η απνρώξεζε ησλ ακεξηθαληθώλ δπλάκεσλ από ηελ
Δπξώπε

πηζαλόλ

λα

πξνθαιέζεη

αληαγσληζκό

αζθαιείαο

αλάκεζα

επξσπατθά θξάηε θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ πνιηηηθή θαη ηζνξξνπία ηζρύνο.

ζηα

98

ύκθσλα κε ηνλ Jones Seth ην δίιεκκα αζθαιείαο99 όπσο απηό ππήξρε
ζηε Δπξώπε ην πξώην κηζό ηνπ 20νπ αηώλα, δελ πθίζηαηαη πιένλ, θαζώο ν
πόιεκνο κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ δελ απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή πηζαλόηεηα
ζήκεξα.100
Η δεκηνπξγία ηνπ ζηξαηησηηθνύ ζθέινπο ηεο ΔΔ θαη ηα γεληθόηεξα ζηνηρεία
δείρλνπλ έληνλα όηη ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν κε ηελ
ακεξηθαληθή ηζρύ: όζν ρακειόηεξε είλαη ε ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ
Δπξώπε, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ώζεζε γηα ηε ζπλεξγαζία αζθάιεηαο ηεο ΔΔ γηα
ηνλ κεηξηαζκό ελόο ελ δπλάκεη δηιήκκαηνο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, νη ηζρπξέο ρώξεο

98

Σν παξαπάλσ επηρείξεκα όκσο δελ επζηαζεί γηα κηα ζεηξά από ιόγνπο. Η απνρώξεζε ησλ ακεξηθαλώλ

θαη ε επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο αλαδνπύξσζε ηηο αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα
αζθαιείαο, αιιά ηα επξσπατθά θξάηε απάληεζαλ δεκηνπξγώληαο θαη εκβαζύλνληαο ηνλ ζηξαηησηηθό ππιώλα
ηεο ΔΔ. Η ζπλεξγαζίεο θαη νη ζπκπαξαγσγέο νπιηθώλ ζπζηεκάησλ απνδεηθλύνπλ εληζρύνπλ ηελ παξαπάλσ
ζέζε. Δπηπιένλ ζεζπίζηεθαλ δνκέο κε απηόλνκε δξάζε όπσο ε ηξαηησηηθή Δπηηξνπή θαη ην ηξαηησηηθό
Δπηηειείν. Άξα απνδπλακώλεηαη ελ κέξεη ην επηρείξεκα πεξί εζληθηζκνύ. Jones Seth G., «The European
Union and the Security Dilemma», Security Studies, 2003, ηνκ.12, ηεπρ. 30, ζει.149-152.
99

Σν δίιεκκα αζθαιείαο αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ελόο θξάηνπο Α λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ

απεηιώληαο έηεξν θξάηνο Β, ην νπνίν απαληά ζηηο απεηιέο κε αλάινγεο πξνζπάζεηεο επαύμεζεο ηεο δηθήο
ηνπ αζθαιείαο πεξηνξίδνληαο έηζη παξαδόμσο ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο Α. Jervis Robert, «Cooperation
Under the Security Dilemma», World Politics, ηνκ.. 30, ηεπρ. 2, 1978, ζει. 167-214.
100

Jones Seth G., «The European Union and the Security Dilemma», Security Studies, 2003, ηνκ.12, ηεπρ. 30,

ζει.152
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ηεο Δπξώπεο, - ηδίσο ε Γεξκαλία- έρνπλ δηαδξακαηίζεη θνκβηθό ξόιν ζηε
δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο ζεζκώλ.101
Δληζρπηηθή ηεο πξνεγνύκελεο ζέζεο είλαη ε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη
από πνιινύο πνπ ζέιεη ηα ζπλδεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεζκώλ λα δεκηνπξγνύλ
απμαλόκελεο επηζηξνθέο πνπ ηα θαζηζηνύλ «θνιιώδε» θαη είλαη δύζθνιν λα
ηεξκαηηζηνύλ από ηελ κηα, όπσο θαζώο θαη ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ πνπ ζα ηνπο
βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη αλεζπρίεο από ηελ άιιε.
Ωζηόζν, όπσο απνδεηθλύεηαη θαη ηζηνξηθά νη ζεζκνί –αλάκεζά ηνπο θαη ε ΔΔ- δελ
πθίζηαληαη γηα πάληα. Πξάγκαηη , είλαη εύινγν όηη ε Γεξκαλία ζα κπνξνύζε λα γίλεη
ηόζν ηζρπξή (ζε ζρέζε κε άιια θξάηε ηεο ΔΔ) ώζηε νη εγέηεο ηεο λα πηζηέςνπλ όηη
ηα νθέιε από ηε ζπλεξγαζία αζθαιείαο δελ είλαη πιένλ ζεκαληηθά, ή ίζσο όηη ην
θόζηνο εμόδνπ είλαη βηώζηκν. Μπνξεί λα κελ ηθαλνπνηνύληαη από ην πθηζηάκελν
status quo θαη λα θηλεζνύλ πξνο επέθηαζε. Σν θόζηνο ηνπ αληαγσληζκνύ
αζθαιείαο κπνξεί λα γίλεη αλεθηό γηα ηνπο Γεξκαλνύο εγέηεο.102 Δλ νιίγνηο,
δεδνκέλνπ όηη ε επξσπατθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα είλαη ζπλάξηεζε ηεο
ηζρύνο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ πξέπεη απηνδηθαίσο λα ππνζέζνπκε
όηη ζα είλαη κόληκε.103
Τπάξρνπλ όκσο θαη νη ζηαζώηεο ηεο αληίζεηεο άπνςεο. Αλαινγηδόκελνη
ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα παξαιιειηζκνύ κε ηε ζύγρξνλε
πξαγκαηηθόηεηα δελ ζα ήηαλ ιάζνο λα αλαξσηεζνύκε ζε ηη δηαθέξεη πξαγκαηηθά
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ην ηειεζίγξαθν ησλ Αζελαίσλ πξνο ηνπο Μειίνπο104 αλαθνξηθά κε ηε κνλαδηθή
πξννπηηθή πνπ νη δεύηεξνη είραλ, ώζηε λα ζπλαηλέζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ
πξώησλ, κε ηε δήισζε ηνλ Ιαλνπάξην 2013 ηνπ νκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ ηεο Γεξκαλίαο, Βνιθγθαλγθ ότκπιε, ζηνλ επηθεθαιήο ηεο
αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ηεο Διιάδαο, Αιέμε Σζίπξα, αλαθνξηθά κε ηε
κνλαδηθή πξννπηηθή πνπ έρεη ε Διιάδα, ώζηε λα ζπλερίζεη ηελ αζθπθηηθή
δεκνζηνλνκηθή ιηηόηεηα.105 ε ηίπνηα δελ δηαθέξεη σο πξνο ηε βαζηά νπζία ηεο
πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη δηαρξνληθά ε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
πεξηζζόηεξνπ ηζρπξνύ έλαληη απηώλ ηνπ ιηγόηεξνπ ηζρπξνύ.106
Σν ξεπζηό δηεζλνπνιηηηθό πεξηβάιινλ επηβάιιεη κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ
όζνλ αθνξά ην ξόιν θαη ηε ρξήζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ζηελ Δπξώπε. ε
πεξηνρέο κε μεθάζαξε γεσπνιηηηθή αζηάζεηα ν πξσηαξρηθόο ιόγνο ύπαξμεο θαη
ρξήζεο ηνπο αθνξά ζηελ αληηκεηώπηζε εμσηεξηθώλ απεηιώλ. Με εμαίξεζε όκσο
ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, ε παξαπάλσ ρξήζε ηνπο δελ αθνξά ηελ πιεηνλόηεηα
ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ.107 Ωζηόζν, ν ξόινο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο σο ηνπ
απόιπηνπ εγγπεηή ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο δελ έρεη εμαθαληζηεί, νύηε πξόθεηηαη
λα γίλεη θάηη ηέηνην ζην εγγύο κέιινλ. Οη ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ επξσπατθώλ
θξαηώλ ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνληαη ζηελ αγνξά πςειήο αμίαο ζηξαηησηηθνύ
εμνπιηζκνύ, ηα νπνία αζθαιώο πξννξίδνληαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο
εδαθηθήο αλεμαξηεζίαο παξά ην δπζζεώξεην θόζηνο απόθηεζεο, ρξήζεο θαη
ζπληήξεζεο.108 Γηα νξηζκέλα θξάηε ε πξσηαξρηθή απνζηνιή ησλ ελόπισλ
δπλάκεσλ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο θαη απνζηνιέο
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δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Παξά ην γεγνλόο όηη αηνλεί ε παξαδνζηαθή απνζηνιή ησλ
ελόπισλ δπλάκεσλ, σζηόζν, δελ έρεη πξνθύςεη ζαθήο ιεηηνπξγηθή ελαιιαθηηθή
ιύζε γηα λα ηελ αληηθαηαζηήζεη.109
3.3

Αζύκκεηξε αιιειεμάξηεζε, ζύλζεηε αιιειεμάξηεζε θαη εμάξηεζε ζηα
πιαίζηα ηεο επξσπατθήο έλσζεο
Η απμαλόκελε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ζύκθσλα κε κεγάιε κεξίδα

δηεζλνιόγσλ, κεηώλεη ηηο ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ θξαηώλ. 110
Η θξίζε όκσο ζηελ Οπθξαλία θαηαδεηθλύεη πσο ν απμαλόκελνο αληαγσληζκόο
αζθαιείαο κεηαμύ κεγάισλ θξαηώλ δύλαηαη λα πξνθαιέζεη θαηλόκελα «δηάρπζεο»
ηα νπνία λα νδεγήζνπλ ζε έλνπιε ζύγθξνπζε θαη εκθύιην πόιεκν ζε κηθξόηεξα ή
πην αζηαζή θξάηε. Από ηελ άιιε ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ΔΔ-Ρσζίαο
απνθαιύπηεη όηη ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε έρεη νδεγήζεη ζε απμαλόκελε
πνιηηηθή έληαζε –αλαθνξηθά κε ην ελεξγεηαθό πεδίν- θαη ηειηθά ζε αληαγσληζκό
αζθαιείαο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ. Ακθόηεξεο νη πιεπξέο βιέπνπλ ηελ
απμαλόκελε εμάξηεζή ηνπο σο έλα ζεκαληηθό ξίζθν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηα
νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη γη’απηό πηνζεηνύλ πνιηηηθέο πξνο κεηξηαζκό
απηήο ηεο εμάξηεζεο θαη βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άιιε πιεπξά.
Σν απνηέιεζκα απηνύ ηνπ αληαγσληζκνύ είλαη νη ζρέζεηο λα απνθηνύλ ηελ κνξθή
ελόο θιαζηθνύ δηιήκκαηνο αζθαιείαο – όπνπ θακηά πιεπξά δελ δύλαηαη λα
βειηηώζεη ηελ αζθάιεηά ηεο δίρσο λα απεηιεί ηελ αζθάιεηα ηεο άιιεο πιεπξάο. Σα
θξάηε κπνξνύλ λα απνθύγνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο εάλ νη ζρέζεηο ηνπο
ραξαθηεξίδνληαη από ζύνθεηη αλληλεξάπηηζη, ζηελ νπνία ε αιιειεμάξηεζε είλαη
πην εύξσζηε θαζώο δηαρέεηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία. Ωζηόζν θάηη ηέηνην δελ
ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ΔΔ-Ρσζίαο αθνύ ε αιιειεμάξηεζε πθίζηαηαη ζε έλα κόλν
πεδίν: ην ελεξγεηαθό.111
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ηελ αζύκκεηξε αιιειεμάξηεζε ε ιηγόηεξν εμαξηώκελε πιεπξά έρεη ην
πνιηηηθό πιενλέθηεκα έλαληη ηεο πεξηζζόηεξν εμαξηώκελεο. Γηα ην ιόγν απηό είλαη
δπλαηό λα πξνθαιέζεη αβεβαηόηεηα, αλεζπρία θαη εληέιεη λα νδεγήζεη ζε
ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ θξαηώλ.112 Η ΔΔ είλαη βαξύηαηα εμαξηώκελε από ηελ
Ρσζία αλαθνξηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο. Η ηειεπηαία πξνκεζεύεη ηελ ΔΔ
κε παξαπάλσ από ην 35% ζε πεηξέιαην θαη 30% ζε θπζηθό αέξην (ζηνηρεία
2013).113
Δπηπξόζζεηα ε δηεύξπλζε ηεο ΔΔ ζηηο Βαιηηθέο ρώξεο απμάλεη ηελ
εμάξηεζε ηεο από ηελ Ρσζία θαζώο ζην ζύλνιν ηνπο νη Βαιηηθέο ρώξεο
θαιύπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο εμ νινθιήξνπ από ηελ Ρσζία.114
Ωο ελεξγεηαθόο «πειάηεο» ε ΔΔ έρεη όθεινο ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ
πξνκεζεπηώλ ηεο θαη ηελ αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζην ελεξγεηαθό πεδίν κε
επηδίσμε ηελ πηώζε ησλ ηηκώλ. Ωο πξνκεζεπηήο ελέξγεηαο ε Ρσζία έρεη όθεινο
από ηελ εγθαζίδξπζε ελόο κνλνπσιίνπ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο κε επηδίσμε ηελ
άλνδν ησλ ηηκώλ ζην πςειόηεξν δπλαηό επίπεδν.115 Καη νη δύν πιεπξέο πηνζεηνύλ
πνιηηηθέο κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο αζθάιεηαο. Όκσο ηα όπνηα
ζρεηηθά νθέιε ηεο κηαο πιεπξάο απνηεινύλ ζρεηηθά θόζηε ηεο άιιεο. Απηό πνπ
θάπνηε ζεσξήζεθε από πνιινύο όηη ελίζρπε ηελ ζπλεξγαζία παξαπέκπεη πιένλ
ζηελ κνξθή ελόο θιαζηθνύ δηιήκκαηνο αζθαιείαο.116
Καηά αλαινγία ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη ζην εζσηεξηθό ηεο ΔΔ κε ηελ
ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε γηλόκαζηε κάξηπξεο ελόο νηθνλνκηθνύ εγεκνληζκνύ,
όπνπ θάπνηα θξάηε-κέιε είλαη πεξηζζόηεξν εμαξηώκελα από ηα αληίζηνηρα
ηζρπξά.
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δηαθπβέξλεζεο θαη αιιειεμάξηεζεο πνπ ζπκβηώλεη κε ηελ θνζκνζεσξεηηθή
εηεξόηεηα επηβίσζαλ θαη δηιήκκαηα αζθαιείαο.117 Η ζηαζεξόηεηα είλαη ακθίζεκε
θαη εμαξηώκελε από ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηινγέο: Δίηε
γίλνληαη βήκαηα εκβάζπλζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ όια ηα κέιε θαη ηα νπνία
ζπλνδεύνληαη από επαξθή αιιειεγγύε είηε, αληίζηξνθα, δεκηνπξγνύληαη πνιιέο
ηαρύηεηεο ή θαηεγνξίεο ζπκκεηνρήο ζηε βάζε θιαζηθώλ θξηηεξίσλ ηζρύνο θαη ηεο
αξρήο ηεο απηνβνήζεηαο.118

3.4

πκπεξάζκαηα
Ο Π. Ήθαηζηνο ππνζηεξίδεη όηη ην εδαθηθά νξηνζεηεκέλν θξαηνθεληξηθό

ζύζηεκα ζα είλαη καδί καο γηα πνιύ θαηξό αθόκε ή θαη γηα πάληα , εάλ ε εζληθή
αλεμαξηεζία παξακείλεη ν άμνλαο ειεπζεξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηώλ.
Αθόκε θαη καθξνρξόληα, επηπιένλ, ε ηάζε είλαη λα βαζαίλεη ε εηεξόηεηα θάζε
εζλνθξάηνπο θαη λα απμάλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αλζξσπνινγηθνύ ππνβάζξνπ
ηνπ εζλνθξαηνθεληξηθνύ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο. Με δηαθνξεηηθά ιόγηα, νη
δηεζληζκνί, νη θνζκνπνιηηηζκνί θαη νη εμηζσηηθέο θαη εμνκνησηηθέο ηδενινγίεο
θαζίζηαληαη νινέλα θαη πην παξσρεκέλεο.119
Η ηξέρνπζα δηεζλνπνιηηηθή ζπγθπξία αζθαιείαο κε ηα νμύηαηα δεηήκαηα ηνπ
κεηαλαζηεπηηθνύ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο ππό ην πξίζκα πάληνηε ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπο από ηελ ΔΔ καο νδεγνύλ ζην
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(πξνζπειάζηεθε 3 Οθη 2015)
118

Ήθαηζηνο Παλαγηώηεο, Κοζμοθεωπηηική εηεπόηηηα και αξιώζειρ πολιηικήρ κςπιαπσίαρ. Εςπωπαϊκή άμςνα,

αζθάλεια και πολιηική ενοποίηζη, Δθδόζεηο Πνηόηεηα, Αζήλα, 2001, ζει.448
119

Κνπζθνπβέιεο Ηιίαο, πύξνο Λίηζαο, «Το ζηπαηηγικό βάθορ και η Τοςπκία», Δθδόζεηο Πνηόηεηα, Αζήλα,

2013, ζει. ζει.287
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ζπκπέξαζκα όηη νη πξνζδνθίεο πεξί ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ΔΔ ήηαλ ζαθώο
καμηκαιηζηηθέο.120 ην νηθνλνκηθό πεδίν πθίζηαηαη έλα ηεξάζηην ράζκα κεηαμύ ησλ
ρσξώλ ηνπ Βνξξά θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ Νόηνπ, νη νπνίεο είλαη βαζύηαηα
νηθνλνκηθά

εμαξηώκελεο

από

ην

Βνξξά

θαη

θαηά

πνιινύο

ζεσξνύληαη

«παξαζηηηθό» θνκκάηη ηεο ΔΔ.
Η αλεπαξθήο έληαζε αιιειεγγύεο θαη ζπιινγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ
επξσπατθώλ θξαηώλ εληζρύεη ην θξαην-θεληξηθό κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαη
εγείξεη εζληθηζηηθέο ηάζεηο κε απόηνθν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο.
Η πξνζέγγηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο πξσηεπόλησο κε κέηξα θαηαζηνιήο
θαη απνηξνπήο –κε ηνλ αλαπόθεπθην αληίθηππν ζην εζσηεξηθό ησλ θξαηώλ- θαη
όρη ζηελ θαηεύζπλζε πξόιεςεο-θαηαπνιέκεζεο ησλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ πνπ
δελ είλαη άιια από ηνλ πόιεκν, σο πξώηεο θαη θύξηαο δεμακελήο ησλ
κεηαλαζηώλ, εληζρύεη ηελ εηεξόηεηα θαη αθππλίδεη ηνλ εζληθηζκό.
Όπσο ε δηεζλήο δσή δείρλεη, ηα θξάηε θαζεκεξηλά απνθαζίδνπλ:
Αδπζώπεην αγώλα απηνλνκίαο-αλεμαξηεζίαο, δηαξθείο αμηώζεηο απηνζπληήξεζεο,
αύμεζε ηεο ηζρύνο θαη εγεκνληθέο ζηάζεηο πνπ ζξέθνπλ θαη ηνλίδνπλ ην
«ζνπθπδίδεην

αδηέμνδν».121

ηα

πιαίζηα

ηεο

δηαδηθαζίαο

επξσπατθήο

νινθιήξσζεο αλ θαη παξαηεξείηαη ππεξηξνθία θαλνληζηηθώλ δνκώλ εηαηξηθνύ-

120

Δίλαη αλαγθαίν θαλείο λα ζέηεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ σο πξαγκαηηζηήο, δειαδή λα εληνπίδεη ηα αλώθεια

ζεκεία ηξηβήο θαη λα ηα παξαθάκπηεη θαη λα εζηηάδεη ζηα ζεκεία πνπ κπνξεί λα νηθνδνκήζεη ζπλεξγαζία.
121

Σν «ζνπθπδίδεην αδηέμνδν» αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία παγθόζκηαο θνηλσλίαο, ζην γεγνλόο ηνπ πνιηηεηαθνύ

θαηαθεξκαηηζκνύ, ζην γεγνλόο πσο νη ζπιινγηθέο νληόηεηεο είλαη άληζνπ κεγέζνπο, ηζρύνο θαη άληζεο
αλάπηπμεο, ζην γεγνλόο πσο κηα εθάζηε ζπιινγηθή νληόηεηα αγσλίδεηαη αελάσο γηα απηνλνκία-αλεμαξηεζία
θαη θπξηαξρία θαη ζην γεγνλόο πσο κε απηόλ ηνλ ηξόπν πξνθαιείηαη κηα αέλαε δηεζλήο αλαξρία. Σαπηόρξνλα ε
εηεξόηεηα κεηαμύ ζπιινγηθώλ νληνηήησλ απμάλεηαη δηαρξνληθά, θάηη πνπ θαζηζηά αηειέζθνξεο όιεο ηηο
πξνζπάζεηεο παγθόζκηαο θνζκνζεσξεηηθήο ελόηεηαο πνπ ζα ππνβάζηαδε θάπνηνπ είδνπο λνκηκνπνηεκέλε
παγθόζκηα εμνπζία. Σν δηεζλέο ζύζηεκα θαηά ζπλέπεηα, όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νληνηήησλ,
βξίζθεηαη εγγελώο ζε πξνζπκβαηηθή θαηάζηαζε, δειαδή θαηάζηαζε ηεο θύζεο. Δπνκέλσο, ππό ζπλζήθεο
εγγελνύο δηεζλνύο αλαξρίαο, «ν ηζρπξόο επηβάιιεη όηη ηνπ επηηξέπεη ε δύλακή ηνπ θαη ν αδύλακνο
πξνζαξκόδεηαη θαη ππνρσξεί». Κάζε πξνζπάζεηα ππεξβαηηθήο δηεζλνύο θαλνληζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα
αληηκεησπίδεη ην «ζνπθπδίδεην αδηέμνδν» πξνζθξνύεη ζηελ εγγελή θαη δηαξθώο απμαλόκελε δηεζλή εηεξόηεηα.
Δλώ ε παγθόζκηα ηάμε είλαη εθηθηή κόλν εγεκνληθά-γελνθηνληθά, απνθέληξσζε ηεο ηάμεο θαη ηεο δηθαηνζύλεο
ζηα έζλε-θξάηε δεκηνπξγεί δηεζλή αλαξρία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε ηάμε είλαη αηειήο (ξεπζηέο ηζνξξνπίεο
θαη αδύλακνη δηεζλείο νξγαληζκνί). Ήθαηζηνο Παλαγηώηεο, Κοζμοθεωπηηική εηεπόηηηα και αξιώζειρ πολιηικήρ
κςπιαπσίαρ. Εςπωπαϊκή άμςνα, αζθάλεια και πολιηική ενοποίηζη, Δθδόζεηο Πνηόηεηα, Αζήλα, 2001, ζει.69-71
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σθειηκηζηηθνύ ραξαθηήξα, ε θνηλσληθή νινθιήξσζε θαηέζηε αλέθηθηε, επεηδή
αθξηβώο επηβεβαηώζεθε ν θαλόλαο θαη όρη ε εμαίξεζε. Καηά ζπλέπεηα, παξά ηελ
πάξνδν δπόκηζε ρηιηάδσλ εηώλ ηζρύεη ρσξίο ηελ παξακηθξή αιιαγή ε ζεώξεζε
ηνπ Θνπθπδίδε πσο ζηηο ζρέζεηο ησλ αλεμάξηεησλ ζπιινγηθώλ νληνηήησλ ην
ζεκαληηθόηεξν αίηην πνιέκνπ είλαη ε άληζε αλάπηπμε, ηα δηιήκκαηα αζθαιείαο θαη
νη εγεκνληθέο ζπκπεξηθνξέο. Ο άλαξρνο θαη αληαγσληζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ
δηεζλνύο ζπζηήκαηνο, ειιείςεη παγθόζκηαο εμνπζίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνηέ
δελ εκπόδηζε ηα θξάηε λα εθεπξίζθνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο επηθνηλσλίαο θαη
λα αλαπηύζζνπλ σθειηκηζηηθέο αληαιιαγέο- ζπλαιιαγέο, αθόκε θαη όηαλ
βξίζθνληαη ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε.122
ύκθσλα κε ηνλ Κ.Waltz ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ε δηάζηαζε ηεο
αιιειεμάξηεζεο πξνσζεί ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε κεηαμύ ησλ θξαηώλ κε ην λα
κεγηζηνπνηεί ηηο επαθέο κεηαμύ ησλ θξαηώλ, πξνζθέξνληαο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
ακνηβαίαο θαηαλόεζεο. ηελ πεξίπησζε όκσο πνπ ε αιιειεμάξηεζε δελ
ιεηηνπξγεί, δειαδή ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ εμππεξεηνύληαη, ηόηε
απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο ηεο ζύγθξνπζεο.123
Σν ελδηαθέξνλ ηεο δηαδηθαζίαο επξσπατθήο νινθιήξσζεο έγθεηηαη ζην
γεγνλόο πσο ν ζεκειηώδεο ζθνπόο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ππεξεζληθνύ
θνζκνζεσξεηηθνύ θαη εζηθνθαλνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαη θαη’επέθηαζε ε κείσζε
ή θαη ε πιήξεο εμάιεηςε ηεο πνιπζρηδνύο ηζηνξηθήο επξσπατθήο εζληθήο-θξαηηθήο
εηεξόηεηαο.124
Όπσο δηακνξθώζεθε κηζό αηώλα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ εγρεηξήκαηνο, ην
«ζύζηεκα επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο» ίζακε ηηο αθξαίεο ζπλέπεηέο ηνπ, νδεγεί
ζηηο έζραηεο ινγηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε δηαθξαηηθό ζύζηεκα, δειαδή ηελ
άληζε αλάπηπμε θαη ηελ αξρή ηεο απηνβνήζεηαο. ηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο, ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο δηπισκαηίαο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο

122

ην ίδην ζει.60-62

123

Waltz K., «The myth of national interdependence», The International Corporation, Cambridge, MA MIT

Press, 1970 θαη Λίηζαο πύξνο, «Ιλιάδα και διεθνήρ πολιηική μια θεωπηηική πποζέγγιζη», Δθδόζεηο Πνηόηεηα,
Αζήλα, 2014, ζει. 69-70
124

Ήθαηζηνο Παλαγηώηεο, «Κοζμοθεωπηηική εηεπόηηηα και αξιώζειρ πολιηικήρ κςπιαπσίαρ. Εςπωπαϊκή άμςνα,

αζθάλεια και πολιηική ενοποίηζη», Δθδόζεηο Πνηόηεηα, Αζήλα, 2001, ζει.67-68
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θπξηαξρίαο θαη ησλ καθξνρξόλησλ ζπκθεξόλησλ απηνζπληήξεζεο-επηβίσζεο ην
επξσπατθό πνιηηηθό ζύζηεκα είλαη ζεκειησδώο άλαξρν. 125 Όζν πεξηζζόηεξν
πξνρσξεί ε ελνπνίεζε θαη όζν πεξηζζόηεξν ηίζεληαη επί ηάπεηνο ζηξαηεγηθά
δηιήκκαηα

ή

δηιήκκαηα

άληζεο

αλάπηπμεο

πνπ

δεκηνπξγνύλ

ζπλζήθεο

απηνβνήζεηαο, ηόζν πεξηζζόηεξν ν άλαξρνο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο
αλαδεηθλύεηαη
εμάξηεζε.126

125

ην ίδην ζει.405

126

ην ίδην ζει.450

θαη

ηόζν

πεξηζζόηεξν

ε

αιιειεμάξηεζε

κεηαηξέπεηαη

ζε
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Οι στρατηγικές των μικρών κρατών στα πλαίσια της ΕΕ

4.1

Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ κηθξνχ επξσπατθνχ θξάηνπο
Αλέθαζελ νη ζπιινγηθέο νληφηεηεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ραξαθηεξηδφηαλ

απφ δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ην κέγεζνο, ηελ νξγάλσζε, ηελ νηθνλνκηθή,
ηερλνινγηθή θαη πνιηηηθή ηνπο εμέιημε θαη θπζηθά ηελ ηζρχ ηνπο. πλεπψο ην
δηεζλέο ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα αληζνηήησλ, ζην νπνίν νη ζπιινγηθέο
νληφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε κεγάια, κεζαία θαη κηθξά θξάηε.127 χκθσλα κε ηνλ Ζ.
Κνπζθνπβέιε ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε δηάθνξεο απφςεηο γηα ην ηη είλαη κηθξφ
θξάηνο κε κηα παλζπεξκία νξηζκψλ. Σν θχξην ζεκείo ζπκθσλίαο θαη ζχγθιηζεο
ησλ αλαιπηψλ είλαη φηη δελ είλαη μεθάζαξν ηη είλαη κηθξφ θξάηνο. Ζ έλλνηα ηνπ
κεγέζνπο άιισζηε είλαη ζρεηηθή, ζπλεπψο θάζε απφπεηξα νξηζκνχ ελφο θξάηνπο
σο κηθξνχ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζπγθπξηαθή θαη ad hoc.128
Πέξα απφ ην κέγεζνο, έλα κηθξφ θξάηνο νξίδεηαη σο ηέηνην αλάινγα κε ηηο
δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ απηφ έρεη ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ην ξφιν πνπ κπνξεί
λα παίμεη.129 Άιινη ην εληνπίδνπλ ζηνλ πιεζπζκφ, ζην ΑΔΠ θαη ζηελ ζηξαηησηηθή

127

ε

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, Εηζαγσγή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, Αζήλα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2005, 3 έθδ, ζει.226-

279
128

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, «Ζ Κχπξνο σο κηθξφ θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο», ζην Β. Υσξαθάο & Λ. Ρηδάο

(επηκ.), Κύπξνο. Γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηνλ 21ν αηώλα (Αζήλα: The Monthly Review Imprint, 2009), ζ. 113118.
129

Keohane Robert O., «Lilliputians‟ Dilemmas: Small States in International Politics», International

Organization ηνκ.23, ηεπρ.2, 1969, ζει. 291-310, Βaechler Gunther, «Conclusions: Future relevance and
priorities of small states», 1998, Goetschel, (επηκ.), Small states inside and outside the European Union:
interests and policies, Kluwer Academic/Springer, Dordrecht, ζει. 267-283, Wallace Helen, «Exercising power
and influence in the European union: the roles of member states», ζηo Bulmer, S.&C. Lequesne (επηκ.) The
Member states of the European Union, Oxford University press, Oxford, 2005, ζει.25-44.
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ηζρχ ηνπ.130 Πνιινί πάιη ζεσξνχλ φηη έλα θξάηνο ινγίδεηαη σο κηθξφ φηαλ
«αηζζάλεηαη» θαη «ελεξγεί» σο ηέηνην – ππνλνψληαο φηη δχλαηαη λα θαηαζηεί κηθξφ
ή κηθξφηεξν ζε δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά ρξνληθά ζεκεία.131
χκθσλα κε ηνλ Maass ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηη είλαη κηθξφ θξάηνο
απαηηεί παξαπάλσ απφ έλαλ νξηζκφ. Οη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο δπλαηφηεηεο,
ηνπο πφξνπο θαη ηελ «πξνίθα» κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ην θξάηνο,
επσθεινχληαη απφ έλα νξηζκφ πνπ βιέπεη ην κηθξφ θξάηνο θπξίσο απφ ηε ζθνπηά
ηεο πνζφηεηαο νξηζκέλσλ κεηξήζηκσλ κεγεζψλ. Σαπηφρξνλα, νη κειέηεο πνπ
αζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ απφδνζε ηνπ κηθξνχ θξάηνπο ζην δηεζλέο
θξαηνθεληξηθφ ζχζηεκα σθεινχληαη απφ έλαλ νξηζκφ κε έκθαζε ζηηο επηδφζεηο
ηνπ κηθξνχ θξάηνπο θαη ην πψο απηφ ιεηηνπξγεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ.132
Ο

Crowards

θαηαιήγεη

ζε

κηα

θαηεγνξία

«κηθξψλ»

θξαηψλ

πνπ

πεξηιακβάλεη 79 θξάηε απφ έλα δείγκα 188 αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, βάζεη ησλ
παξακέηξσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ έθηαζε θαη
ην εηζφδεκα. Ζ νκάδα εθείλε θξαηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο «κηθξά» δηαθξίλεηαη
απφ έλα «πξαθηηθφ» κέγεζνο, είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθή - πξνζαξκνζηηθή ζηηο
αιιαγέο ζηε κεζνδνινγία θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηαίζζεζε ή ζε εθ ησλ
πξνηέξσλ πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ην ηη κπνξεί λα απνηειεί έλα ζχλνιν κηθξψλ
θξαηψλ.133
Θέζε ηνπ Fazle Rabby είλαη φηη έλαο νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί γηα
ηελ έλλνηα ηνπ κηθξνχ θξάηνπο αλαθέξεηαη ζε έλα εζλνθξάηνο πνπ έρεη
ζπγθεθξηκέλε επηθξάηεηα, κε πιεζπζκφ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, κε ειάρηζηα ή
θαζφινπ απνηειεζκαηηθή ζηξαηησηηθή δχλακε, πεξηνξηζκέλνπο θπζηθνχο πφξνπο

130

Thorhallsson Baldur, «The role of small states in the European Union», Ashgate: London, 2000

131

Clive Archer and Neil Nugent, «Introduction: Small states and the European Union», Current politics and

economics of Europe, 2002, ηνκ.1, ζει. 1-10
132

Matthias Maass, „The elusive definition of the small state‟, International Politics, 2009, ηνκ.46, ηεπρ.1,

ζει.81
133

Crowards Tom, „Defining the category of „small‟ states‟, Journal of international development. 2002,

ηνκ.14,ηεπρ. 1, ζει. 173
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θαη αλαδπφκελε ή αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Έξεπλα (1971) σο κηθξά θξάηε
νξίδνληαη εθείλεο νη νληφηεηεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά κηθξέο ζε έθηαζε, ζε πιεζπζκφ,
θαζψο θαη ζε αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο (UNITAR 1971:29). Ζ
έθζεζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κηθξφηεηα είλαη κηα ηδέα ζπγθξηηηθή θαη φρη
απφιπηε.134
Γηα ηνλ Mearsheimer απηφ πνπ ελδηαθέξεη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο είλαη ε
κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ αθνχ απηέο δηαδξακαηίδνπλ
ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.135
Ο Tõnurist. Piret ζην εξψηεκα ηη ζπληζηά κηθξφ θξάηνο ζηα πιαίζηα ηεο
ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κέζα
απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε έλλνηα ηνπ «κεγέζνπο» εμαξηάηαη
πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο
δπλαηφηεηαο ηνπ λα αληαπεμέξρεηαη ησλ ειιείςεσλ ηνπ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε
ζθηαγξαθεί ηνλ νξηζκφ ηνπ «κηθξνχ θξάηνπο» κέζα απφ ηελ αληηθεηκεληθή
δηάζηαζε ηνπ κεγέζνπο, κε κηα απμαλφκελε έκθαζε ζηελ «εμππλάδα» ή θαιχηεξα
ζηελ «θαηλνηνκία», δίλνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ ηειεπηαία, θαζνξίδνληαο
έηζη ην πξαγκαηηθφ «κέγεζνο» ησλ θξαηψλ. Ζ ζχλζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ην
αλαπηπμηαθφ επίπεδν θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο π.ρ. ε γεσγξαθηθή ζέζε,
παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν, ηνπιάρηζηνλ ζην νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ θξαηψλ θαηά ηνλ 21ν αηψλα.136
χκθσλα κε ηνλ Δπαγφξνπ Δ. κία αξρή, γηα λα νξηζηεί ε έλλνηα ηνπ κηθξνχ
θξάηνπο, είλαη ε κέηξεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ έλαληη φρη φισλ ησλ θξαηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο, αιιά έλαληη ησλ γεηηνληθψλ ηνπ θαη εηδηθά ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπ

134

Fazle Rabby, „Small states in international relations: rearranging the puzzle of defining the „Small State‟,

http://www.academia.edu/3809483/Small_states_in_international_relations_rearranging_the_puzzle_of_defini
ng_the_Small_State_--Md._Fazle_Rabby, (πξνζπειάζηεθε 28 Γεθ 2015)
135

Mearsheimer J.J., Η ηξαγσδία ηεο πνιηηηθήο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, Αζήλα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2007, 2

ε

Έθδ, κηθ. Κ.Κνιηφπνπινο, επ.επηκ.Π.Ήθαηζηνο, Ζι.Η.Κνπζθνπβέιεο
136

Tõnurist. Piret,. “What Is a “Small State” in a Globalizing Economy?” Halduskultuur – Administrative

Culture, Tallinn University of Technology, Estonia, 2010, ηνκ.11 ηεπρ. 1, ζει.21
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αληηπάισλ, θαζψο ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δχλακε ηνπ θξάηνπο
είλαη ζπκβαηή κε ηηο εζληθέο ηνπο επηδηψμεηο. Ζ αξρή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ
πεπνίζεζε φηη έλα πνιχ κηθξφ θξάηνο θηλδπλεχεη απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο πνπ
ζπλνξεχνπλ ή βξίζθνληαη θνληά ζε απηφ. Έηζη, θχξην ιφγν έρεη ε ηζρχο ηνπ κηθξνχ
θξάηνπο έλαληη απηψλ πνπ ην απεηινχλ, θαζψο ε επηβίσζή ηνπ ζα εμαξηεζεί απφ
ηε ζχγθξηζε ηεο ηζρχνο ηνπ κε απηήλ ηνπ αληίπαινπ γεηηνληθνχ θξάηνπο.137
Ζ ζέζε ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα
κεγάια θξάηε απνηππψλεηαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ζην δηαρξνληθφ δηάινγν ησλ
Μειίσλ:

« Τν δίθαην ινγαξηάδεηαη όηαλ ππάξρεη ίζε δύλακε γηα ηελ επηβνιή ηνπ,

θη όηη, όηαλ απηό δελ ζπκβαίλεη, νη δπλαηνί θάλνπλ όζα ηνπο επηηξέπεη ε δύλακή
ηνπο θη νη αδύλακνη ππνρσξνύλ θη απνδέρνληαη». Οπζηαζηηθά δειαδή ηελ αηδέληα
ηελ θαζνξίδνπλ νη κεγάιεο δπλάκεηο θαη ηα κηθξά θξάηε πζηεξψληαο σο πξνο ηελ
δηαζέζηκε ηζρχ έλαληη ησλ πξψησλ, αληαπνθξίλνληαη ραξάζζνληαο ηε ζηξαηεγηθή
ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο.
Καηά ηνλ Payne φηαλ ν αλαιπηηθφο καο θαθφο εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ
παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή θαη ζηε ζπλέρεηα αλαδεηά ηελ χπαξμε ησλ κηθξψλ
θξαηψλ θαη φρη ζηελ εζηίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε
ηεο παξνπζία ηνπο. Σα κηθξά θξάηε επεξεάδνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο
ηζρπξνχο παξάγνληεο θαη ζεζκνχο. Δίλαη αιήζεηα φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη
εκβξπαθέο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (issue areas). Δίλαη
πξσηίζησο φκσο ηα ηξσηά ζεκεία θαη φρη νη επθαηξίεο, πνπ έξρνληαη κε
εληππσζηαθφ ηξφπν λα δηαηππψζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο «κηθξφηεηαο» ζηελ
παγθφζκηα πνιηηηθή.138
To πφζν κηθξφ είλαη έλα θξάηνο είλαη ζρεηηθφ αλ αλαθεξφκαζηε ζε
πξαγκαηηθνχο φξνπο: ιακβάλνληαο σο θξηηήξην ηνλ πιεζπζκφ ε Β. Κνξέα κε ηα
24 εθαη. πιεζπζκφ απνηειεί έλα κηθξφ θξάηνο γηα ηα δεδνκέλα ηεο ΒΑ Αζίαο,
αιιά γηα ηα δεδνκέλα ηεο Δπξψπεο ζα απνηεινχζε έλα κεζαίνπ κεγέζνπο θξάηνο.

137

«Ζ ζηξαηεγηθή πνιχ µηθξήο θξαηηθήο δχλαµεο: Ζ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ», Δπαγφξαο Δπαγφξνπ, Σµήµα

Γηεζλψλ

θαη

Δπξσπατθψλ

πνπδψλ

-

Παλεπηζηήκην

Πεηξαηά,

Αχγνπζηνο

2006

http://files.mgkworld.net/cipt/docs/CIPTEvagorouSmallCountriesStrategy, (πξνζπειάζηεθε 25 Απγ 2015)
138

Payne Anthony, „Small states in the global politics of development‟, The Round Table: The Commonwealth

Journal of International Affairs, , ηνκ.93, ηεπρ. 376, ζει. 634
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Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί σο έιιεηςε ή αλεπάξθεηα θξαηηθψλ ζεζκψλ,
πνιηηεχκαηνο, απηνλνκίαο θαη δηεζλνχο ζέζεο απηνχ ζηε δηεζλή αξέλα.139
Λακβάλνληαο σο θξηηήξην ην ΑΔΠ θαη πάιη δελ κπνξεί λα καο πεη πνιιά γηα ηελ
νηθνλνκηθή δχλακε ελφο θξάηνπο: ην ΑΔΠ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ είλαη κφλν έλα πνιχ
κηθξφ θιάζκα ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο, αιιά νη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο
ηεο ρψξαο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρψξεο κε
παξφκνηα ΑΔΠ ζηε λφηηα θαη θεληξηθή Δπξψπε.140
χκθσλα κε ηνλ Katzenstein ε ζεκειηψδεο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ησλ
κηθξψλ θξαηψλ είλαη πεξηζζφηεξν ε πνιηηηθή ζηξαηεγηθή, παξά ην νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα. Σα κεγάια θξάηε γίλνληαη κηθξφηεξα. Κάζε κεγάιν θξάηνο βηψλεη ηελ
ηξσηφηεηα δηαθνξεηηθά θαη πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
Γηα παξάδεηγκα, ε επνρή αθκήο ηεο Ηαπσλίαο σο νηθνλνκηθήο ππεξδχλακεο
δηήξθεζε πεξίπνπ κηα δεθαεηία θαη ηψξα δελ απνηειεί παξά κφλν κηα
μεζσξηαζκέλε αλάκλεζε. Ζ ηξσηφηεηα νδεγεί ηα κεγάια θξάηε ζε δηαθνξεηηθέο
πνιηηηθέο απφ φηη ηα κηθξά. Καηαιήγεη ζηε ζέζε, κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ κχζνπ
ηνπ Αηζψπνπ παξνκνηάδνληαο ηα κηθξά θξάηε κε ην κηθξνζθνπηθφ ακθίβην, ηνλ
βάηξαρν, φηη ηα κηθξά θξάηε θαηαθέξλνπλ θαη επηβηψλνπλ φρη γηαηί βξήθαλ ηελ
ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αιιαγήο, αιιά γηαηί είλαη πξνζαξκνζηηθά ζηελ αιιαγή.141
Με δεδνκέλν φηη ε χπαξμε ηνπ κηθξνχ θξάηνπο είλαη ακθηζβεηνχκελε σο
έλλνηα απφ κηα κεξίδα αλαιπηψλ ίζσο ην θαηαιιειφηεξν θξηηήξην γηα λα νξίζνπκε
έλα θξάηνο σο κηθξφ είλαη ε ηζρχο ηνπ – απηή είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν
ηνπνζεηνχληαη – ηεξαξρνχληαη ηα θξάηε ζην δηεζλέο ζχζηεκα – θαη πην
ζπγθεθξηκέλα νη ζπληειεζηέο ηζρχνο ηνπ.142 Ζ ηζρχο αληηπξνζσπεχεη ηελ

139

Bailes Αlyson JK, «Does a small state need a strategy?», Occasional Paper, Faculty of political science

university of Iceland, 2009
140

Brown, J «Small States in the European Institutions», Jean Monnet Centre of Excellence, 2000 ζει.13-14

141

Katzenstein, Peter, „Small states and small states revisited‟, New Political Economy, ηνκ.8, ηεπρ.1, 2003,

ζει. 9-30
142

Οη ζπληειεζηέο ηζρχνο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: ηνπο πιηθνχο, ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη ηνπο

ππνθεηκεληθνχο ζπληειεζηέο ηζρχνο. Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, Δηζαγσγή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, Αζήλα, Δθδφζεηο
ε

Πνηφηεηα, 2005, 3 έθδ, ζει.226-279
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ηθαλφηεηα λα παξακέλεηο απηφλνκνο ελψ ηελ ίδηα ψξα αζθείο επηξξνή ζηνλ άιιν.
Άιισζηε, έλα θξάηνο δχλαηαη λα είλαη ηζρπξφ ζε έλα ηνκέα (issue area) θαη
αδχλακν ζε άιινπο ηνκείο. Ζ Διβεηία γηα παξάδεηγκα θαηά γεληθή νκνινγία είλαη
έλα κηθξφ θξάηνο, αιιά ζην νηθνλνκηθφ πεδίν αζθεί επηξξνή παγθφζκηαο
εκβέιεηαο.143
Δξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ κηθξνχ θξάηνπο κέζα ζην
δηεζλέο ζχζηεκα είλαη ε ίδηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ε αδπλακία πνπ ην ίδην
δέρεηαη φηη έρεη θαη δείρλεη, φζνλ αθνξά ηνλ επεξεαζκφ ησλ δηεζλνζπζηεκηθψλ
δηεξγαζηψλ ζην ππνζχζηεκα πνπ αλήθεη. πλάκα, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε
ηεο θαηάζηαζεο able and willing ελφο παξάγνληα πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν
ν ηζρπξφο παξάγνληαο είλαη ηθαλφο θαη πξφζπκνο λα δηελεξγήζεη κηα αζχκκεηξε
ζχγθξνπζε ζην έδαθνο ηνπ ιηγφηεξν ηζρπξνχ παξάγνληα.
Ίζσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη κηθξφ είλαη εθείλν ην θξάηνο ην
νπνίν δελ επηζπκεί θάηη παξαπάλσ απφ ην πξσηαξρηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, ηελ
επηβίσζε ηνπ, θαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο
επηζεηηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ αλαζεσξεηηθψλ επηδηψμεσλ άιισλ δπλάκεσλ. Με
άιια ιφγηα απνηειεί ηνλ «θαηαιχηε» ησλ επηζεηηθψλ ηάζεσλ άιισλ παξαγφλησλ.
Μεηά θαη ηα ηειεπηαία θχκαηα δηεχξπλζεο ε ΔΔ απνηειείηαη πεξηζζφηεξν
απφ κηθξά παξά απφ κεγάια θξάηε.144 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη κηθξέο ρψξεο
επηδίσμαλ λα εληαρζνχλ ζηελ ΔΔ είλαη πξνθαλείο: πξφζβαζε ζηηο Δπξσπατθέο
αγνξέο, ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ζ‟έλα ζχζηεκα
αζθαιείαο πνπ λα εγγπάηαη ηελ εηξήλε θαη ηελ δεκνθξαηία θαη επηπιένλ ην θχξνο
θαη ην γφεηξν πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ πην γλσζηή θαη αμηφπηζηε
"ιέζρε" ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γελ ππάξρεη φκσο θακία επίζεκε δηάθξηζε εληφο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε ΔΔ απνηειείηαη απφ έμη
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Jean-Marc Rickli, «European small states military policies after the Cold War: from territorial to niche

strategies», Cambridge Review of International Affairs, 2008, ηεπρ.21, ηνκ.3, ζει.309
144

Βνπιγαξία, Κξναηία, Γαλία, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Οπγγαξία,
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κεγάια θξάηε – ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ
Ηζπαλία θαη ηελ Πνισλία - κεζαίνπ κεγέζνπο θξάηε, φπσο ε Οιιαλδία, ε Ρνπκαλία
θαη ε Σζερηθή Γεκνθξαηία - θαη κηθξά θξάηε κε πιεζπζκφ πεξίπνπ πέληε
εθαηνκκχξηα ή ιηγφηεξν. Σα κηθξφηεξα θξάηε κέιε είλαη απίζαλν λα έρνπλ ηνπο
ίδηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγάια θξάηε γεγνλφο πνπ
ζπλεπάγεηαη φηη θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα επεξεάδνπλ φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ
ηεο ΔΔ είλαη πην πεξηνξηζκέλε.145 Ο δηαρσξηζκφο ζε κεγάια θαη κηθξά θξάηε-κέιε
ζηελ Έλσζε είλαη ππαξθηφο ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή φζν θαη ζηε
βηβιηνγξαθία. Μπνξεί ηππηθά ηα θξάηε-κέιε λα ζεσξνχληαη ηζφηηκα, σζηφζν ε
ηάζε ησλ κεγαιχηεξσλ δπλάκεσλ λα δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο
επηζήκσο ή αλεπίζεκα, είλαη ππαξθηή.146
Σα κεγάια θξάηε έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ απφ φηη
ηα κηθξά :


έρνπλ κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ εηδηθφ βάξνο.



έρνπλ πεξηζζφηεξε «δχλακε ςήθνπ» ζην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο

Έλσζεο (γλσζηφ θαη σο πκβνχιην Τπνπξγψλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πιεηνςεθηθνχ

δηθαηψκαηνο

ςήθνπ

νη

νπνίεο

ηζρχνπλ

ζήκεξα

γηα

ηνπο

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ράξαμεο πνιηηηθήο. Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2014 ε εηδηθή
πιεηνςεθία απνηειείηαη απφ ην 55% ησλ θξαηψλ κειψλ θαιχπηνληαο ην 65 % ηνπ
πιεζπζκνχ.


κπνξνχλ κε πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία λα αζθήζνπλ βέην ζηηο πεξηπηψζεηο

φπνπ απαηηείηαη νκνθσλία.
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Iain McIver, «Σhe role of small states in the Δuropean union» The Scottish Parliament,

http://www.scottish.parliament.uk/S4_EuropeanandExternalRelationsCommittee/Inquiries/SPICe_briefing_on_
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146 Catherine Gegout «The Quint: Acknowledging the Existence of a Big Four-US Directoire at the Heart of
the European Union‟s Foreign Policy Decision-Making Process», Journal of Common Market Studies
ηνκ.40,ηεπρ.2,2002,ζει.331-34
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έρνπλ

δηαπξαγκαηεπηηθή

δχλακε

θαη

ηε

δπλαηφηεηα

δεπηεξεπνπζψλ

ζπκθσληψλ ζην παξαζθήλην ηεο επίζεκεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Σα
κηθξά θξάηε δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην ηα ίδην εχθνια θαζψο έρνπλ
ιηγφηεξα λα πξνζθέξνπλ ζε αληάιιαγκα.147
Ζ νκάδα ησλ κηθξψλ θξαηψλ εληφο ηεο ΔΔ απέρεη πνιχ απφ ην λα είλαη
νκνηνγελήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παιαηψλ θαη ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ,
ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ζπζηεκάησλ, δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ
γηα ηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηεο ΔΔ, θαη θπζηθά δηαθνξψλ ζηα εζληθά
ζπκθέξνληα. Δθηφο απφ ην πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα ςήθνπ θαη δηαπξαγκαηεπηηθήο
δχλακεο, ηα κηθξά θξάηε έρνπλ ζπρλά ρακειφηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη
εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο εζληθέο αληηπξνζσπείεο ζηηο Βξπμέιιεο (δηνηθεηηθέο
ηθαλφηεηεο) γεγνλφο πνπ παξεκπνδίδεη ηε δηαιεθηηθή δχλακή ηνπο.148
Μηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηαθνξψλ ζηελ ηζρχ ησλ θξαηψλ είλαη φηη ηα
κηθξφηεξα θξάηε-κέιε δελ δηαζέηνπλ ην ίδην βάξνο ζηελ δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο
θαη ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηα εζληθά ηνπο
ζπκθέξνληα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην πξάηηνπλ κεγαιχηεξεο δπλάκεηο πνπ,
αθφκε θαη φηαλ είλαη απνχζεο, ηα ζπκθέξνληα θαη νη ζέζεηο ηνπο ππνινγίδνληαη.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απνδέρνληαη πάληα ηνλ ξφιν ηνχ «πηνληνχ» ζε κηα παξηίδα
ησλ ηζρπξφηεξσλ παηθηψλ. Μηθξφηεξα θξάηε-κέιε έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο
δξαζηήξηα θαη απνηειεζκαηηθά φηαλ έρνπλ ηελ επθαηξία ή φηαλ δηαθπβεχνληαη
δσηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. ε θάζε πεξίπησζε, ε Έλσζε ζα δηέθεξε θαηά πνιχ
ρσξίο ηα κηθξφηεξα θξάηε κέιε. Πέξα απφ ην φηη ζα απνηεινχζε ζηελ νπζία κηα
ιέζρε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, κε ακθίβνιε λνκηκνπνίεζε, ζα είρε ζηεξεζεί θαη
πνιιά απ‟ φζα ηα κηθξφηεξα θξάηε έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ επξσπατθή
νινθιήξσζε, είηε πξνζθέξνληαο πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ζε θαίξηεο ζέζεηο, είηε
πξνσζψληαο θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο, είηε παίδνληαο θαζνξηζηηθά ηνλ ξφιν ηνπ
δηακεζνιαβεηή σο θξάηε ιηγφηεξν απεηιεηηθά. Υαξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα

147

Keating Michael, «The Role of Small States in the European Union: lessons for Scotland Evidence

Presented to the Scottish Parliament Europe and External Affairs Committee», ESRC Scottish Centre on
Constitutional Change, 16 January 2014
148

Panke Diana, «The Influence of Small States in the EU: Structural Disadvantages and Counterstrategies»,

UCD, Dublin European Institute Working Paper 08-3, May 2008, ζει. 4

64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

απνηεινχλ νη θάησ ρψξεο, Βέιγην, Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, πνπ βξίζθνληαη
αλάκεζα ζηα ηδξπηηθά κέιε ηήο Έλσζεο θαη ζηνλ ππξήλα ηεο επξσπατθήο
νινθιήξσζεο, έρνληαο ζπκβάιιεη ζπκβνιηθά θαη νπζηαζηηθά ζηελ πξφνδφ ηεο γηα
λα εμαζθαιίζνπλ παξάιιεια ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Αθφκε, ε Φηλιαλδία θαη ε
νπεδία ήηαλ πξσηαγσλίζηξηεο ζηε ζέζπηζε ησλ «απνζηνιψλ Petersberg» πνπ
θαζηζηνχλ ηελ Έλσζε δηεζλή δξψληα κεηαμχ άιισλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο
θξίζεσλ, ηεο πξφιεςεο ζπγθξνχζεσλ, ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ θ.α., ελψ
έρνπλ αλαιάβεη κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο ζχκθσλεο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο
πνπ ηηο έρνπλ θαζηεξψζεη σο θνξείο λέσλ αμηψλ, θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ ζηελ
Έλσζε (norms/policy entrepreneurs). Πξνηάζζνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο:
ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε ηερλνγλσζία, νη αμίεο θαη νη αξρέο, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε
ελφηεηα, ε ήπηα ηζρχο θαη ε επειημία ηνπο ηα κηθξά θξάηε-κέιε κνηάδνπλ ζπρλά κε
ηνλ Γαπίδ πνπ απξνζδφθεηα θεξδίδεη ηειηθά ηελ κάρε κε ηνλ Γνιηάζ.149

4.2

ηξαηεγηθέο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ
Σα κηθξά θξάηε, εθ ησλ πξαγκάησλ, αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ

ζηξαηεγηθή150 ηνπο, αλάινγα κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα κεγαιχηεξα
θξάηε, αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ αλαπηπζζφκελσλ
αληαγσληζηηθψλ ή ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ επηβίσζε ησλ κηθξψλ θξαηψλ
πξνζδηνξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο ησλ ηζρπξψλ

149

Ρεβέθθα Γ. Παηδή,«ηξαηεγηθέο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Διιεληθή Πξνεδξία θαη νη

«θαιέο

πξαθηηθέο»,

06/02/2014,

Foreign

Affairs,

http://foreignaffairs.gr/articles/69675/rebekka-g-

paidi/stratigikes-ton-mikron-kraton-stin-eyropaiki-enosi, (πξνζπειάζηεθε 10 επ 2015)
150

ηξαηεγηθή είλαη ε ζχδεπμε κέζσλ θαη ζθνπψλ ππφ ην πξίζκα πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο.

πλίζηαηαη ζην ηξίπηπρν «κέζα – ζθνπνί – αληίπαινο», Κνιηφπνπινο Κ., Ζ ζηξαηεγηθή ζθέςε απφ ηελ
αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2008, ζει.44
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ζπζηήκαηα/ππνζπζηήκαηα

151

αζθαιείαο.

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη εάλ θαη θαηά πφζν έλα
κηθξφ θξάηνο δχλαηαη λα ραξάμεη δηθή ηνπ νξζνινγηθή καθξνπξφζεζκε πςειή
ζηξαηεγηθή152, φρη κφλν γηα ηελ απηνζπληήξεζε ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηα πιαίζηα ησλ κεηαβνιψλ ηζρχνο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα.
Βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε γηα ηε ράξαμε νξζνινγηθήο καθξνπξφζεζκεο πςειήο
ζηξαηεγηθήο είλαη ε απνζχλδεζε ηεο φπνηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο απφ
ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη ράξαμεο ζηξαηεγηθήο. Ζ ηζηνξία βξίζεη απφ
παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη κηα ρψξα ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε (ή ζε
δηαδηθαζία πνιεκηθήο εκπινθήο) ή θαηάζηαζε εζληθήο αλάγθεο νθείιεη λα
δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ζρεηηθά κε ηε
ζέζε ηεο ζηε δηεζλή ζθελή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ή ζα
πξνθχςνπλ. Πξψηηζην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο είλαη ε επηβίσζε – απηνζπληήξεζή
ηνπ κε θπξίαξρν θξηηήξην ράξαμεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηελ πνιηηηθή ζηφρεπζε θαη
φρη ηελ πξνζθφιιεζε ζηελ ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα.153 πλάκα, ν ρξφλνο ζηε
δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο δελ κεηξηέηαη κε κεγέζε αλζξψπηλεο δσήο ή

151

Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, Επξσπατθή Έλσζε: ζεζκνί, πνιηηηθέο, πξνθιήζεηο, πξνβιεκαηηζκνί, Δθδφζεηο

Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει.61-62
152

ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα δηαζέζηκα κέζα ελφο θξάηνπο (ζηξαηησηηθά, δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά) γηα

ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ελφςεη πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο, ηφηε
κηιάκε γηα πςειή ζηξαηεγηθή. Κνιηφπνπινο Κ., Ζ ζηξαηεγηθή ζθέςε απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα,
Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2008, ζει.44. χκθσλα κε ηνλ . Λίηζα ε πςειή ζηξαηεγηθή αθνξά ην «φινλ» ηεο
εζλνθξαηηθήο νληφηεηαο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηζρχνο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζιάβεη θνξηία ηζρχνο,
παξαηεξψληαο ην δηεζλέο γίγλεζζαη. Πξνθχπηεη κεηά απφ δηεμνδηθή – ελδειερή ζπλέξγεηα ηεο πνιηηηθήο,
ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, ησλ δπλάκεσλ ελδνθξαηηθήο αζθάιεηαο, ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ
ππιψλσλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο θαζψο θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ – αθαδεκατθψλ.
153

Υαξαθηεξηζηηθφ ηζηνξηθφ παξάδεηγκα είλαη ε αλνξζνινγηθή πνιηηηθή απφθαζε γηα ζπλέρηζε ηεο πνξείαο

ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ πξνο Άγθπξα θαη επαθφινπζε θαηαζηξνθή, θαζψο απέηπρε λα ζπλδέζεη κε
νξζνινγηθφ ηξφπν ηα κέζα πνπ δηέζεηε κε ηνλ ηειηθφ ζθνπφ πνπ ε ίδηα είρε ζέζεη. Λίηζαο πχξνο, Πόιεκνο
θαη νξζνινγηζκόο. Θεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο εθαξκνγέο, Δθδφζεηο πνηφηεηα, Αζήλα, 2010, ζει.
149,285-289
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εθινγηθήο ζπγθπξίαο θαζψο θάζε πνιηηηθή γηα λα πινπνηεζεί επηηπρψο, ρξεηάδεηαη
επηζηεκνληθή θαη πνιηηηθή γλψζε, ζρεδηαζκφ, ρξφλν, ππνκνλή θαη επηκνλή.154
Σφζν ε ηζηνξία φζν θαη ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δίλνπλ απαληήζεηο
ζηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ απνηειψληαο ηελ ίδηα ψξα πεγή γηα άληιεζε
δηαρξνληθήο γλψζεο θαη απηφ δηφηη ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα πθίζηαληαη
δηαρξνληθέο ζπλέρεηεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηζρχνο θαη εμνπζίαο, νη
νπνίεο θπξηαξρνχλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο.
Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία έρεη λα επηδείμεη κηα αμηνιάηξεπηε πνξεία ζηε
δηεζλή πνιηηηθή. Παξά ην εμαηξεηηθά δπζκελέο δηεζλέο πεξηβάιινλ ζην νπνίν ήηαλ
ππνρξεσκέλε λα δξάζεη –θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο αληηκεηψπηδε
ηνπιάρηζηνλ κηα δχλακε πνπ ήηαλ ηζρπξφηεξε ηεο – ε Απηνθξαηνξία αλαδείρζεθε
σο ε καθξνβηφηεξε κεγάιε δχλακε ζηελ ηζηνξία ηεο Γχζεο.155
Ίζσο λα αλαξσηεζεί θαλείο αλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην Βπδάληην σο κηθξφ
θξάηνο. αθψο θαη ην Βπδάληην δελ απνηεινχζε έλα κηθξφ θξάηνο γηα ηελ επνρή
ηνπ. Ωζηφζν, ε κειέηε ηεο βπδαληηλήο πεξίπησζεο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ
ελδηαθέξνλ, αθνχ ην Βπδάληην ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ
αληηκεηψπηδε ηνπιάρηζηνλ κία δχλακε ζηξαηησηηθά ηζρπξφηεξε θαη ελίνηε
πεξηζζφηεξεο απφ κία. Σν εληππσζηαθφ ηεο βπδαληηλήο πςειήο ζηξαηεγηθήο ήηαλ
ν ζπλδπαζκφο ηεο καθξνπξφζεζκεο πξνζήισζεο ζηελ νηθνπκεληθή ηνπο
ηδενινγία156 κε ηε βξαρππξφζεζκε πνιηηηθή επειημία θαη αλειεή εθκεηάιιεπζε ησλ
πξαγκαηηθνηήησλ ηεο εθάζηνηε δηεζλνχο θαηάζηαζεο. Σν παξαπάλσ απνθηά

154

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, «Ζ Κχπξνο σο κηθξφ θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο», ζην Β. Υσξαθάο & Λ. Ρηδάο

(επηκ.), Κύπξνο. Γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηνλ 21ν αηώλα (Αζήλα: The Monthly Review Imprint, 2009), ζ. 117
155

Κνιηφπνπινο Κ., «Η ζηξαηεγηθή ζθέςε από ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,

2008, ζει.107
156

Ζ έλλνηα ηεο βπδαληηλήο νηθνπκέλεο αθνξά ζηε δηάδνζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ ζε φιε ηελ νηθνπκέλε θαη

πξνζδηνξίδεη ηελ βπδαληηλή πςειή ζηξαηεγηθή. πληζηά ηε κεγάιε ηδέα, αθνξά ζην ηξφπν πνπ ην Βπδάληην
αληηιακβάλεηαη ην ξφιν ηνπ ζην παγθφζκην γίγλεζζαη ηεο επνρήο. Ο δπηηθφο θφζκνο αλαγλσξίδεη ηελ ηδέα ηεο
βπδαληηλήο νηθνπκέλεο. Οη δπηηθνί εγεκφλεο αλαγλσξίδνπλ ηνπο απηνθξάηνξεο ηεο αλαηνιήο. Σνλ
θαηαθεξκαηηζκέλν θφζκν ηεο Γχζεο δηαπεξλά ε δχλακε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο.
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κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηαζηξνθηθέο απεηιέο πνπ
αληηκεηψπηδαλ νη Βπδαληηλνί.157
Καηά ηνλ . Λίηζα ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία
ηνπ κηθξνχ θξάηνπο. Με δεδνκέλν φκσο φηη ε ηζρχο είλαη κηα έλλνηα ζπγθξηηηθψο
λννχκελε, ρσξίο δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνξηίσλ ηεο κε κεηξηθή
απνηχπσζε, ε ηζρχο ελφο παξάγνληα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε απηή άιισλ
παξαγφλησλ ζην πιαίζην ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Σν
απνηχπσκα ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξηθήο ηζρχνο, ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ηεο
επνρήο ηεο, ήηαλ αληηθεηκεληθά ππνδεέζηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξηία ηζρχνο πνπ
δηέζεηαλ νη πξαγκαηηθέο - πθηζηάκελεο απεηιέο φπσο ε Πεξζία ή εθείλα ησλ
Αξάβσλ. Πάξαπηα, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Βπδαληίνπ απνηειεί εξγαιείν αλάιπζεο
ζηξαηεγηθήο κηθξψλ θξαηψλ, γηαηί δηαρεηξηδφηαλ δπζαλάινγα κεγαιχηεξν πνιηηηθφ
θνξηίν απφ απηφ πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί γχξσ απφ ην πψο κηα
πνιηηηθή νληφηεηα ζρεκαηνπνηεί ηελ νληνινγία ηεο ζηε δηεζλή αξέλα. Σν
βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο είλαη φηη
ζπκπεξηθέξεηαη δπζαλάινγα κε ηελ ηζρχ ηεο αθνινπζψληαο κηα έμππλε, επθπή
πνιηηηθή. Αθνξά ηελ θαηαλφεζε θαη νξζνινγηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ηξσηψλ
ζεκείσλ θαη αδπλακηψλ ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηεο. πκπιεξψλεη ηα
κεηνλεθηήκαηα

ηεο

(πιεζπζκηαθή

ππθλφηεηα)

θάλνληαο

ρξήζε

εηέξσλ

πιενλεθηεκάησλ. Ζ αξρή ηεο πνιηηηθήο εμαπάηεζεο (ζε φια ηα επίπεδα) θαη ε
ηζνβαξήο επέλδπζε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (πγξφ ππξ θαη λαπηηθή ππεξνπιία)
θαη ζηηο ππνδνκέο (εηδηθή πεξηηείρηζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο). Απηή ε δηαδηθαζία
«παηά» ζηελ ηερλνινγηθή αλσηεξφηεηα ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο αληηπάινπο
πξαγκαηηθνχο, πθηζηάκελνπο θαη δπλεηηθνχο. Δπηβηψλεη φρη ηπραία αιιά ιφγσ
ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πνιεκηθή ηερλνινγία ψζηε λα
παξακείλεη αιψβεηνο ν ζηξαηφο εθαξκφδνληαο επηρεηξήζεηο νηθνλνκίαο θιίκαθαο.
Σν βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο βπδαληηλήο ηαπηφηεηαο είλαη ε έλλνηα
ηεο βπδαληηλήο νηθνπκέλεο. Παξακέλεη ζην πξνζθήλην κέζσ ηνπ ηδενινγηθνχ
νρήκαηνο ζηελ πξνκεησπίδα ησλ εμειίμεσλ.

157
ε

Παπαζσηεξίνπ Υαξ., «Βπδαληηλή πςειή ζηξαηεγηθή, 6

3 έθδ, ζει. 292

νο

– 11

νο

αηώλαο», Αζήλα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001,
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Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία πξνζαξκφζηεθε ζηελ αλάδπζε ελφο εμαηξεηηθά
ξεπζηνχ θαη πνιππνιηθνχ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο κε ηξφπνπο πνπ αμηνπνίεζαλ
ηα εηδηθά ηεο πιενλεθηήκαηα: ηε δηεζλή ηεο λνκηκνπνίεζε, πνπ βαζηδφηαλ ζηελ
απαξάκηιιε αξραηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξαηηθνχ ηεο
κεραληζκνχ, πνπ κεγηζηνπνηνχζε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο βπδαληηλήο
θνηλσλίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Μέζσ ηεο πνιηηηθήο ησλ
ζπκκαρηψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ εμηζνξξνπήζεσλ ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία
απέθηεζε δηεζλή επηξξνή θαη αθηηλνβνιία δπζαλάινγε κε ηελ πιηθή ηεο βάζε
εμαζθαιίδνληαο καθξνπξφζεζκα ηηο ζπλζήθεο εμσηεξηθήο αζθαιείαο πνπ
επέηξεςαλ ηελ επηθέληξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο πξνζπαζεηψλ ζε άιια
κέησπα.158
Δπφκελν

παξάδεηγκα

επηηπρεκέλεο

θαη

απνηειεζκαηηθήο

πςειήο

ζηξαηεγηθήο απφ ηε ζχγρξνλε δηεζλή ζθελή είλαη ην Ηζξαήι. Σν παξαπάλσ
ζπκπέξαζκα δελ είλαη αλεδαθηθφ θαζψο ε καθξνπξφζεζκε πςειή ζηξαηεγηθή
απηνχ ηνπ κηθξνχ ζε κέγεζνο, ζηξαηεγηθφ βάζνο, πιεζπζκφ θαη έθηαζε θξάηνπο
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο εθπιεξψλεη επηηπρψο ηελ πξσηαξρηθή απνζηνιή πνπ δελ
είλαη άιιε απφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο-απηνζπληήξεζεο ηνπ, παξά ην
γεγνλφο φηη πεξηζηνηρίδεηαη απφ πνιππιεζέζηεξεο θαη ερζξηθέο πξνο ηα
ζπκθέξνληά ηνπ αξαβηθέο ρψξεο. Σν Ηζξαήι έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο σο
θξάηνο «εμαπάηεζεο» σο πξνο ηε ρξήζε θαη ην κέγεζνο ησλ ππιψλσλ ζθιεξήο
ηζρχνο πνπ δηαζέηεη (είλαη ε κφλε ππξεληθή δχλακε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ). Ζ
ζηξαηεγηθή

158

ηνπ

θνπιηνχξα

θαζφια

νξζνινγηθή,

είλαη

αδηακθηζβήηεηα

Γηα λα θαηαλνεζνχλ νη καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο ηεο βπδαληηλήο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη ρξήζηκν λα

εξκελεπζνχλ ζε έλα αθαηξεηηθφ ζρήκα ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ. Σνλ εζσηεξηθφ θχθιν απνηεινχζε ε
επηθξάηεηα ηεο Απηνθξαηνξίαο, ε άκπλα ηεο νπνίαο βαζηδφηαλ ζηα ζέκαηα θαη ηελ θεληξηθή εθεδξεία ησλ
ηαγκάησλ. Σνλ ελδηάκεζν θχθιν απνηεινχζαλ νη ζπκκαρίεο ηνπ Βπδαληίνπ. ηνλ εμσηεξηθφ θχθιν ην Βπδάληην
πξνσζνχζε πνιηηηθή ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ. Δθφζνλ πξνέθππηε κηα απεηιή, ε πξψηε πξνζπάζεηα
αληηκεηψπηζήο ηεο ιάκβαλε ρψξα ζηνλ εμσηεξηθφ θχθιν κέζσ εμηζνξξνπεηηθψλ ειηγκψλ. Δθφζνλ νη
παξαπάλσ ειηγκνί δελ εμνπδεηέξσλαλ ηελ απεηιή, ε επηζεηηθή δχλακε πξνζέθξνπε ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπ
Βπδαληίνπ, ζηνλ ελδηάκεζν θχθιν. Αλ νχηε νη ζχκκαρνη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαθφςνπλ ηελ πξνέιαζε ηεο
επηζεηηθήο δχλακεο, ηφηε αλαιάκβαλαλ ηελ ππεξάζπηζε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο νη έλνπιεο δπλάκεηο
ηνπ Βπδαληίνπ. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, φηαλ ην Βπδάληην αληηκεηψπηδε ηαπηφρξνλεο άκεζεο απεηιέο ζε
πνιιά κέησπα, θαηέθεπγε ζηνλ θαηεπλαζκφ ησλ ειαζζφλσλ απεηιψλ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επηθεληξψζεη
ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ελέξγεηεο ζηα κέησπα κείδνλνο ζεκαζίαο. ην ίδην ζει.190-191,236
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πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πεδίν ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επηβίσζεο απφ ηδξχζεσο ηνπ.
Υξεζηκνπνηψληαο

ινηπφλ σο

«ηδενινγηθφ

φρεκα»

απηήλ ηελ θνπιηνχξα

επηηπγράλεη ηελ εμαπάηεζε θαη εμσηεξηθή λνκηκνπνίεζε πξνο ελίζρπζε ηεο
ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπ, ελψ ηελ ίδηα ψξα ε εηθφλα πνπ εθπέκπεη πξνο ηα έμσ
είλαη απηή ελφο κηθξνχ θξάηνπο.
Θεσξψληαο ηελ ηζρχ ινηπφλ, σο ην θχξην «δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν»,
επελδχεη ζην απνηχπσκα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ηζρχνο ζηε δηεζλή αξέλα
δηαηεξψληαο

κηα

απφ

ηηο

πξψηεο

ζέζεηο

ζηηο

ζηξαηησηηθέο

δαπάλεο

εθκεηαιιεπφκελν ηελ «εηδηθνχ ηχπνπ» ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ.159
Αληηιακβαλφκελν ην πεξηβάιινλ ηνπ σο έλα πεδίν αληαγσληζηηθφ 160,
παξνπζηάδεη κηα εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα σο πξνο ην γεγνλφο φηη ε εμσηεξηθή
πνιηηηθή, δηαρξνληθά θαη απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, δηακνξθψλεηαη, θαηά θχξην
ιφγν, απφ ηηο απαηηήζεηο εζληθήο αζθαιείαο.161 Ζ δχλακή ηνπ κεγεζχλεηαη
πεξαηηέξσ απφ ηελ αδπλακία θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο ησλ γεηηφλσλ ηνπ, ηηο νπνίεο

159

Ζ νηθνλνκία ηνπ Ηζξαήι , πνπ βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ δεηθηψλ απνηειεί έλα ιακπξφ παξάδεηγκα πξνο

κίκεζε, βξίζθεηαη ζε κηα ηδηαίηεξε παξαγσγηθή ζρέζε κε ηελ επίζεο αθκάδνπζα εγρψξηα ακπληηθή βηνκεραλία,
ε νπνία δηεθδηθεί κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο σο πξνο ηελ παξαγσγή ακπληηθνχ πιηθνχ πξνεγκέλεο
ηερλνινγίαο. Μαξαγθνπδάθεο Γ., «Ειιάδα, Τνπξθία, Ιζξαήι. Τξίγσλν ζηξαηεγηθήο ηξηβήο θαη πνιηηηθώλ
αλαηαξάμεσλ ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν», δηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΜΑΚ, Θεζζαινλίθε, 2013, ζει.6364.
160

Σν Ηζξαήι, εληνπίδεηαη ζε κηα πεξηθέξεηα ερζξηθή σο πξνο απηφ. Οη δχν ζηξαηεγηθέο πνπ έπξεπε λα

επηιέμεη γηα ηελ αλάζρεζε ησλ απεηιψλ, φθεηιαλ λα βαζηζηνχλ: α) ζηελ απηνβνήζεηα (νηθνλνκηθή ηζρχο πνπ λα
κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθή) θαη β) ζηελ εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε (δεκηνπξγία εηδηθψλ
ζπκκαρηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ Ηζξαήι). Οη ηαθηηθέο πνπ
εμππεξέηεζαλ απηέο ηηο δχν ζηξαηεγηθέο (απηνβνήζεηα θαη εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε) ήηαλ: Ζ πηνζέηεζε ηνπ
δφγκαηνο ηνπ πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ (preventive war) θαη ηνπ «πνιέκνπ καθξηά απφ ην έδαθφο καο» θαη ε
ζπλερήο ζσξάθηζε θαη εμέιημε ηνπ ζηξαηησηηθνχ νπινζηαζίνπ ηνπ Ηζξαήι. ζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία
ζπκκαρηψλ, ε εηδηθή ζρέζε κε ηηο Ζ.Π.Α θαη κεηά κε ηελ Σνπξθία, έδηλαλ ζην Ηζξαήι ην απαξαίηεην
γεσζηξαηεγηθφ βάζνο. Αιέμαλδξνο Θ. Γξίβαο, «Η εμέιημε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηνπ Ιζξαήι θαη ε
ζηξαηεγηθή ηεο εμσηεξηθήο εμηζνξξόπεζεο», ΚΔΑΜ, http://www.keam.gr/israel.pdf, (πξνζπειάζηεθε 19 επ
2015)
161

Μαξαγθνπδάθεο Γ., «Ειιάδα, Τνπξθία, Ιζξαήι. Τξίγσλν ζηξαηεγηθήο ηξηβήο θαη πνιηηηθώλ αλαηαξάμεσλ

ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν», δηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΜΑΚ, Θεζζαινλίθε, 2013, ζει.57-58
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ππνζάιπεη αζηακάηεηα θη επηηπρεκέλα.162Απνηειεί ην πην εκθαλέο παξάδεηγκα
κηθξνχ θξάηνπο πνπ αζθεί ηεξάζηηα επηξξνή ζε Μεγάιεο Γπλάκεηο απφξξνηα ηεο
δηάζηαζεο ηεο ήπηαο ηζρχνο ηνπ.163 Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ
ΖΠΑ άγεηαη απφ ην Ηζξαήι (κέζσ ηεο ηζρπξήο δηαζπνξάο θαη ησλ ιφκπη πνπ απηφ
δηαζέηεη ζηε Βφξεην Ακεξηθή) αιιά ην ηειεπηαίν εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηα
φπνηα «παξάζπξα επθαηξίαο» αλνίγνληαη γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ.
Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηθξνχ θξάηνπο ην νπνίν δχλαηαη λα
έρεη θαη λα ραξάζζεη πςειή ζηξαηεγηθή απνηειεί ε Κχπξνο. Γελ κπνξεί λα
αξλεζεί θαλείο ην γεγνλφο φηη ε έληαμε απηνχ ηνπ πνιχ κηθξνχ θξάηνπο 164 – ηνπ
«αεξνπιαλνθφξνπ» ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο ζηελ ΔΔ ην 2004 ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα φρη απιά λα δηαζθαιίζεη ην πξψηηζην
ζπκθέξνλ ηνπ, ηελ επηβίσζή ηνπ, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ην «γεσπνιηηηθφ ραξηί»
λα εμππεξεηήζεη ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηνπ ζπκθέξνληα, απμάλνληαο ηελ ηζρχ
ηνπ ζπλδηακνξθψλνληαο ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηελ ΝΑ Μεζφγεην. 165
χκθσλα κε ηνλ Neill Nugent ε Κχπξνο φπσο θαη άιια κηθξά θξάηε (π.ρ.
Μάιηα) επηδίσμαλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ΔΔ γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο. Αζθαιψο
θαη κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ επξσπατθή αγνξά κε ηα επαθφινπζα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, αιιά ε
απφθαζή ηνπο απηή έρεη θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. ληαο κέιε ηεο ΔΔ – κηαο ελ
δπλάκεη «εθθνιαπηφκελεο» Μεγάιεο νηθνλνκηθήο Γχλακεο – έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνιιέο θνξέο πξνο φθειφο ηνπο. Σέινο ζα

162

Γηάλλεο

Πεηξίηεο,

«Ιζξαειηλή

ζηξαηεγηθή

ηζρύο»,

Δζληθή

Δθεκεξίδα

Μπξφο,

4-1-2014,

https://emprosnews.wordpress.com/2014/01/05, (πξνζπειάζηεθε 20 επ 2015)
163

Keohane Robert O., «Lilliputians‟ Dilemmas: Small States in International Politics», International

Organization ηνκ.23, ηεπρ.2, 1969, ζει. 306-307
164

Ζ Κχπξνο απνηειεί ην ηξίην κηθξφηεξν θξάηνο ηεο ΔΔ κεηά ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Μάιηα. Nugent Neill,

«Cyprus and the European Union: The Significance of its Smallness, Both as an Applicant and a Member»,
Journal of European Integration, ηνκ.. 28, ηεπρ. 1, 2006, ζει. 58
165

Ζ θνκβηθή γεσπνιηηηθή αμία ηεο Κχπξνπ θαίλεηαη απφ ηηο ζέζεηο πςειά ηζηάκελσλ Σνχξθσλ

αμησκαηνχρσλ: «Μηα ρψξα πνπ παξακειεί ηελ Κχπξν δελ είλαη δπλαηφ λα έρεη απνθαζηζηηθφ ιφγν ζηηο
παγθφζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο». Νηαβνχηνγινπ Αρκέη, Τν ζηξαηεγηθό βάζνο. Η δηεζλήο ζέζε ηεο
Τνπξθίαο, Αζήλα, πνηφηεηα, 2010, ζει.266-279
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κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί – ζίγνπξα φρη αβάζηκα – φηη ε έληαμε ηνπο ζηηο δνκέο
ηεο ΔΔ ππέρεη θαη ιφγνπο αζθαιείαο. Με δεδνκέλε ηελ απεηιεηηθφηεηα ηεο
Σνπξθίαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ δελ απνηειεί έλαλ ζπιινγηθφ κεραληζκφ
αζθαιείαο (φπσο ην ΝΑΣΟ) πνπ λα παξέρεη ζθιεξή ζηξαηησηηθή ηζρχ, σζηφζν
δχλαηαη κέζσ ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ ηεο λα παξέρεη ήπηα ηζρχ θαη δηαβεβαηψζεηο.166
Ο Ζ. Κνπζθνπβέιεο ππνζηεξίδεη φηη ε Κχπξνο δχλαηαη λα αζθήζεη επηξξνή
κεγαιχηεξε απφ ηελ ηζρχ ηεο θαη λα ππεξεηήζεη ην εζληθφ ηεο ζπκθέξνλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα (ην γεσπνιηηηθφ ηεο δπλακηθφ),
δεκηνπξγψληαο λένπο νηθνλνκηθνχο, ζεζκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη επηιεγκέλνπο
ζηξαηησηηθνχο ζπληειεζηέο ηζρχνο, ηνπο νπνίνπο ζε ηειηθή αλάιπζε ζα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα επίιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο.167
Σα κηθξά θξάηε παξαδνζηαθά έρνπλ δχν θνκβηθέο επηινγέο αλαθνξηθά κε
ηελ αζθάιεηά ηνπο: είηε λα ηεξήζνπλ νπδεηεξφηεηα θαη λα παξακέλνπλ αλεμάξηεηα
- νπδέηεξα168, είηε λα επηδηψμνπλ ζπκκαρίεο κε «ηζρπξνχο» θίινπο θαη λα είλαη
εμαξηεκέλα απφ απηνχο.169 Λφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα θαζνξίζνπλ ηελ αηδέληα,
δελ έρνπλ δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα, δελ έρνπλ θνκβηθή ζπκκεηνρή ζηηο δηεζλείο
ππνζέζεηο, εθκεηαιιεχνληαη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο, ηελ
νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ζεζκηθή ηνπο ηζρχ, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαζψο ζε
αληίζεζε κε ηα κεγάια θξάηε, πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ην
νπνηνδήπνηε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έρνπλ θαη κάιηζηα, φζν ιηγφηεξνπο
ζπληειεζηέο ηζρχνο έρνπλ, ηφζν πην πξνζερηηθά πξέπεη λα είλαη ζηε δηαρείξηζή
ηνπο.
Τπφ ην βάξνο ησλ πεξηνξηζκέλσλ θνξηίσλ ηζρχνο ηνπο ηα κηθξά θξάηε
επηδηψθνπλ ηελ εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε – ελδπλάκσζε είηε κε ζπκκαρίεο κε άιια

166

Nugent Neill, «Cyprus and the European Union: The Significance of its Smallness, Both as an Applicant

and a Member», Journal of European Integration, ηνκ.. 28, ηεπρ. 1, 2006, ζει. 52-54
167

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, «Ζ Κχπξνο σο κηθξφ θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο», ζην Β. Υσξαθάο & Λ. Ρηδάο

(επηκ.), Κύπξνο. Γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηνλ 21ν αηώλα (Αζήλα: The Monthly Review Imprint, 2009), ζ. 117
168

Μηα ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ

169

Nugent Neill, «Cyprus and the European Union: The Significance of its Smallness, Both as an Applicant

and a Member», Journal of European Integration, ηνκ.. 28, ηεπρ. 1, 2006, ζει. 56
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κηθξά θξάηε, είηε ηελ ζχκπιεπζε κε κηα κεγάιε δχλακε, ε νπνία ελέρεη ηνλ
θίλδπλν ηεο εμάξηεζεο. Καη ζηηο δχν φκσο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη ην δίιιεκα
παξακνλήο ζηελ ζπκκαρία κε επαθφινπζε εμάξηεζε ή εμφδνπ - εάλ θαη θαηά
πφζν απηή είλαη εθηθηή - θαη κε πνηεο ζπλέπεηεο. πλάκα δελ πξέπεη λα
παξαγλσξίδεηαη θαη ην «πφηε», δεδνκέλνπ φηη ην «timing» ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζπκκαρηψλ παίδεη κεγάιν ξφιν. Κάζε αιιαγή πιεχζεο ζηελ ράξαμε ηεο πςειήο
ζηξαηεγηθήο, πνπ ζηνρεχεη ζε θάπνην φθεινο, ηελ ίδηα ζηηγκή ελέρεη θαη θάπνην
θφζηνο. Δίλαη δήηεκα ζηάζκηζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο ζε βξαρππξφζεζκν
ε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, θαη επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζηηγκήο.
Γείγκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηθξψλ θξαηψλ πξνο εμηζνξξφπεζε – ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνχ – απνηεινχλ απφ ηε κηα πιεπξά ηα ζθαλδηλαβηθά θξάηε (ηα
νπνία αλέπηπμαλ κηα ζπλεξγαηηθή ζρέζε, ηφζν κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο ην
ζθαλδηλαβηθφ «ιφκπη», φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ηζρπξφηεξνπο «παίθηεο» ηεο
Αξθηηθήο (ΖΠΑ – Καλαδάο – Ρσζία) πνπ εμππεξέηεζε ηφζν ηελ επηβίσζή ηνπο
φζν θαη ηα πιηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη θπζηθά ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ)170
θαη απφ ηελ άιιε ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Διιάδνο – Κχπξνπ – Ηζξαήι
ζην ελεξγεηαθφ πεδίν, ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο (κε εθηέιεζε ζπλεθπαηδεχζεσλ),
θαζψο θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, πξνο εμηζνξξφπεζε ηεο πξνζρεκαηηθήο
πνιηηηθήο ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» - κε αλαζεσξεηηθέο ηάζεηο – ηεο
Σνπξθίαο.171
Mηα άιιε δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζηελ ΔΔ είλαη ε
ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο κε επηδίσμε εμσηεξηθήο ελδπλάκσζεο
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο, φπσο ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο σο «θαηαθχγην». Ζ
Δζζνλία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε. Ζ κηθξή απηή ρψξα ηεο Βαιηηθήο
είλαη ζήκεξα κέινο ηνπ ΟΖΔ, ηνπ ΝΑΣΟ, ηεο ΔΔ (Δπξσδψλε) θαη απνηειεί ίζσο
ηνλ

170

θαιχηεξν

«καζεηή»

ζηελ

εθπιήξσζε

ησλ

πξνζδνθηψλ,

ησλ

Alyson JK Bailes, «Nordic and Arctic Affairs: Small States in the Arctic: what Impact from Russia-West

Tensions?», Centre for Small State Studies, Jean Monnet Centre of Excellence University of Iceland, October
6 2015
171

Davutoglu

Ahmet

,

«Turkey‟s

Zero-Problems

Foreign

Policy»,

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy, Foreign Policy, 20 May 2010,
(πξνζπειάζηεθε 5 Οθη 2015)
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πξναπαηηνχκελσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη: ε
πξψηε απφ ηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο πνπ εηζήιζε ζηε δψλε ηνπ Δπξψ, ε
πξψηε πνπ δαπαλά ην 2% ηνπ ΑΔΠ ζε ζηξαηησηηθέο δαπάλεο (πξναπαηηνχκελν
ηνπ ΝΑΣΟ) κε ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε πεξηνρέο θξίζεο.172
Λφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηνπο πφξσλ (νξηζκέλα κάιηζηα δελ δηαζέηνπλ
ζηξαηφ φπσο ην Ληρηελζηάηλ) επελδχνπλ ζηελ πξνβνιή ηεο ήπηαο ηζρχνο (soft
balancing)

επηθεληξψλνληαο

ζηε

ρξήζε

δηπισκαηηθψλ,

πιεξνθνξηαθψλ,

πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ επηξξνή ζε
άιια θξάηε. Ζ ήπηα ηζρχο δχλαηαη λα δηεπξχλεη «εηθνληθά» ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή
ηνπο (ε νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε ζην εγγχο γεσγξαθηθφ ηνπο
πεξηβάιινλ). Παξάδεηγκα απνηειεί ε εθζηξαηεία ηνπ Ληρηελζηάηλ ζηνλ ρψξν ηεο
αγνξάο θαη ηεο πξνζέιθπζεο κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ (branding
campaign), φπσο θαη θεθαιαίσλ ιφγσ ηεο θήκεο ηνπ σο «νηθνλνκηθνχ
παξαδείζνπ»

απφξξνηα

ηνπ

επλντθνχ

ηνπ

ηξαπεδηθνχ

θαη

θνξνινγηθνχ

ζπζηήκαηνο. Άιισζηε ε ήπηα ηζρχο απαηηεί πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία θαη ηα
κηθξά θξάηε έρνπλ θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο (κηθξφ γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ) γηα
«δηαθξηηηθέο» πξνζεγγίζεηο θαη πεξηζψξηα ειηγκψλ, ηδηαίηεξα ζε πεξίνδν θξίζεο.
Με δεδνκέλε ηελ αδπλακία ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζε ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά κέζα
πέξαλ ηεο εμσηεξηθήο ελδπλάκσζεο παξαηεξείηαη θαη ε ηάζε ελαπφζεζεο ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπο ζην Γηεζλέο Γίθαην.173 To δήηεκα ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο
(ε ειιεληθή πιεπξά δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ επέθηαζε ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ
ζηα 12 λαπηηθά κίιηα θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο,
αιιά ελαπνζέηεη ην δήηεκα ζην Γηεζλέο Γίθαην) κε ην ξεηφ casus belli ηεο Σνπξθίαο
επηβεβαηψλνπλ ηνλ πξνεγνχκελν ηζρπξηζκφ.

172

Raimonds Rublovskis, Margarita Šešelgyte & Riina Kaljurand., « Defence and security for the small:

perspectives from the Baltic states», Centre for Small State Studies Institute of International Affairs, Faculty of
Business and International Relations Webster University, 2013, ζει.78
173

Stringer Kevin D., «Sovereign Liechtenstein: the soft power projection of a very small state», Centre for

Small State Studies Institute of International Affairs, Faculty of Business and International Relations Webster
University, 2013, ζει.14-15 θαη 50-51
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4.3

πκπεξάζκαηα
Αλαζπγθξνηψληαο ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή ίζσο ην βαζηθφηεξν

ραξαθηεξηζηηθφ

επηηπρεκέλεο

ράξαμεο

καθξνπξφζεζκεο

νξζνινγηθήο

ζηξαηεγηθήο ησλ κηθξψλ θξαηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαθνξά ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ην φηη ζπκπεξηθέξνληαη δπζαλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο,
αθνινπζνχλ δειαδή κηα έμππλε, επθπή πνιηηηθή. πσο επηζεκαίλεηαη ζηε ζεσξία
ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ε επηηπρία ηεο αζθνχκελεο ζηξαηεγηθήο ελφο κηθξνχ
θξάηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ελφο «παξάζπξνπ επθαηξίαο». Έλα κηθξφ
θξάηνο ζα πξέπεη λα επηδηψθεη κε αλάινγεο ζηξαηεγηθέο ηελ εθκεηάιιεπζε ελφο
ηέηνηνπ παξάζπξνπ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη: δέζκεπζε – αθνζίσζε, δηαθίλεζε
θεθαιαίσλ, άπινπο πφξνπο θαη ζθνπηκφηεηα.174
Πνιχ παξαζηαηηθά ν B. Thorhallsson αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ
κηθξψλ θξαηψλ ζηελ ΔΔ θαη θαηά πφζν απηέο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα
ζπκθέξνληά ηνπο, ηα παξνκνηάδεη κε ην κηθξνζθνπηθφ ακθίβην, ηνλ βάηξαρν.
Τπνζηεξίδεη ινηπφλ φηη ην ακθίβην γλσξίδεη ηνπο θπζηθνχο ηνπ πεξηνξηζκνχο – δελ
δχλαηαη λα πεηάμεη – σζηφζν κε αξθεηή θαη θαηάιιειε εμάζθεζε δχλαηαη λα
πεδήμεη αξθεηά καθξηά θαη ςειά, ψζηε λα βγεη απφ ην πεγάδη, θαη‟αλαινγία κε ηε
θνκβηθή ζεκαζία ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο γηα ηα κηθξά θξάηε, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε

επλντθνχ

πνιηηηθνχ

πεξηβάιινληνο

θαη

δηαδηθαζίαο

ιήςεο

απνθάζεσλ ζηελ ΔΔ.175
Σα κεγάια θξάηε ηεο ΔΔ ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ άθακπηεο δηαπξαγκαηεπηηθέο
ζηξαηεγηθέο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ απεηιή άζθεζεο βέην
ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε – ζε αληίζεζε κε αλάινγν βέην ελφο κηθξνχ «παίθηε».
πλεπψο, ηα κηθξά θξάηε δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ θνπιηνχξα ηεο νκνθσλίαο – ηεο
κε δηαθσλίαο- θαη πξνηηκνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηε κνξθή ιχζεσλ

174

Nasra Skander, «Weak Power, Great Influence: Small States in EU Foreign Policy. The Case of Belgium

and Greece», EUIA 2010 Conference, Panel E.1 Coherence, Consensus and Conflict in EU External Affairs,
Brussels, 22-24 Απξίιηνο 2010, ζει.14
175

Thorhallsson Baldur, «How Do Little Frogs Fly? Small States in the European Union», Norwegian Institute

of International Affairs, Oslo, 2015, ζει.4
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«παθέηνπ» φπνπ δχλαληαη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε νξηζκέλα θνκβηθά
ζέκαηα, παξακεξίδνληαο θάπνηα άιια.176
Παξά ηα αδηακθηζβήηεηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζηξαηεγηθέο
ησλ κηθξψλ θξαηψλ σζηφζν δηαζέηνπλ θάπνηεο ελαιιαθηηθέο λα αληηπαξαηάμνπλ.
Ζ πεξηνξηζκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε κπνξεί λα εμηζνξξνπεζεί κέζσ
ηνπηθνχ-πεξηθεξεηαθνχ ζπληνληζκνχ θαη δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ κε κεγαιχηεξα
θξάηε. Ζ αχμεζε ησλ επαθψλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή– εθ ησλ πξαγκάησλ
αξθεηά δχζθνιε θαζψο δελ είλαη δπλαηφ ε Κχπξνο πνπ απέρεη πεξίπνπ 7 ψξεο
αεξνπνξηθψο

απφ

ηηο

Βξπμέιιεο

λα

έρεη

ηελ ίδηα

εθπξνζψπεζε

ζηηο

ζπλεδξηάδνπζεο επηηξνπέο κε ην Λνπμεκβνχξγν – κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ
δηαιεθηηθή αδπλακία. Σέινο, εηδηθά γηα ηα λενεηζεξρφκελα θξάηε, ε αλάιεςε ηεο
Πξνεδξίαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμηζνξξφπεζεο ηεο απεηξίαο θαη εμππεξέηεζεο
ησλ

ζπκθεξφλησλ
177

πξνηεξαηφηεηαο.

ζηξέθνληαο

ηελ

αηδέληα

ζε

δεηήκαηα

δηθή

ηνπο

πλεπψο ηα κηθξφηεξα θξάηε κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο

αδπλακίεο ιφγσ κεγέζνπο, κέζα απφ ηελ ζεζκνζεηεκέλε κάζεζε θαη ηελ
απφθηεζε θαη θαηνρή εμεηδίθεπζεο.178
Σέινο ζε ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ εγεκνληζκφ ηνπ πινχζηνπ Βνξξά ζε
βάξνο ηνπ «παξαζηηηθνχ» Νφηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο θξίζεο ηνπ επξψ, ν Γ.
Βνζθφπνπινο ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο ξηδνζπαζηηθήο ζηξαηεγηθήο επηινγήο
ζηε θαξέηξα ησλ κηθξψλ θξαηψλ – θαη φρη κφλν – ηνπ Νφηνπ. χκθσλα κε ηε ζέζε
απηή – παξαιιαγή ηεο νπνίαο απνηεινχλ θαη νη ηάζεηο απφζρηζεο θαη
αλεμαξηεηνπνίεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε πεξηνρέο φπσο ε Καηαινλία θαη ε
θσηία179 - πξνηείλεηαη ε κεηεμέιημε ηεο ΔΔ ζε ΔΔ δχν ηαρπηήησλ: ηνπ νηθνλνκηθά

176

ην ίδην ζει.2

177

Panke Diana, «The Influence of Small States in the EU: Structural Disadvantages and Counterstrategies»,

UCD, Dublin European Institute Working Paper 08-3, May 2008, ζει. 25
178

Panke Diana, «Small states in EU negotiations: Political dwarfs or power-brokers?», Cooperation and

Conflict, SAGE, 2011, 46: 123, ζει.137
179

Steven Erlanger, «Europe‟s Richer Regions Want Out», http://www.acalounge.gr/2012/10/europes-richer-

regions-want-out.html, New York Times, 2012, (πξνζπειάζηεθε 23 επ 2015)
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εχξσζηνπ Βνξξά θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθά «πξνβιεκαηηθνχ» θαη αλεπαξθνχο
Νφηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ην
νπνίν ζα επέθεξε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο επαλαθνξάο ησλ
δαζκψλ, ηεο παχζεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο πξντφλησλ θαη ηεο πνζφζησζεο –
πιαθφλ ζηηο εηζαγσγέο. Μηα ηέηνηα εμέιημε ζε εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο
«κεηαθνξάο βάξνπο – πίεζεο ζηνλ άιιν»180ζα είρε αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο ζε
δεηήκαηα

ακπληηθήο

πνιηηηθήο

ζπλεξγαζίαο.

Πξνο

ηελ

ίδηα

θαηεχζπλζε

κεηαθχιηζεο ηεο πίεζεο, ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθφ «ραξηί» Διιάδαο θαη Ηηαιίαο181,
απνηειεί ε γεσπνιηηηθή ζέζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο αλεμέιεγθηεο πξνζθπγηθέο
ξνέο. Ζ κεηαηξνπή απηψλ ησλ ρσξψλ ζε «δηαθνκηζηηθά θέληξα» θαη φρη ζε
«ηειηθνχο πξννξηζκνχο» κε ηα επαθφινπζα απνηειέζκαηα (απφ πιεπξάο
αζθαιείαο θαζψο νη αζξφεο κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο απνηεινχλ «ελ ππλψζεη»
δεμακελή ηεο ηξνκνθξαηίαο182) ζα επηβάξπλε ζεκαληηθά ηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά. Σν
πξνεγνχκελν έξρεηαη λα επηβεβαησζεί απφ ηελ ζηξνθή ζηελ κεηαλαζηεπηηθή
πνιηηηθή, απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2015, κε ηα αληαιιάγκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ΔΔ
ζηελ Σνπξθία – σο ελ δπλάκεη πχιε εηζφδνπ - ψζηε λα θξαηήζεη ηα εθαηνκκχξηα
ησλ κεηαλαζηψλ ζην έδαθφο ηεο183 θαη ησλ «hot-spot» ζηελ Διιάδα.184 Γίλνληαη
ινηπφλ παξαπάλσ απφ εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο δφγκαηνο
αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη κφλν έλα κηθξφ θιάζκα ηνπ πξνζθπγηθνχ φγθνπ έρεη

180

Mearsheimer J.J., Η ηξαγσδία ηεο πνιηηηθήο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, Αζήλα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2007, 2

ε

Έθδ, κηθ. Κ.Κνιηφπνπινο, επ.επηκ.Π.Ήθαηζηνο, Ζι.Η.Κνπζθνπβέιεο, ζει.330-339
181

Καζψο νη θνκβηθέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο εληνπίδνληαη απφ Ληβχε πξνο ηθειία θαη απφ Σνπξθία πξνο

λεζηά αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ.
182

Πνιιέο απφ ηηο δηαδξνκέο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ δηέξρνληαη απφ πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Σν ηζιακηθφ θξάηνο έρνληαο αλαπηχμεη ζρέζε κε άιιεο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο
θπξίσο ζηε Ληβχε (πεξηνρή Κνχθξα), ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηαθηλεηέο ιαζξνκεηαλαζηψλ ψζηε λα ειέγρεη ηελ
ιαζξνκεηαλάζηεπζε.
183

«Μπαμίζη» 3 δηο επξψ δεηά ε Σνπξθία απφ ηελ Δπξψπε γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ, Μαθεδνλία,

http://www.makthes.gr/news/GR/DIEThNI/Diethni/Mpaxisi_3_dis_eyro_zita_i_Toyrkia_gia_na_symfonisei_sto
_shedio_gia_to_metanasteytiko,29 (πξνζπειάζηεθε 16 Οθη 2015)
184

«Κνκηζηφλ:

Έηνηκα

ζε

δχν

εβδνκάδεο

ηα

hot-spot

ζηελ

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=744004, (πξνζπειάζηεθε 7 Οθη 2015)

Διιάδα»,

Σν

βήκα,
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εηζξεχζεη ζηελ επξσπατθή ελδνρψξα θαη νη αληηδξάζεηο (πξνο ηελ ιάζνο
θαηεχζπλζε θαζψο δελ αληηκεησπίδνπλ ηα γελεζηνπξγά αίηηα ηνπ πξνζθπγηθνχ
πνπ δελ είλαη άιια απφ ην πνιεκηθφ θαηλφκελν 185) ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ, αλ θαη κε
ξπζκφ ρειψλαο,186 είλαη πιένλ έθδειεο.

185

Δίλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε θνηλήο αληίιεςεο πξνο αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαη ε εμεχξεζε ιχζεσλ

θνηλά απνδεθηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξφζθαηε εκπινθή ηεο Ρσζίαο ζηε πξία πνπ
νδεγεί ζε πεξαηηέξσ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη επηδείλσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ
δεηήκαηνο κε ηελ Σνπξθία θαη ηε Γεξκαλία λα δέρνληαη κεγάινπο αξηζκνχο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ
αδπλακία ησλ θξαηψλ ηνπ Νφηνπ λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή ηνπο.
186

«Κξηηηθή Σζίπξα: «Ζ ΔΔ θηλείηαη κε ξπζκνχο ρειψλαο, αιιά ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε», Ζκεξεζία,

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113798277, (πξνζπειάζηεθε 17 Οθη 2015)
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«Έξςπνη» ηγεσία και έλλειμμα στπατηγικήρ κοςλτούπαρ

5.1

«Έμππλε» εγεζία θαη κεηεμέιημε ηνπ κηθξνχ θξάηνπο ζε «έμππλν» θξάηνο
Με δεδνκέλε ηελ αλεπάξθεηα ηνπο ζε ζπληειεζηέο ηζρχνο θαη ηελ αδπλακία

ηνπο λα θαζνξίζνπλ - δηακνξθψζνπλ ηελ αηδέληα ηα κηθξά θξάηε ηεο ΔΔ
πξνθεηκέλνπ λα κελ απνηεινχλ ηνπο «νπξαγνχο» θαη παζεηηθνχο παξαηεξεηέο, ζε
κηα ζρέζε αζχκκεηξεο αιιειεμάξηεζεο κε ηνπο ηζρπξνχο «παίθηεο», επελδχνπλ
ζηελ άζθεζε ηεο ιεγφκελεο «έμππλεο» ζηξαηεγηθήο κε βαζηθφηεξε δηάζηαζε απηή
ηεο «έμππλεο» εγεζίαο. Δλψ ε «κηθξφηεηα» απνηειεί θνκβηθφ κεηνλέθηεκα ηελ ίδηα
ψξα δχλαηαη λα απνηειέζεη θαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαζψο έλα κηθξφ θξάηνο
είλαη πην πξνζαξκφζηκν θαη επέιηθην ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ηηο αληηκεησπίζεη κε πην επθπή ηξφπν ζε αληηδηαζηνιή κε ηα κεγάια θξάηε. Ο
Joenniemi ππνζηεξίδεη φηη ην δήηεκα πιένλ δελ είλαη αλ έλα θξάηνο είλαη κηθξφ ή
κεγάιν, αιιά αλ είλαη «έμππλν», αλ έρεη δειαδή ηελ ηθαλφηεηα θαηλνηφκνπο
ζθέςεο.187
χκθσλα κε ηνλ Ζ. Κνπζθνπβέιε ε «εμππλάδα» ζπλήζσο απνδίδεηαη ζε
πξφζσπα ή ζε απνθάζεηο, έηζη ζα πξέπεη λα απνδψζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε
ηδηφηεηα ζε κία ηθαλή θαη απνθαζηζηηθή εγεζία πνπ επηηξέπεη ζην κηθξφ θξάηνο
«λα ηα βάδεη κε κεγαιχηεξά ηνπ» («to punch above its weight»), λα επηδηψθεη ηνπο
ζθνπνχο ηνπ θαη λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπ απέλαληη ζε εθείλα
ηζρπξφηεξσλ

δξψλησλ.

Παξάδεηγκα

«έμππλεο

εγεζίαο»

απνηεινχλ

νη

πξνζπάζεηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξνο αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο Μεζνγείνπ. Πξφθεηηαη γηα κία ηζηνξία επηηπρίαο, ε νπνία

187

Joenniemi P., «From Small to Smart: Reflections on the Concept of Small States», Irish Studies in

International Affairs, 1998,ηνκ.9, ζει.61–62
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απνδεηθλχεη φηη έλα κηθξφ θξάηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη ζε πέξαο δξάζεηο
πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην επίπεδν ηεο ηζρχνο ηνπ.188
Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, αλ θαη κηθξφ θξάηνο, απνηειεί ην πξψην θξάηνο
ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ επηδίσμε ηελ αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
ζαιαζζίσλ ελεξγεηαθψλ ηεο πφξσλ, αλνίγνληαο έηζη ηνλ δξφκν ζε παξφκνηεο
πνιηηηθέο άιισλ παξαζαιάζζησλ θαη ηζρπξφηεξσλ ζηελ πεξηνρή θξαηψλ, φπσο ε
Αίγππηνο θαη ην Ηζξαήι. Ζ επηηπρία απηή νθείιεηαη ζηνλ παξάγνληα εγεζία ηνπ
κηθξνχ θξάηνπο. Σξεηο δηαδνρηθά πξφεδξνη, πξνεξρφκελνη απφ ηξία δηαθνξεηηθά
θφκκαηα, δηαρεηξίζηεθαλ ην δήηεκα θαη, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, θαη νη ηξεηο
θξάηεζαλ ηελ ίδηα ζηάζε αλαθνξηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
θξάηνπο. Σν «έμππλν» ηεο εγεζίαο ήηαλ λα δξάζεη απνθαζηζηηθά ζηε βάζε κίαο
ζηξαηεγηθήο, λα είλαη απνθαζηζκέλε λα κελ επεξεαζηεί απφ ηελ φπνηα εμσηεξηθή
αληίδξαζε, λα δξα δηαθξηηηθά θαη επέιηθηα, φπνπ δεη, αιιά θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε
εμαηηίαο αληηιήςεσλ ή δηαθνξψλ ηνπ παξειζφληνο κε ηνπο κεζνγεηαθνχο γείηνλεο.
Οη θπξηφηεξεο δξάζεηο ηεο εγεζίαο ήηαλ ηέζζεξηο: λα αληαπνθξηζεί γξήγνξα θαη
απνηειεζκαηηθά

απέλαληη

ζε

νπνηαδήπνηε

εζσηεξηθή

ή

δηεζλή

ζεζκηθή

αλαγθαηφηεηα απφ ηελ νπνία εμαξηηφληαλ ην θπβεξλεηηθφ έξγν, λα πξνζειθχζεη θαη
ηειηθά λα βάιεη ζην παηρλίδη ηζρπξνχο παξάγνληεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαη ηεο
δηεζλνχο πνιηηηθήο,·λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηπισκαηία θαη ηε ζέζε ηεο σο κέινπο
δηεζλψλ ζεζκψλ κε ζθνπφ λα θεξδίζεη ππνζηήξημε απέλαληη ζηελ ηνπξθηθή
επηζεηηθφηεηα·θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο
ζπκκαρίεο (εμσηεξηθή ελδπλάκσζε) κε εθείλνπο ηνπο γείηνλεο πνπ ήηαλ ελεξγνί
ζηελ αλαδήηεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, κε θπξηφηεξν ην Ηζξαήι.189
Έμππλε,

θαηάιιειε

θαη

ζπλεηή

πνιηηηθή

ελφο

κηθξνχ

θξάηνπο,

ππνζηεξηδφκελε απφ κηα θαιήο πνηφηεηαο δηπισκαηία θαη ηνκέα αζθαιείαο

188

Σνχην ήηαλ απνηέιεζκα δηαδνρηθψλ θαη επηηπρεκέλσλ δξάζεσλ ηξηψλ παιαηψλ θαη έκπεηξσλ πνιηηηθψλ, νη

νπνίεο μεθίλεζαλ απφ ηνλ Πξφεδξν Γιαχθν Κιεξίδε, αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν
Σάζν Παπαδφπνπιν θαη νινθιεξψζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν Γεκήηξε Υξηζηφθηα. Ζιία Η. Κνπζθνπβέιε,
«Έμππλε»

εγεζία

ζην

κηθξφ

θξάηνο:

ε

πεξίπησζε

ηεο

Κχπξνπ»,https://kouskouvelis.files.wordpress.com/2015/06/cebacebfcf85cf83cebacebfcf85ceb2ceadcebbceb
7cf82-cebacf8dcf80cf81cebfcf82.pdf, 14 Ηνπλ 2015, Ο Φηιειεχζεξνο, (πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015)
189

ην ίδην.
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θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηηο επηηπρίεο φζν θαη ηηο απνηπρίεο ηνπ ζην δηεζλή
ζηίβν.190 Θέζε ηνπ Haughton είλαη φηη ηα κηθξά θαη θπξίσο ηα λενεηζεξρφκελα
θξάηε κέιε, γηα λα πξνρσξήζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ έρνπλ ηελ αλάγθε
ηζρπξψλ θαη πνηθηιφκνξθσλ ζπκκαρηψλ. πλεξγαδφκελα κε άιια θξάηε,
πξνσζψληαο πξσηνβνπιίεο, απμάλνπλ ηελ «νξαηφηεηα» ηνπο ζε επξσπατθφ
επίπεδν θαη δεκηνπξγνχλ κηα εηθφλα ελφο θξάηνπο ζεηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ.191
Ζ δηαδηθαζία επξσπατθήο νινθιήξσζεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα κηθξά
θξάηε λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ζεζκηθή ηνπο ηζρχ θαη επηξξνή. Ζ ρξήζε ζθιεξήο
ζηξαηησηηθήο ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ έρεη απφ πνιινχ εγθαηαιεηθζεί. Σν
ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζπζηαζεί κέζα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία
ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία «ζπκκαρηψλ» κεηαμχ κηθξψλ θξαηψλ θαη απφθηεζεο
ελεξγνχ ξφινπ, κέζα απφ επίζεκα αιιά θαη αλεπίζεκα θαλάιηα επαχμεζεο ηεο
επηξξνήο ηνπο ζηα επξσπατθά ηεθηαηλφκελα. Παξά ηηο πιηθέο ηνπο αδπλακίεο ηα
κηθξά θξάηε ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπο κε
εθαξκνγή «έμππλεο» ζηξαηεγηθήο.192 Με ηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο
δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλεπάξθεηα ηζρχνο ηνπο πξνο φθεινο θαη
επαχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο (issue areas) θαζψο έηζη ζα
δψζνπλ ηελ εηθφλα ζηα ηζρπξά θξάηε ηνπ «έκπηζηνπ κεζάδνληα» (‘honest broker’)
ηθαλά λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ.193 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα νπεδίαο θαη Γαλίαο λα επεξεάζνπλ ηελ
δηεχξπλζε ηεο ΔΔ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε πνπ είρε σο απνηέιεζκα
δηαπξαγκαηεχζεηο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ππφ έληαμε θξαηψλ απφ απηφλ πνπ

190

Robert Steinmetz and Anders Wivel, «Small States in Europe Challenges and Opportunities», Ashgate,

Βurlington- Farnham, 2010, ζει.104
191

Timothy Haughton, «Small EU states need to think smart», EurActiv.com, 17 Φεβ 2010,

http://www.euractiv.com/enlargement/small-eu-states-need-think-smart-news-260006 (πξνζπειάζηεθε 24 Οθη
2015)
192

Robert Steinmetz and Anders Wivel, «Small States in Europe Challenges and Opportunities», Ashgate,

Βurlington- Farnham, 2010, ζει.24-26
193

Antola, E. and Lehtimäki. M.. «Small States in the EU»,. Turku: Jean Monnet Centre of Excellence, 2001,

ζει.38
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επηζπκνχζαλ ηα ηζρπξά θξάηε ηεο ΔΔ θαζψο θαη ηεο κεηεμέιημεο ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ηεο Φηλιαλδίαο απφ «Ρσζνθνβηθή» ζε «έμππλε».194
Οη αδπλακίεο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζεκαίλνπλ φηη δελ δίλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ
«αληηπάινπ» ζηα ηζρπξά θξάηε (δελ μππλνχλ ινηπφλ ηα αληαλαθιαζηηθά θαη ηελ
θαρππνςία ησλ ηζρπξψλ θαη θαηά θάπνην ηξφπν «εμαπαηνχλ»), επηηξέπνληαο έηζη
ειεπζεξία θηλήζεσλ θαηά ηελ εθπφλεζε θαη εθηέιεζε πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ,
ζπγθξφηεζεο ζπκκαρηψλ θαη κε ζπκπεξηθνξά κεζάδνληα. Απηφ νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη ελψ ηα κεγάια θξάηε έρνπλ ζπκθέξνληα ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο
θαη αλακέλεηαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ηζρχ ηνπο πξνο φθεινο ησλ εζληθψλ ηνπο
ζπκθεξφλησλ, θάηη ηέηνην δελ είλαη πηζαλφ απφ ηα κηθξά θξάηε θαζψο δελ
δχλαληαη λα κελ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ. Σέηνηνη
ηνκείο είλαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηα κηθξά
θξάηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηερληθέο ή δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζε γεληθέο γξακκέο
δεηήκαηα «ρακειήο πνιηηηθήο» (πνιηηηζκηθά, πεξηβαιινληνινγηθά). Οη φπνηεο
πξσηνβνπιίεο
καθξνπξφζεζκν

ζα

πξέπεη

νξίδνληα,

λα
λα

ζρεδηάδνληαη
απνθεχγνληαη

εκπεξηζηαησκέλα
ηάζεηο

ζχγθξνπζεο

θαη

ζε

θαη

λα

παξνπζηάδνληαη σο ζπλεηζθνξά πξνο ηα θνηλά, επξχηεξα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ θαη
λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε - θαηλνηνκία ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
(issue area). Μφλν έηζη ηα κηθξά θξάηε ζα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο σο
λνκηκνπνηεκέλνη θαη αμηφπηζηνη εηαίξνη ζε ηέηνην εχξνο ψζηε λα ζεσξνχληαη
πνιχηηκα «θνκκάηηα» ηνπ επξσπατθνχ «πάδι».195

194

Friis, L and A. Wivel, «EU Enlargement and the Luxembourg Summit: A Case Study in Agenda Setting, in

Explaining European Integration», Copenhagen, Copenhagen Political Studies Press, 1998, 56-77 θαη
Browning Christopher S «Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature»,
Cambridge Review of International Affairs, 2006,ηνκ.19, ηεπρ.4, ζει. 669-684
195

Robert Steinmetz and Anders Wivel, «Small States in Europe Challenges and Opportunities», Ashgate,

Βurlington- Farnham, 2010, ζει.25-26
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Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή παξαθκηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην έιιεηκκα πςειήο
ζηξαηεγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο
ε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν ε ρψξα καο πηνζεηεί

«έμππλεο» ζηξαηεγηθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεηεμέιημεο ζ’έλα «έμππλν» θξάηνο,
ε δηαπίζησζε είλαη δπζηπρψο αιγεηλή. Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο
έλα «κεηαεξσηθφ έζλνο» (‘post heroic nation’) θαη είλαη θνηλφο ηφπνο φηη αλ δελ
ππάξρεη παληειήο απνπζία ζίγνπξα είλαη ειιεηκκαηηθή ε δηακφξθσζε πςειήο
ζηξαηεγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο νξίδεηαη θπξίσο ζηα
πιαίζηα ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο θαη ηεο ΔΔ ρσξίο λα απνθηά ζηνηρεία
εζλνθξαηηθνχ ζπκθέξνληνο, ηα νπνία θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ θαηεπλαζηηθή
πνιηηηθή απέλαληη ζηε Σνπξθία.196 Απφξξνηα ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο είλαη
θπζηθά θαη ε αθξαηθλήο ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζηα ζελάξηα κηαο
δπλεηηθήο επξσπατθήο νκνζπνλδνπνίεζεο κε κηα πνιηηηθή «νκαδφζθεςεο»
(‘group think’), εμεπξσπαΐδνληαο πιήξσο ηε ζηξαηεγηθή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθχγεη ηελ απνκφλσζε, θαζηζηψληαο ηε παζεηηθφ παξαηεξεηή θαη φρη
ζπλδηακνξθσηή ησλ εμειίμεσλ.197

196 Ζ θαηεπλαζηηθή ζηάζε ηεο Διιάδαο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη 2000 απαηηείηαη λα ηδσζεί, ελδερνκέλσο,
ππφ ην πξίζκα ελφο επξέσο πιέγκαηνο θξηηεξίσλ θαη παξαγφλησλ, φπσο άγλνηα βαζηθψλ πηπρψλ ηεο
ζχγρξνλεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, θνβηθά ζχλδξνκα ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη κεξηθψλ
δηαλννπκέλσλ, επζεβείο πφζνη γηα ηελ εμέιημε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο κεηά ησλ Φπρξφ πφιεκν, ειπίδεο φηη «ε
Σνπξθία ζα ινγηθεπηεί» θαη επεξεαζκφ ησλ ζπδεηήζεσλ κέζα ζηελ ειιεληθή δεκφζηα ζθαίξα ιφγσ θπξηαξρίαο
ζεσξεκάησλ ηνπ είδνπο «νη δεκνθξαηίεο δελ πνιεκνχλ», «ε αιιειεμάξηεζε επλνεί ηελ εηξήλε» θαη «νη θηιηθέο
θαη αηζζεηηθέο ζρέζεηο ζπληείλνπλ ζε εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ». Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο,
«Τν ζηξαηεγηθό βάζνο θαη ε Τνπξθία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2013 ζει.234
197

χκθσλα κε ηνλ Π. Ήθαηζην ε ζέζε ζρεδφλ απφιπηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηεο Διιάδαο

θαη ηεο Κχπξνπ ηηο θαζηζηά παζεηηθφ παξαηεξεηή ησλ εμειίμεσλ. Τπφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ
λα ήηαλ δπλάκεηο απνηξνπήο θαη πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ζα δηακφξθσλαλ ηηο εμειίμεηο. Αληί ινηπφλ
λα είλαη ζπλδηακνξθσηέο ησλ ζηξαηεγηθψλ εμειίμεσλ ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο αδπλακία ζέηεη ηα δχν
θξάηε ζηελ θιίλε ηνπ Πξνθξνχζηε θαη ηα θαζηζηά έξκαην ησλ ζηξαηεγηθψλ παηγλίσλ. Γηα κηα αθφκε θνξά
επηβεβαηψλεηαη φηη εάλ έλα θξάηνο θπξηαξρεζεί απφ θαθή ζεσξία δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη ζηξεβιέο
θνζκναληηιήςεηο νη δεκηέο είλαη κεγάιεο θαη αλαπφθεπθηεο. ην ίδην, ζει.294
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Ζ παξαπάλσ δηάζηαζε εληζρχεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ . Λίηζα πεξί απφιπηεο
ζηγνπξηάο πνπ επηδεηθλχεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ειιήλσλ πνιηηηθψλ198 θαη
δηακνξθσηψλ θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ην φηη ε εζληθή νηθνλνκία, αιιά θαη,
πξσηίζησο, ε εζληθή αλεμαξηεζία ζα είλαη εμαζθαιηζκέλεο εηο ην δηελεθέο εμαηηίαο
ηεο νξζήο θαηά ηα άιια πνιηηηθήο απφθαζεο πςειήο ζηξαηεγηθήο λα εηζέιζεη ε
Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ειιήλσλ πνιηηηθψλ
πηνζεηεί ηε ζηάζε φηη ε θαζεκεξηλή ππφζεζε ηεο επηβίσζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
είλαη δηαζθαιηζκέλε ιφγσ ηεο ΔΔ, δίρσο λα ηνπο πξνβιεκαηίδεη ηνπιάρηζηνλ ε
πξννπηηθή ηεο αηαιάληεπηεο εζληθήο πνξείαο θαη ηεο κεζφδνπ δηαζθάιηζεο ησλ
εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ ε Δπξψπε πάςεη λα
πθίζηαηαη σο νηθνλνκηθνπνιηηηθή ζπληζηακέλε κε ηελ κνξθή πνπ ηελ γλσξίδνπκε
ζήκεξα.199
Μειεηψληαο ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο κε αθεηεξία ην
θνκβηθφ έηνο 1922 ζπκπεξαίλνπκε φηη ελψ κέρξη εθείλν ην ρξνληθφ νξφζεκν
πθίζηαην ε Μεγάιε Ηδέα θαη ε ζπκκεηνρή (ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή) ηεο Διιάδαο
ζηηο δηεζλνπνιηηηθέο εμειίμεηο ήηαλ ηζρπξή, έθηνηε ε θαηάξξεπζε ηεο Μεγάιεο
Ηδέαο θαη ε αλαπφθεπθηε ζπξξίθλσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο έδσζε ηε ζέζε ηεο
ζε κηα ζεηξά απφ δηαξθή «ηξαχκαηα» πνπ θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ «επνπισζεί»

198

Ζ πξφζθαηε εκπεηξία ηνπ ειιεληθνχ δεκνςεθίζκαηνο ηεο 5

εο

Ηνπι, ππφ ην θαζεζηψο θιεηζηψλ ηξαπεδψλ

θαη επηβνιήο capital controls, πξνο ηξνκνθξάηεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, θαηέδεημε παζηθαλψο ηελ επηδίσμε ηεο
πιεηνλφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ (θαζψο ε κεγάιε κεξίδα απηψλ πξφηεηλε ζηήξημε ηνπ ΝΑΗ) λα
ηαπηίζνπλ ηελ ειιεληθή εζληθή απζππαξμία κφλν εληφο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο (θάηη θαζφια
νξζνινγηθφ σο έλα βαζκφ) κε παξάιιειε φκσο πιήξε ππνηαγή ζηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ, θαζηζηψληαο
αδηαλφεηε θαη θαηαδηθαζηέα νπνηαδήπνηε ζθέςε εμφδνπ ηεο Διιάδαο (κε ππεξίζρπζε ηνπ ΟΥΗ) απφ ηνλ
ζθιεξφ ππξήλα ηεο ΔΔ.
199

Λίηζαο πχξνο, Πόιεκνο θαη νξζνινγηζκόο. Θεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο εθαξκνγέο, Δθδφζεηο

πνηφηεηα, Αζήλα, 2010, ζει.152. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έκθαζε ησλ ειιεληθψλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ ζηηο
αηζζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ηνχξθνπο νκφηερλνπο ηνπο – πξνζδνθψληαο φηη απηφ ζα θέξεη ζηαζεξφηεηα θαη
εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ- θαη ε απνρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηελ άζθεζε ησλ θπξηαξρηθψλ ηνπ
δηθαησκάησλ φπσο πξνθχπηεη απφ ην δηεζλέο δίθαην ζην δήηεκα ησλ ρσξηθψλ πδάησλ, ηεο πθαινθξεπίδαο
θαη ηεο ΑΟΕ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κεηά ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ
ηνπ 1996 ήηαλ ν ζπζηεκαηηθφο θαηεπλαζκφο ησλ ηνπξθηθψλ αλαζεσξεηηθψλ αμηψζεσλ πνπ απνηειεί κηα
εμφρσο αλνξζνινγηθή ζηάζε πνπ πξνθαιεί ηφζν αζηάζεηα φζν θαη αθχξσζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο.
Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο, «Τν ζηξαηεγηθό βάζνο θαη ε Τνπξθία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,
2013 ζει.232, 238
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κέρξη ζήκεξα: εκθχιηνο πφιεκνο, ηξαγσδία ηεο Κχπξνπ, θξίζε ζηα Ίκηα,
νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. Απμάλνληαη ηελ ίδηα ψξα νη ζηαζψηεο ηεο άπνςεο φηη ε
ρψξα καο πιένλ παξνπζηάδεη απηνθαηαζηξνθηθέο, αλνξζνινγηθέο ηάζεηο θαη
«ξέπεη» πξνο ηνλ «βαιθαληζκφ».
χκθσλα κε Π. Ήθαηζην ζηελ Διιάδα ππάξρεη έιιεηκκα ζηξαηεγηθήο
θνπιηνχξαο

θαη

αληίζηξνθα

πεξίζζεπκα

ηδενινγηθήο

πξνθαηάιεςεο

θαη

δηεζληζηηθήο πξναίξεζεο πνπ αληηβαίλεη ζηελ θνηλή γηα φια ηα θξάηε θνζκνζεσξία
ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. Σν έιιεηκκα ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο εξκελεχεηαη θαη
απφ ηελ ππεξίζρπζε κεηά ην 1945 κηαο ηδενινγηθά ακθίπιεπξεο πεξηξξένπζαο
πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηθήο αηκφζθαηξαο ε νπνία θηλείηαη πξνο ηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε απφ φηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ελδπλάκσζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
επεκεξία ελφο εζλνθξάηνπο. Γειαδή ηελ παξαγσγή θαη καδηθή θαηαλάισζε
δεπηεξνγελψλ δνγκάησλ θαη θνζκνπνιίηηθψλ αζπλαξηεζηψλ νη νπνίεο σο εθ ηεο
θχζεσο ηνπο αληηβαίλνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ εζλνθξάηνπο θαη ηνπ εζληθνχ
ζπκθέξνληνο. Μηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ζπλαγφκελε εκπεηξηθά είλαη φηη ζην επίπεδν
ησλ πνιηηηθψλ ειίη δελ ππήξρε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ζχγρξνλσλ ζηξαηεγηθψλ
ελλνηψλ, δελ ππήξρε κηα ππνζηεξηθηηθή ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα θαη νη ζέζεηο θαη
απφςεηο πνπ αθνπγφηαλ δεκηνπξγνχζαλ κηα Βαβπισλία γλσκψλ πνπ αθχξσλε
θάζε πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο κηαο ζπλεθηηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο. Σα ίδηα
ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο, ηα νπνία είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή ζπληξηβή ηεο ρψξαο θαζφηη εηζήιζε ζηε λνκηζκαηηθή
έλσζε αλέηνηκε, απξνεηνίκαζηε θαη κε αηηηνινγήζεηο ηδενινγηθνχ ραξαθηήξα
εμφρσο αλνξζνινγηθέο θαη απνδεδεηγκέλα πιένλ θαηαζηξνθηθέο.200
Ζ Διιάδα θαηά ηνλ Π. Κνλδχιε κεηαβάιιεηαη ζηαζεξά ζε ρψξα κε
πεξηνξηζκέλα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, δειαδή δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ε θπξίαξρε
άζθεζε εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηξίησλ, ελψ παξάιιεια ε

200

Ζ πξνζθφιιεζε πνιιψλ δηαλννπκέλσλ ζηε δηεζληζηηθή ξεηνξηθή ηεο κεηα-εκθπιηαθήο πεξηφδνπ ζξέθεη ηελ

μέλε εμάξηεζε, αληηβαίλεη ζηελ έλλνηα ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη αθπξψλεη πξνγξακκαηηθά θάζε αμίσζε
αλάπηπμεο κηα αμηφπηζηεο εζληθήο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ θπξηαξρία δηεζληζηηθψλ θαη θνζκνπνιίηηθσλ
αληηιήςεσλ, πέξαλ ηνπ φηη είλαη πνιηηηθνζηνραζηηθά παξσρεκέλε θαη μεπεξαζκέλε, δελ αθήλεη πεξηζψξηα
πξνζθφιιεζεο ζην εζληθφ ζπκθέξνλ. Ζ έλλνηα ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο φκσο, πξνζδηνξίδεη ηνπο
εζλνθξαηηθνχο ζθνπνχο θαη γη’απηφ απνηειεί πξνυπνηηζέκελε ζπλζήθε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ελφο
ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο, «Τν ζηξαηεγηθό βάζνο θαη ε Τνπξθία», Δθδφζεηο
Πνηφηεηα, Αζήλα, 2013, ζει. 254, 264-265
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ζηάζε ηεο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν παζεηηθή ή αληηθαηηθή. Πεγαίλνληαο
παξαπέξα ηα δείγκαηα κηαο βαζχηεξεο ηζηνξηθήο θφπσζεο, κηαο πξντνχζαο,
εδνληθήο κάιηζηα παξάιπζεο πιεζαίλνπλ. Ζ δηαθήξπμε «δελ παξαρσξνχκε
ηίπνηε» δελ έρεη έκπξαθην αληίθξηζκα φηαλ ε ρψξα εθιηπαξεί ζε δχζθνιεο ψξεο
ηηο κεζνιαβεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ΖΠΑ μέξνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ φηη απηέο ζα
πιεξσζνχλ κε παξαρσξήζεηο ή φηαλ απνζχξεη ρσξίο ρεηξνπηαζηά αληαιιάγκαηα
ην βέην ηεο γηα ηελ ηεισλεηαθή έλσζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ απνδεηθλχνληαο
έηζη άζειά ηεο πφζν είλαη πηζαλφ λα κεηαηξαπεί ζε δνξπθφξν ηεο Σνπξθίαο
αθξηβψο κέζσ ηνπ «επξσπατθνχ δξφκνπ» θαη ηεο επηξξνήο ησλ «Δπξσπαίσλ
Δηαίξσλ».201

Ζ

απνδεδεηγκέλε

αληθαλφηεηα

ηνπ

ειιεληθνχ

θξάηνπο

λα

ππεξαζπίζεη ην ειιεληθφ έζλνο - δειαδή λα επηηειέζεη ηελ θαηεμνρήλ απνζηνιή
ηνπ - ζπληζηά ηνλ αλεζπρεηηθφηεξν νησλφ γηα ην κέιινλ, θαζψο ήδε ην ειιεληθφ
θξάηνο βαζκεδφλ θαλεξψλεηαη αλήκπνξν λα πξνζηαηεχζεη αθφκα θαη ην έζλνο
πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ.202 ηελ Διιάδα ζεσξήζεθε φηη ε ΔΔ
απνηειεί αζθαιή αγθπξνβφιην πνπ εγγπάηαη αθφκε θαη ηα ζχλνξά ηεο ρψξαο. ε
αληίζεζε κε ηελ ζνπθπδίδεηα παξάδνζε πνπ ζέιεη ηα θξάηε λα είλαη νη θχξηνη
δξψληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ζα θπξηαξρήζνπλ νη
δηεζληθνί δξψληεο θαη φηη ε θπξηαξρία θαη ε εζληθή αλεμαξηεζία ήηαλ πεξίπνπ
πεξηηηέο. πλάκα παξακέιεζε ζπζηεκαηηθά ηε ζηήξημε ησλ δσηηθψλ ηεο
ζπκθεξφλησλ θαη αληί λα επηδηψθεη ηελ απφθηεζε ηζρχνο πξνο θαηνρχξσζε ηεο
αζθαιείαο ηεο, ε απφθηεζε απνηξεπηηθήο ηζρχνο δνινθνλήζεθε κε αγνξαίνπο
ραξαθηεξηζκνχο πεξί εζληθηζκνχ θαη ηπρνδησθηηζκνχ. Σέινο νη δηεζλείο ζεζκνί
ζεσξνχληαη σο δηεζλήο ηάμε πνπ δχλαληαη λα επηβάιινπλ κηα δίθαηε δηεζλή ηάμε
θαη λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ζε πείζκα ηεο ζνπθηδίδεηαο παξάδνζεο πνπ ζέιεη
ηνπο δηεζλείο ζεζκνχο λα επεξεάδνπλ ηε δηεζλή πνιηηηθή κφλν νξηαθά. 203

201

Πξφζθαηεο είλαη νη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε Διιάδα απφ ηνπ «Δπξσπαίνπο Δηαίξνπο» γηα θνηλέο πεξηπνιίεο

ζην Αηγαίν κε αθνξκή ηηο αλεμέιεγθηεο πξνζθπγηθέο ξνέο. Διέλε Βαξβηηζηψηε, «Γηνχλθεξ: Αλάγθε θνηλήο
επηηήξεζεο ζην Αηγαίν», Καζεκεξηλή, http://www.kathimerini.gr/834821/article/epikairothta/politikh/gioynkeranagkh-koinhs-epithrhshs-sto-aigaio, 15 Οθη 2015 (πξνζπειάζηεθε 26 Οθη 2015)
ε

202

Κνλδχιεο Π., «Θεσξία ηνπ πνιέκνπ», Αζήλα, Δθδφζεηο Θεκέιην, 1999, 3 έθδ., ζει.385,410

203

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο, «Τν ζηξαηεγηθό βάζνο θαη ε Τνπξθία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,

2013, ζει. ζει.269-270
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ε κηα πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ν Υ.
Γηαλλαξάο θάλεη

ιφγν γηα ππνηαγή ηεο πνιηηηθήο ζηελ νηθνλνκία, ηνλ

απνθαινχκελν «νηθνλνκηζκφ».204 χκθσλα κε ηνλ ίδην: «νη δαλεηζηέο ηεο Ειιάδαο
επηβάιινπλ ζηελ θαηαρξεσκέλε ρώξα καο, εθβηαζηηθά, ηνλ νηθνλνκηζκό. Οη
ειιαδηθέο

θπβεξλήζεηο

πεηζαξρνύλ

ζηνλ

εθβηαζηηθό

νηθνλνκηζκό

άηζαια,

ζπαζκσδηθά, απηνζρεδηάδνληαο. Απνηέιεζκα: Πέληε ρξόληα ηώξα, εθηαιηηθά ηα
κεγέζε ηεο αλεξγίαο, γθαλγθζηεξηθή αηίκσζε ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ είρε ππνγξάςεη
ην θξάηνο κε ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ (ελ ελεξγεία ή ζε ζύληαμε), δηάιπζε ησλ
ππεξεζηώλ

πγείαο

θαη

λνζνθνκείσλ,

αλππαξμία

επηζηεκνληθήο

έξεπλαο,

κεδεληζκόο ησλ εμνπιηζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ εζληθήο άκπλαο, θαη κύξηα αλάινγα.
Θπζίεο εμσθξεληθέο, κόλν γηα λα επηηεπρζνύλ εθείλνη νη δείθηεο νηθνλνκηθώλ
κεγεζώλ, πνπ ζα πείζνπλ ηνπο δαλεηζηέο γηα ηε ζίγνπξε επαλάθηεζε ησλ
ρξεκάησλ ηνπο».205
Γελ κπνξεί λα αξλεζεί θαλείο ηελ απαμίσζε πνπ βηψλεη ην πνιηηηθφ
ζχζηεκα ζηελ Διιάδα, ηελ νπνία ν Μαξθεδίλεο Β. δηθαηνινγεί ζηελ χπαξμε ελφο
πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ην νπνίν δεκηνχξγεζε έλα ζχζηεκα ελ είδε «γφξδηνπ
δεζκνχ» πνπ απφ ηε κία αλαθπθιψλεη ηα ίδηα ζηειέρε πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ
παξαθκή θαη απφ ηελ άιιε ζπκκαρεί κε κία θαηεζηεκέλε δηαπινθή. Απηφο ν
γφξδηνο δεζκφο επηθέξεη έλα ζπλαίζζεκα νξγήο πνπ απνθσδηθνπνηείηαη ζε ςήθν
πξνο αθξαία κνξθψκαηα κε ζηφρν λα θνπεί απηφ ην θαπινθξαηηθφ ζχζηεκα.
ε αληηδηαζηνιή κε ηελ επηδίσμε «έμππλεο» εγεζίαο πνπ απνηειεί
ζπζηαηηθφ ηεο «έμππλεο» ζηξαηεγηθήο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ηεο ΔΔ ζέζε ηνπ Π.
Κνλδχιε είλαη φηη: «νη κεηξηόηεηεο, ππνκεηξηόηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ειιεληθό
πνιηηηθό θαη παξαπνιηηηθό θόζκν δελ έρνπλ ην αλάζηεκα λα ζέζνπλ θαη λα ιύζνπλ
ηζηνξηθά πξνβιήκαηα, λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα αλαηξέςνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο

204

Ο φξνο «νηθνλνκηζκφο» αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ν πνιηηηθφο πξνβιεκαηηζκφο θαη νη πνιηηηθέο

ζηνρεχζεηο δελ αληινχληαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη δελ απνβιέπνπλ ζε απηέο. Αθνξνχλ θαη
απνβιέπνπλ θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα (ή απνθιεηζηηθά) ζηηο απαηηήζεηο εμηζνξξφπεζεο ινγηζηηθψλ
κεγεζψλ, ζηελ θαηαζθάιηζε ησλ Σξαπεδψλ – φρη ζηε δηαθνλία ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο.
Υξήζηνο Γηαλλαξάο, «Γελ είλαη θξίζε, είλαη παξαθκή»,1 Ηνπλ 2015, http://www.yannaras.gr/den-einai-krisieinai-parakmi/ (πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015)
205

ην ίδην.
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ζηξαηεγηθνύο

θαη

γεσπνιηηηθνύο

ζπζρεηηζκνύο.206

Οη

επξύηεξεο

κάδεο

θαζνδεγνύκελεο από ην ίδην ην έλζηηθην ηεο βξαρππξόζεζκεο απηνζπληήξεζεο,
έρνπλ βξεη ηε δηθή ηνπο ςπρνινγηθά βνιηθή ιύζε: ην έζλνο ην ππεξεηνύλ αλέμνδα
πεξηβαιιόκελεο γαιαλόιεπθα ξάθε, όπνηε ην θαιεί ε πεξίζηαζε, θαη έρνληαο
θαηόπηλ ήζπρε ηε ζπλείδεζή ηνπο ην θιέβνπλ κόληκα κε παληνεηδείο ηξόπνπο: από
ηε θνξνδηαθπγή, ηελ αηζρξνθέξδεηα θαη ηα «απζαίξεηα» ίζακε ηα επθνιναπόθηεηα
πηπρία, ηε ρακειή παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο θαη ηελ θξαπγαιέα αληζόηεηα
αλάκεζα ζε όηη παξάγεηαη θαη ζε όηη θαηαλαιώλεηαη, κε απνηέιεζκα ηελ
θαηαρξέσζε θαη ηελ πνιηηηθή εμάξηεζε ηνπ ηόπνπ».207
Ο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο αθαδεκατθφο Β. Μαξθεδίλεο εληνπίδεη ηα
γελεζηνπξγά αίηηα ηεο ελ δπλάκεη «παξαθκήο» (γηαηί ν φξνο θξίζε αλαθέξεηαη ζε
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα208) ζηα θάησζη: θηινρξεκαηία θαη εμνπζηνκαλία,
θαηξνζθνπηζκφ

θαη

πξνζσπηθή

αλέιημε,

ππνηαθηηθφηεηα,

αλαζθάιεηα

θαη

αληζφηεηα νηθνλνκηθήο κεηαρείξηζεο, γήξαλζε θαη κεηαλάζηεπζε, εμηξεκηζκφο,
πνιηηηθνπνίεζε ησλ δηαλννπκέλσλ, θαη θξάηνο ρσξίο εγέηε.209
Ζ θξίζε είλαη ηαπηφρξνλα πλεπκαηηθή, ζεζκηθή, εζηθή θαη δηεζλνπνιηηηθή. Ζ
εθκεδέληζε θάζε αμίσζεο γηα κηα αμηφπηζηε απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή ήηαλ ην πην

206

Γελ ζα είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία πνπ κηα κηθξή δχλακε εξγάδεηαη γηα δηθά ηεο ζρέδηα απφ ηε ζέζε

ηνπ ηνπνηεξεηή κηαο Μεγάιεο Γχλακεο. ηαλ ν κφλνο Έιιελαο νιθήο, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, δεηνχζε λα
ζπληαρζεί ε Διιάδα κε θάζε ζπζία, αθφκε θαη κε αληίηηκν ηνλ εκθχιην πφιεκν, ζην πιεπξφ ησλ δπηηθψλ
δπλάκεσλ, ην έθαλε γηαηί δηέβιεπε φηη ε ρψξα κφλν σο ηνπνηεξεηήο ηνπο κεηά ηε λίθε ζα ήηαλ ζε ζέζε λα
πξαγκαηψζεη ηα κείδνλα εζληθά ηεο φλεηξα. Σέηνηεο απνθάζεηο δελ ππαγνξεχηεθαλ απφ εζεινδνπιία, αιιά
απφ ηελ πνιηηηθή ηδηνθπΐα θαη ην πνιηηηθφ κεγαιείν ηνπ κεγάινπ παίθηε ζην κεγάιν παηρλίδη ηεο πνιηηηθήο.
ε

Κνλδχιεο Π., «Θεσξία ηνπ πνιέκνπ», Αζήλα, Δθδφζεηο Θεκέιην, 1999, 3 έθδ., ζει.391
207

208

ην ίδην ζει.410-411
Χο θξίζε νξίδεηαη κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία παξαηεξνχληαη γξήγνξα εθηπιηζζφκελα γεγνλφηα θαη

ηαπηφρξνλα εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο. Μηα θξίζε δεκηνπξγεί απεηιέο ζε ζέκαηα πςειήο ζεκαζίαο
ή πξνηεξαηφηεηαο φπσο ηα ιεγφκελα εζληθά ζέκαηα. ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε απαηηνχληαη απνθάζεηο, νη
νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο ζπλέπηεο θαη νη νπνίεο ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε πνιχ
πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Κνπζθνπβέιεο Ζ., «Λήςε απνθάζεσλ, θξίζε, δηαπξαγκάηεπζε. Θεσξία θαη πξαθηηθή»,
Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1997, ζει.101-102
209

Βαζίιεηνο Μαξθεδίλεο, «Βαξπζήκαληε παξέκβαζε Βαζηιείνπ Μαξθεδίλε: «Δίλαη αλαζηξέςηκε ε παξαθκή

ηεο Διιάδαο;», 17 Φεβ 2014, Αληίβαξν, http://www.antibaro.gr/article/10110 (πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015)
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ζεκαληηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαθκήο θαη ζήκαηλε, κεηαμχ άιισλ,
παξάιεηςε εθκεηάιιεπζεο ηνπ ππνζαιάζζηνπ πινχηνπ ζην θεληξηθφ Αηγαίν θαη
ζηελ πεξηνρή απφ ην Καζηειφξηδν κέρξη ηελ Κξήηε θαη ηελ Κχπξν. ηαλ έλα
νπνηνδήπνηε εζλνθξάηνο γηα πνηθίινπο ιφγνπο εηζέιζεη ζε ηξνρηά πλεπκαηηθήο θαη
πνιηηηθήο παξαθκήο, θπξηαξρεί ν πνιηηηθνζηνραζηηθφο παξαινγηζκφο. Δπεηδή ην
θξάηνο ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ε πξνπαγάλδα θαη
ε παξαπιεξνθφξεζε είλαη ζπλήζε κέζα ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ζηα κέζα
επηθνηλσλίαο ή ζην ιεγφκελν «επηζηεκνληθφ δηάινγν» επλννχληαη φζεο αλαιχζεηο
εμππεξεηνχλ ζθνπνχο «καιαθήο ηζρχνο» ησλ εγεκνληθψλ δπλάκεσλ. Δάλ ηέηνηα
παξαθκηαθά θαηλφκελα επεθηαζνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ΑΔΗ κηαο ρψξαο
δηαθζείξνληαο

ηα

κε

ηδενινγήκαηα,

ζεσξήκαηα

θαη

εμεδεηεκέλεο

πξνπαγαλδηζηηθέο ζέζεηο, αθπξψλεηαη θάζε αμίσζε επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο
γλψζεο κε απνηέιεζκα έλαλ αλεπίζηξνθν δηπισκαηηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηεηαθφ
θαηήθνξν.210
Σελ ψξα πνπ απηά ηα δπζνίσλα δηαδξακαηίδνληαη ζηε ρψξα καο ζηελ
αλαηνιηθή φρζε ηνπ Αηγαίνπ παξαηεξείηαη κηα αδηακθηζβήηεηε άλνδνο ηνπ
ηνπξθηθνχ εγεκνληζκνχ θαη ηεο επηδίσμεο ηεο γείηνλνο λα αλαρζεί ζε πεξηθεξεηαθή
δχλακε.211
Ο Π. Κνλδχιεο ππνζηεξίδεη φηη ε βαζηθή ηζηνξηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ
Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία είλαη ε ζπλερήο δηεχξπλζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην
γεσπνιηηηθφ δπλακηθφ ηνπο.212 Αλαθεξφκελνη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ε Διιάδα είλαη

210

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο, «Τν ζηξαηεγηθό βάζνο θαη ε Τνπξθία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,

2013, ζει. 237-238
211

Απφ ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο - δηακνξθσηέο ηεο ν λπλ πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο Αρκέη Νηαβνχηνγινπ

κε ηελ δηακφξθσζε ησλ ζέζεσλ πεξί κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο Davutoglu
Ahmet , «Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy» θαη http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zeroproblems-foreign-policy), Νηαβνχηνγινπ Αρκέη, «Τν ζηξαηεγηθό βάζνο. Η δηεζλήο ζέζε ηεο Τνπξθίαο», Αζήλα,
πνηφηεηα, 2010
212

Με ην φξν γεσπνιηηηθφ δπλακηθφ αλαθεξφκαζηε ζηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή παξνπζία ελφο ζπιινγηθνχ

ππνθεηκέλνπ πνπ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη ινηπή δπλακηθή ηνπ γεκίδεη νξηζκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν. Με απηήλ
ν

ηελ έλλνηα ην γεσπνιηηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο απνηππσλφηαλ θαηά ηνλ 19 αη. θαη ίζακε ην ζεκαδηαθφ έηνο
1922, πνιχ πεξηζζφηεξν ζην έζλνο παξά ζην θξάηνο. Σν θξάηνο δεηνχζε λα επεθηαζεί γηα λα θιείζεη κέζα
ηνπ ηνπιάρηζηνλ φζα ηκήκαηα ηνπ έζλνπο βξηζθφηαλ εθάζηνηε ζηηο παξπθέο ηνπ. Έθηνηε αξρίδεη ε αληίζηξνθε
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θξάηνο πνπ ν πιεζπζκφο γεξάζθεη κε ηαρείο ξπζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο «πλεπκαηηθήο αθαίκαμεο» πνπ νθείιεηαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο απφ ηα
ειπηδνθφξα ηκήκαηα ηνπ λεαληθνχ ηζηνχ πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξεο ηχρεο θαη
επεκεξίαο ζην εμσηεξηθφ (‘brain drain’).213
ε αληηπαξάζεζε κε ηα δνθεξά ειιεληθά δεδνκέλα ε Σνπξθία πθίζηαηαη κηα
πιεζπζκηαθή

έθξεμε.

Μηα

ζπιινγηθφηεηα

κε

πιεζψξα

δηάρπηεο

θαη

αθαηαζηάιαθηεο ελέξγεηαο πνπ πάλσ απφ ηα κηζά ηεο κέιε είλαη λεψηεξα ησλ 25
εηψλ πνπ δεηά λα δηνρεηεπηεί ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλαπηφκελεο άκεζα ή έκκεζα
κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ έκπξαθηε πξνάζπηζε ηεο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο θαη
ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ θφζκν. Μφλνλ εθεί πνπ θνριάδεη λεαληθφ αίκα γελληνχληαη ηδέεο
ηθαλέο λα θηλεηνπνηνχλ κάδεο, φζν «πξσηφγνλεο» θη αλ θαίλνληαη ζηα κάηηα
δεκνγξαθηθά θζίλνλησλ γεηηφλσλ εθιεπηπζκέλσλ απφ ηελ μαθληθή επδσία. 214 Ζ
Διιάδα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έζλνο ζπλέπεζε κε ην θξάηνο δελ έρεη δσηηθνχο
ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο, ηεο ιείπεη δειαδή φηη
θξαηά έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν ζε εγξήγνξζε θαη έληαζε ππνρξεψλνληάο ην
αδηάθνπα λα μεπεξλά ηνλ εαπηφ ηνπ (φπσο π.ρ. έγηλε ζηνπο Βαιθαληθνχο
πνιέκνπο). Σέηνηνη ζηφρνη δελ είλαη νχηε νη κάρεο νπηζζνθπιαθήο γηα ην Κππξηαθφ,
φπνπ ζπρλφηαηα ε αλάγθε κεηαηξέπεηαη ζε θηινηηκία, νχηε ε «επξσπατθή έληαμε»,
ε νπνία ζηελ νπζία δελ είλαη παξά ε δηαθνξνηξφπσο θαξπθεπκέλε θαη
κεηακθηεζκέλε επηζπκία άιινη λα καο ηαΐδνπλ θαη άιινη λα θπιάλε ηα ζχλνξά καο.
Απηά φια ζα κπνξνχζαλ λ’απνηεινχλ εζληθέο επηδηψμεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
ελφο ζθχδνληνο γεσπνιηηηθνχ δπλακηθνχ. 215

κέηξεζε πνπ δηαξθεί σο ζήκεξα. Κνλδχιεο Π., «Θεσξία ηνπ πνιέκνπ», Αζήλα, Δθδφζεηο Θεκέιην, 1999, 3

ε

έθδ., ζει.384
213

Ληλα

Γηαλλαξνπ,

«Ζ

Διιάδα

γεξλάεη

κε

ηαρείο

ξπζκνχο»,

1

Oθη

2014,

http://www.kathimerini.gr/786070/article/epikairothta/ellada/h-ellada-gernaei-me-taxeis-ry8moys,
(πξνζπειάζηεθε 25 Οθη 2015)
ε

214

Κνλδχιεο Π., «Θεσξία ηνπ πνιέκνπ», Αζήλα, Δθδφζεηο Θεκέιην, 1999, 3 έθδ., ζει.388

215

ην ίδην, ζει.399

Καζεκεξηλή,
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5.3 πκπεξάζκαηα
Σν κέγα έιιεηκκα ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη απνπζηάδεη κηα ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ
απνθάζεσλ πνπ ηνπο εθπιεξψλνπλ ζε αλαθνξά κε ηελ θαηαλνκή ηζρχνο ζηελ
πεξηθέξεηά ηεο. Απαηηείηαη κηα απφιπηα νξζή αλάιπζε ησλ θπζηνγλσκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αλαξρίαο ζηε δηεζλή
πνιηηηθή. Πάγηα ηαθηηθή φισλ ησλ ζνβαξψλ θξαηψλ είλαη λα δηαθπιάμνπλ ην
θέιπθνο ηνπ θξάηνπο απφ δηαβξψζεηο εμσπνιηηηθψλ θαη δηεζληθψλ δξψλησλ
νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο θη αλ είλαη.216 ηαλ ιακβάλνπλ ρψξα κεγάιεο
αλαθαηαηάμεηο ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο ζην δηεζλή ρψξν, έλα θξάηνο πνπ θαηέρεη κηα
θνκβηθή γεσπνιηηηθή ζέζε πξέπεη λα επηρεηξεί λα εμαζθαιίζεη ηζρπξή ζέζε θαη
ξφιν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απηνζπληήξεζή ηνπ, επαξθή αζθάιεηα, νηθνλνκηθή
επέθηαζε θαη πνιηηηθή επηξξνή.217
Αλαθεξφκελνη ζηελ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε (‘comprehensive approach’)
«εχζξαπζησλ» (‘fragile’) θαη «απνηπρεκέλσλ» (‘failed’) θξαηψλ θαζψο θαη θξαηψλ
πνπ εμέξρνληαη κηαο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο, ηελ νπνία εθαξκφδεη o ΟΖΔ ζε
εθηέιεζε ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζηηο ιεγφκελεο Δπηρεηξήζεηο
Τπνζηήξημεο Δηξήλεο, 5 είλαη νη επηζπκεηέο ηειηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε «ζηαζεξνπνίεζε» (‘stabilization’) ησλ ππφςε θξαηψλ: αζθαιέο
πεξηβάιινλ, θξάηνο δηθαίνπ, ζηαζεξή δεκνθξαηία, βηψζηκε νηθνλνκία θαη
θνηλσληθή επεκεξία. ηαλ έλαο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θξίθνπο «ζπάζεη» ηφηε
ε απνζηαζεξνπνίεζε είλαη πνιχ πηζαλή κε αιπζηδσηέο θαη απξφβιεπηεο
ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ επηβίσζε ηνπ θξάηνπο.218

216

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο, «Τν ζηξαηεγηθό βάζνο θαη ε Τνπξθία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,

2013, ζει. 292-293
217

ην ίδην, ζει.273

218

Serwer Daniel and Patricia Thomson, «A Framework for Success: International Intervention in Societies

Emerging from Conflict», in Leashing the Dogs of War, eds. Chester Crocker, Fen Osler Hampson, and
Pamela Aall, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2007, ζει. 369–387.

91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

αθψο θαη ε ρψξα καο ηππηθά δελ αλήθεη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο θξαηψλ. Οπζηαζηηθά φκσο ε νηθνλνκηθή ζπληξηβή πνπ έρεη ππνζηεί 219
ηελ θαηαηάζζεη ζίγνπξα ζηα θξάηε κε θζίλνπζα πνξεία θαζψο θαη νη 5
πξναλαθεξζείζεο

επηζπκεηέο

ηειηθέο

θαηαζηάζεηο

πθίζηαληαη

νινέλα

θαη

πεξηζζφηεξεο ξσγκέο. Απηφ ζπλεπηθνπξνχκελν κε ην γεγνλφο ησλ αζξφσλ
πξνζθπγηθψλ ξνψλ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζην εγγχο κέιινλ αλαθνξηθά κε
ηνλ ηνκέα αζθάιεηαο («ελ ππλψζεη» δεμακελή ηξνκνθξαηίαο) επηδεηλψλεη ηελ ήδε
επηβαξπκέλε θαηάζηαζε. Ζ κειέηε άιισζηε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο –
σο επηηαθηηθή αλάγθε θαη ππνρξέσζε πξνο άληιεζε δηδαγκάησλ - ρσξίο λα
επηδηψθνπκε λα θαηαζηνχκε κάληεηο θαθψλ, καο δηδάζθεη φηη ζε πεξηφδνπο
παξαηεηακέλεο αθπβεξλεζίαο (αθνχ απηφ πνπ βηψλεη ζηηο κέξεο καο ε Διιάδα κε
ηηο δηαδνρηθέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θαη ην ζχληνκν βίν ησλ θπβεξλήζεσλ,
θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αθπβεξλεζία θαζψο δελ ραξάζζεηαη
καθξνπξφζεζκε νξζνινγηθή εζληθή πςειή ζηξαηεγηθή θαη ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα)
ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηξαγηθά γηα ηνλ Διιεληζκφ θαη ηε δεκνθξαηία (εκθχιηνο,
αιιεπάιιειεο δηθηαηνξίεο, Κππξηαθφ). Γπζηπρψο φκσο αληί λα δηδαζθφκαζηε απφ
ηελ ηζηνξία, γηλφκαζηε κάξηπξεο νπηνπηθψλ ζέζεσλ ηνπ αλεπαξθνχο πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ πεξί εθκεηάιιεπζεο κηαο πηζαλήο, αιιά απεπθηαίαο, κεηαηξνπήο ηεο
Διιάδαο ζε κηα «βξαδπθιεγή βφκβα» ζην καιαθφ ππνγάζηξην ηεο Δπξψπεο ζε
πεξίπησζε πνπ ε ρψξα καο «απνηχρεη» σο θξάηνο.220

219

χκθσλα κε ηνλ Π. Ήθαηζην ε Διιάδα κεηά ην 2009 δηαλχεη ηε κεγαιχηεξε ίζσο θξίζε κεηά ηελ

επαλάζηαζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο, «Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο θαη ε
Σνπξθία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2013, ζει. 273. Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Γ. Κσλζηαληαθφπνπινο νη
ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αληηπξνζσπεχνπλ ηε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηαζηξνθή ζηελ ηζηνξία ηνπ
ζχγρξνλνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, βαζχηεξε θαη απφ απηή πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην Κξαρ ζηηο ΖΠΑ θαη ηε
ηειεπηαία θάζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο. Γ. Κσλζηαληαθφπνπινο, «Ζ Διιάδα πνπ θαηαξξέεη, νη
πφιεκνη ρξένπο θαη ε κνίξα ηεο Δπξψπεο», Πεξηνδηθφ Δπίθαηξα ηεπρ 123, http://www.diaforetiko.gr/i-elladapou-katarrei-i-polemi-chreous-ke-i-mira-tis-evropis/, (πξνζπειάζηεθε 26 Οθη 2015)
220

Έλα ζπρλφ επηρείξεκα ησλ εγεηφξσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άκπλαο ηεο ρψξαο είλαη ην "γεσπνιηηηθφ

επηρείξεκα", δειαδή φηη έλα θξάηνο πνπ απνηπγράλεη ή θνηλψο θαηαξξέεη, έλα απφ ηα ιεγφκελα failed states
(απνηπρεκέλα θξάηε) απνηειεί απεηιή γηα ηελ δηεζλή θνηλφηεηα., Γηάλλε Μαληδίθνπ, «Ζ νπηνπία ηεο
γεσπνιηηηθήο

απεηιήο

ηεο

(πξνζπειάζηεθε 26 Οθη 2015)

Διιάδαο»,

5

Απγ

2015,

Capital.gr,

http://www.capital.gr/story/3050475,
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ηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο
επξσπατθήο νινθιήξσζεο είλαη αλαγθαίν λα είκαζηε πεξηγξαθηθνί (απηφ πνπ
πθίζηαηαη) θαη φρη ζπζηαηηθνί (ηη ζα έπξεπε λα έρεη γίλεη) κε θχξην άμνλα δξάζεο
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα νηθνδνκήζνπκε θαη ηελ απνθπγή
εθείλσλ πνπ είλαη αλψθειν ιφγσ πξφθιεζεο ηξηβήο. Οη πξνζδνθίεο γηα ηελ
επηηπρία ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα εκθνξνχληαη απφ έλα κηληκαιηζηηθφ
– πξαγκαηηζηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ πιαίζην (ηήξεζε ηνπ πήρε ησλ πξνζδνθηψλ
ρακειά).
Με αθνξκή ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην πξνζθπγηθφ θαη ηε γηγάλησζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, απνδεηθλχεηαη ε αλππαξμία επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ απφ ηελ έλσζε
θαη παξάιιεια γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη φηαλ ην δηαθχβεπκα, ε έληαζε θαη ην είδνο
(ζηξαηησηηθή θαη κε ζηξαηησηηθή) ηεο απεηιήο εμνκνηψλνληαη γηα φια ηα θξάηε
κέιε, ηφηε είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη έλα θνηλφ πιαίζην δέζκεπζεο, ην ίδην θίλεηξν
εκπινθήο, ην νπνίν λα είλαη νπζηαζηηθφ θαη φρη απιά ηππηθφ. Με άιια ιφγηα, ε
δηφγθσζε ηεο εζσηεξηθήο αλαζθάιεηαο κε ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη ηηο αλαδπφκελεο
απεηιέο θέξλνπλ ηα θξάηε κέιε πην θνληά, ρσξίο φκσο απηφ λα αλαηξεί ηελ
θαηαδηθαζηηθή ζεκαζία ηεο ρσξνηαμίαο ησλ απεηιψλ (ε γεσγξαθία θαη ε εγγχηεηα
ζε πεξηνρέο απνζηαζεξνπνίεζεο δελ αιιάδεη).
Αζθαιψο θαη ν πφιεκνο έρεη θαηαζηεί θάηη καθξηλφ γηα ηελ κεηαπνιεκηθή
Δπξψπε (ε Δπξψπε σο δψλε εηξήλεο, δχλακε ήπηαο, θαλνληζηηθήο πθήο θαη
«πεηξακαηηθφ εξγαζηήξη») απηφ φκσο δελ κεηψλεη ζην ειάρηζην, ηνπιάρηζηνλ ζην
εγγχο κέιινλ, ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ην εζληθφ
ζπκθέξνλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ έλαληη κηαο ειιεηκκαηηθήο
αιιειεγγχεο θαη κηαο νπηνπηθήο, ππνηηζέκελεο «αξκνλίαο ζπκθεξφλησλ». Ζ
αλεπαξθήο (αλ φρη απνχζα) ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα, ζπλαληίιεςεο πεξί ρξήζεο
ζθιεξήο ηζρχνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηαλφεηε, γηα κεγάιε κεξίδα θξαηψλ,
απαγθίζηξσζε απφ ηηο βνξεηναηιαληηθέο δνκέο - εμάξηεζε απφ ηηο ΖΠΑ - θαη
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απηήο θαζαπηήο ηεο κνξθήο – δνκήο ηεο έλσζεο (sui generis έλσζε θξαηψλ),
θαζηζηά ηελ πξνζδνθία ηεο επξσπατθήο νκνζπνλδνπνίεζεο νινέλα θαη πην
αλεδαθηθή. Ζ δηεχξπλζε κε ηελ αλαπφθεπθηε αχμεζε ηεο εηεξφηεηαο, ελίζρπζεο
ησλ θπγφθεληξσλ δπλάκεσλ θαη ηηο επαθφινπζεο δπζθνιίεο γηα θαηάιεμε ζε θνηλά
αλαθνηλσζέληα πξνσζεί ηνλ δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη
απνδπλακψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ παξαπάλσ
θαηεχζπλζε. Οπζηαζηηθά ινηπφλ, ζπκςεθίδνληαο θαη ην γεγνλφο φηη ε έλσζε δελ
απνηειεί έλαλ ζπιινγηθφ κεραληζκφ αζθαιείαο, έλαλ Δπξσπαίν Λεβηάζαλ, ηα
θξάηε είλαη απηά πνπ απηφλνκα θαη ζεζκηθά (Ληζζαβψλα) απνθαζίδνπλ ζηα θαίξηα
δεηήκαηα Άκπλαο, Γηπισκαηίαο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο.
Σα παξαπάλσ θαηακαξηπξνχλ φηη ηα θξάηε είλαη θχξηα θαη ππεχζπλα λα
δηαθπιάμνπλ ηελ νληνινγηθή ηνπο εηεξφηεηα, ην ζεκειηψδεο ζπκθέξνλ ηνπο, ηελ
επηβίσζή – απηνζπληήξεζή ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαηέδεημε κε ηνλ πιένλ
ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηελ απξνζπκία ησλ
(ηζρπξψλ) θξαηψλ λα «θιεξνλνκήζνπλ» δηιήκκαηα πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη
αλάιεςεο ξίζθνπ πξνο απεζληθνπνίεζε – νκνγελνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο
αζθαιείαο, κε ηελ παξάιιειε θαη αλήζηθε επηδίσμε κεηαηξνπήο (Γνπβιίλν ΗΗ)
αξθεηψλ θξαηψλ ηνπ Νφηνπ (πξνεμερνχζεο θαη ηεο Διιάδαο) σο θξάηε
«αλαρψκαηα» - «ελδηάκεζα» θξάηε (‘buffer states’) πνπ ζα απνηεινχλ έλα
«καμηιάξη» αλαραίηηζεο ησλ κνπζνπικαληθψλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηεο
«ελ ππλψζεη» ηξνκνθξαηίαο πξνο ηελ επξσπατθή ελδνρψξα.221 πλνπηηθά, ιφγσ
αλππαξμίαο ηζηνξηθνχ πξνεγνπκέλνπ, απαηηείηαη κηα θνζκνγνλία πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη έλα κφλν ρξψκα ν επξσπατθφο ράξηεο. Πάξαπηα, ε απεηιή δηάιπζεο

221

χκθσλα κε ηνλ Α. Κεθαιά:« Όια ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηζηνξηθά ή αλχπαξθηα, κεγάια ή

κηθξά, ζεκαληηθά ή αζήκαληα, επηδηψθνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ κηα ρψξα-buffer (ελδηάκεζε ρψξα) πνπ ζα
θαηνηθείηαη απφ θνξφηδα θαη πνπ πάληα ζα ηνπο κέλεη ν «κνπηδνχξεο» ζην ρέξη. Έηζη θαηάθεξαλ λα βξνπλ κηα
ρψξα-παξία φπνπ νη «κνπηδνχξεδεο» θάηνηθνί ηεο δέρνληαη λα εκπνδίζνπλ ηνπο κνπζνπικαληθνχο
πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο λα εκθαληζζνχλ ζην Παξίζη, ην Βεξνιίλν, ην Λνλδίλν, ηελ Βνπδαπέζηε ή ηελ
Μαδξίηε θαη λα δερηνχλ κε επραξίζηεζε λα ηνπο εγθισβίζνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Ήδε απφ ηελ δεθαεηία
ηνπ 2000 ε Διιάδα είρε ππνγξάςεη ηελ ζαλαηηθή ηεο θαηαδίθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Γνπβιίλνπ
ΗΗ».

Αιθηβηάδεο

Κσλζηαληίλνο

Κεθαιάο,

«Ζ

ρψξα-buffer

θαη

ν

«κνπηδνχξεο»»,

26

Οθη

2015,

http://www.dimokratianews.gr/content/54636/i-hora-buffer-kai-o-moytzoyris, Γεκνθξαηία (πξνζπειάζηεθε 31
Οθη 2015.
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θαίλεηαη φηη ελεξγνπνηεί ην δηάινγν θαη εληζρχεη ηηο θεληξνκφιεο δπλάκεηο, θαζψο
ην θφζηνο κηαο απεπθηαίαο δηάιπζεο είλαη ζαθψο πνιιαπιάζην απφ ην αληίζηνηρν
ηεο νκνζπνλδνπνίεζεο.
Μέζα ζ’απηφ ην πιαίζην ηα κηθξά – κε βάζε ηελ ηεξαξρία ηζρχνο - θξάηε
θαινχληαη φρη κφλν λα πξναζπίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο, αιιά θαη λα ραξάμνπλ
νξζνινγηθή καθξνπξφζεζκε πςειή ζηξαηεγηθή πξνο εμππεξέηεζε - δηεθδίθεζε
ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ θαη δηεχξπλζεο ηεο επηξξνήο ηνπο, απνζπλδεκέλεο
απφ ηελ φπνηα ζηξαηεγηθή θνπιηνχξα (πξψηηζην κέιεκα είλαη ε αζθάιεηα θαη ε
επηβίσζε ηνπ θξάηνπο).
ηελ

πξνζπάζεηα

ηνπο

απηή

βξίζθνληαη

αληηκέησπα

κε

ηα

αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ παηθηψλ – δηακνξθσηψλ ηεο
αηδέληαο, παξά ηηο φπνηεο απηαπάηεο πεξί εηξεληθήο ζπκβίσζεο κέζσ ηεο
αιιειεμάξηεζεο θαη ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. Ζ πξνηεηλφκελε δηέμνδνο –
επηηπρψο

εθαξκνζκέλε

ηφζν

ζην

παξειζφλ

φζν

θαη

ζηε

ζχγρξνλε

πξαγκαηηθφηεηα – δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη ράξαμε «έμππλεο»
ζηξαηεγηθήο, ηελ κεηεμέιημε ζε έλα «έμππλν» θξάηνο φπνπ ην κέγεζνο δελ
απνηειεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν κεηνλέθηεκα, κέζα απφ κηα ζπλεηή «έμππλε»
εγεζία, ηθαλή λα αθνπγθξαζηεί ηα ζεκεία ησλ θαηξψλ, λα ζπλεξγαζηεί, λα ζπλάςεη
ζπκκαρίεο, λα εμαπαηήζεη, λα θαηαθχγεη ζε ξηδνζπαζηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο
αλ απαηηεζεί θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα φπνηα «παξάζπξα επθαηξίαο» πνπ ηα
θαζηζηνχλ πνιχηηκα, ζεηηθά, δεκηνπξγηθά, αμηφπηζηα θνκκάηηα ζην επξσπατθφ
«πάδι» θαη φρη νπξαγνχο. Μέζα απφ κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά,
δπζαλάινγε κε ην κέγεζφο ηνπο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμεηδίθεπζε,
δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κέζα θαη λα ελδπλακψζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο,
ηα

ζπγθξηηηθά

ηνπο

πιενλεθηήκαηα

(ζε

ζπγθεθξηκέλνπο

ηνκείο)

θαη

ηα

«δηαπξαγκαηεπηηθά» ηνπο φπια, αλεβαίλνληαο ζθαινπάηηα ζηελ ηεξαξρία ηζρχνο
ηνπ άλαξρνπ θαη αληαγσληζηηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Ο Π. Ήθαηζηνο ππνγξακκίδεη φηη ην θπξηφηεξν έξεηζκα κηαο κηθξήο θαη
κεζαίαο δχλακεο είλαη ε εηνηκφηεηα λα ζπγθξνηήζεη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, φηαλ φπσο πάληνηε ζπκβαίλεη νη
εγεκνληθέο δπλάκεηο ζηηο αλειέεηεο ππεξπφληηεο εμηζνξξνπήζεηο επαλεμεηάδνπλ
ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο επηινγέο θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο ηαθηηθέο ηνπο θηλήζεηο.
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ε κηα ζηηγκή κηα ηαθηηθή αιιαγή ζηε ζηάζε κηαο κεγάιεο δχλακεο κπνξεί λα
θαληάδεη δεπηεξεχνπζα, γηα κηα κηθξή ή κεζαία φκσο κπνξεί λα απνηειεί
παξάζπξν επθαηξίαο. Σν δήηεκα είλαη αλ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο έρεη
ζπγθξνηεκέλε εζληθή θνζκνζεσξία, ζπγθξνηεκέλε πςειή ζηξαηεγηθή, ηζρπξνχο
θξαηηθνχο ζεζκνχο, δηνξαηηθνχο πνιηηηθνχο εγέηεο θαη επειημία απαιιαγκέλε
ζεσξεκάησλ θαη ηδενινγεκάησλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πνπ
επηηξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ δηαξθψο δηαλνίγνπλ νη δπλακηθέο πνπ
αλαπηχζζεη ε δηεζλήο πνιηηηθή.222
Δζηηάδνληαο ζηελ Διιάδα, ε ρψξα καο σο έλα κηθξνκεζαίν θξάηνο γηα ηα
δεδνκέλα ηεο ΔΔ, ηαιαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην εζσηεξηθφ ηεο πεδίν απφ
θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε νηθνλνκηθή χθεζε. Ζ θαζεκεξηλή
βαζαληζηηθή ελαζρφιεζε ησλ Διιήλσλ κε ηα θξίζηκα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα έρεη θέξεη ζε δεχηεξε κνίξα ηα εζληθά ζέκαηα κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ζην δηεζλέο θχξνο ηεο ρψξαο, ζηελ εθαξκνγή εμσηεξηθήο πνιηηηθήο φπσο θαη ζηε
ράξαμε πςειήο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο απνζπλδεκέλεο απφ ηα ζηελά
πιαίζηα ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. Δπηπξφζζεηα, είλαη αλαγθαζκέλε απφ ηε
γεσγξαθία λα θαιείηαη λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Σαπηφρξνλα,
ε ίδηα ε γεσγξαθία ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ηε γέθπξα κεηαμχ
απηψλ. ε πεξηφδνπο ηνπ παξειζφληνο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ γεσπνιηηηθή
αληηπαξάζεζε, ε ρψξα θαηάθεξε λα βξεη ζεκείν ηζνξξνπίαο. Απηφ θαιείηαη λα
επηηχρεη θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή.
Οη ζεκειηψδεηο ππιψλεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο «ππμίδαο» πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην: α) εγεηηθφ ζηξαηεγηθφ θξηηήξην πνπ ζπλδπάδεηαη κε κηα
εχξσζηε ππνθεηκεληθή πνιηηηθή αλζξσπνινγία, β) ζηελ χπαξμε κηαο πςειήο
εζληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ απνηειεζκαηηθνχο θξαηηθνχο
ζεζκνχο θαη πνπ δηέπεη φιεο ηηο άιιεο απνθάζεηο, γ) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα

222

Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, πχξνο Λίηζαο, «Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο θαη ε Σνπξθία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,

2013, ζει. 273, ζει.284
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ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη δ) ζηε ηέρλε ηνπ πνιηηηθνχ εγέηε λα παίξλεη απνθάζεηο
ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν.223
Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο πνιηηηθήο224 θαη ζπληζηά
βαζηθφ

εξγαιείν

πξνηεξαηνηήησλ,

απηήο
ηεο

θαζψο

ζ’απηήλ

ζηξαηεγηθήο,

ησλ

ζπλίζηαηαη
ρεηξηζκψλ

ν
θαη

θαζνξηζκφο
ηεο

ησλ

εθδήισζεο

απνθαζηζηηθφηεηαο. Παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα έλα θξάηνο
κπνξεί λα δηαζέηεη ηθαλή θαη απνηειεζκαηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαζψο πξφθεηηαη
γηα κία πνιηηηθή κε κηθξφ ζρεηηθά νηθνλνκηθφ θφζηνο, θαζψο δελ απαηηεί ππνδνκέο
φπσο νη κεηαθνξέο, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε ή εμνπιηζκφ φπσο ε άκπλα, αιιά
κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάιν φθεινο. Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα
δηεθπεξαηψζεη κεγαιχηεξν έξγν ζηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ
ηεο θξίζεο, ζπκβάιινληαο ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα εμφδνπ απφ απηήλ, θάηη
πνπ δχλαηαη λα επηηχρεη κέζα απφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ
ιεηηνπξγψλ ηεο βαξχηαηεο επζχλεο ηνπο. 225
Πνιχηηκν εξγαιείν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζπληζηνχλ νη Έλνπιεο Γπλάκεηο.
Δίηε κέζσ πινπνίεζεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεθπαηδεχζεσλ, είηε κέζσ
θνηλψλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε ηεο ειιεληθήο
δηπισκαηίαο, ζηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο θαη ηειηθά ζηελ
επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. Παξφηη ζπλήζσο νη ζρεηηθέο δξάζεηο δελ
πξνβάιινληαη επξέσο θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη απηά, ν ξφινο πνπ επηηεινχλ

223

ην ίδην, ζει. 273, ζει.276-277

224

Ο φξνο εμσηεξηθή πνιηηηθή αλαθέξεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο δξάζεο θξαηηθψλ δξψλησλ (state actors) πνπ

ηειηθά θαζνξίδνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ελφο ζπλεξγαηηθνχ ή
ζπγθξνπζηαθνχ πεδίνπ. Γεληθφηεξα αλαθέξεηαη ζηελ απφ θνηλνχ ιήςε απφθαζεο απφ κέξνπο πνιιαπιψλ
παξαγφλησλ. Βνζθφπνπινο Γεψξγηνο, «Διιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή απφ ηνλ 20φ ζηνλ 21ν αηψλα», Δθδφζεηο
Παπαδήζε, Αζήλα, 2005, ζει.133.
225

Ζιίαο Η. Κνπζθνπβέιεο, «Κξίζε θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή. Αδξάλεηα θαη ιάζε πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο

θηλδχλνπο», Foreign Affairs, http://foreignaffairs.gr/articles/68646/ilias-i-koyskoybelis/krisi-kai-eksoteriki-politiki
05/02/2012, (πξνζπειάζηεθε 27 Οθη 2015).
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είλαη ε αθαλήο δεκηνπξγία ησλ επλντθψλ εθείλσλ πξνυπνζέζεσλ πάλσ ζηηο
νπνίεο ζα αλεγεξζνχλ ζηέξεεο ζρέζεηο κεγαιχηεξνπ εχξνπο.
Οη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία ζην
πιαίζην ησλ ζπλνιηθψλ δηεθδηθήζεσλ ηεο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο θαη ζην
Κππξηαθφ.226 Ζ Διιάδα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θξίζε σο πξνθάιπκκα γηα
ηελ αδξάλεηα θαζψο απηφ απνηειεί ιάζνο κε βαξχηαηεο επηπηψζεηο γηα ην κέιινλ.
Ο θαηεπλαζκφο δελ πξφθεηηαη λα σθειήζεη, φπσο θαη ζην παξειζφλ, θαη ε
αδξάλεηα είλαη ρεηξφηεξε αθφκε θαη απφ ηελ θξίζε. Άιισζηε, κφλν ε ελεξγφο θαη
πξνιεπηηθή ζηάζε θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε βνεζνχλ ηα κηθξά θξάηε λα
επεξεάδνπλ ηηο ππνζέζεηο πνπ ηα αθνξνχλ θαη λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο
ηνπο.227
Ωο εθ ηνχηνπ, ε χπαξμε θαη δηαηήξεζε εχξσζησλ, επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ
θαη ακπληηθά εμνξζνινγηζκέλσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ απνηειεί ζηπινβάηε ηεο
εζληθήο αζθάιεηαο θαη εμππεξεηεί δσηηθά εζληθά ζπκθέξνληα πνπ άπηνληαη ηνπ
ππξήλα ηεο νληνινγηθήο δηαηψληζεο ηνπ θξάηνπο:


Γηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο.



Απξφζθνπηε άζθεζε εζληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ.



Αζθάιεηα νκνεζλψλ εθηφο ζπλφξσλ (θπξίσο κεηνλφηεηεο).



Δπεκεξία ιανχ.



Πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα228

226

Μηα αλεζπρεηηθή δηάζηαζε πνπ έρεη πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα

νδεγήζεη ζε δξάζεηο είλαη νη πξνζπάζεηεο ππξεληθνπνίεζεο πνπ θαηαβάιεη ε Σνπξθία (θαηαζθεπή
εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο).
227

Ζιία

Κνπζθνπβέιε

,«Ζ

αλαζεσξεηηθή

Σνπξθία»,

19

Ηαλ

2014,

Ηλθνγλψκσλ

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9411.html, (πξνζπειάζηεθε 31 Οθη 2015).
228

Πεγή: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Γφγκα θαη Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο.

Πνιηηηθά,
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Ζ πνιππνιηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο229 θαιεί γηα ηελ
αλάπηπμε πνιχπιεπξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ. Απηνλφεηε είλαη ε
επηινγή ησλ ζπκκάρσλ θάζε ρψξαο, επί ηε βάζε ηεο χπαξμεο θνηλψλ αμηψλ θαη
ζπκθεξφλησλ.

πκκάρσλ

φρη

ππφ

ηελ έλλνηα

ηεο

χπαξμεο

αληηπάισλ

ζπλαζπηζκψλ ηνπ παξειζφληνο, πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο,
αιιά ππφ απηήλ ηεο ηαχηηζεο πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ. Τπφ
απηφ ην πξίζκα, ε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο πνπ δελ αθνινπζνχλ ηα ίδηα
πξφηππα δελ είλαη απαγνξεπηηθή. Απαγνξεπηηθή φκσο γηα ηελ επηηπρία ηεο
δηπισκαηίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ είλαη ε ηήξεζε μεθάζαξεο θαη
αηαιάληεπηεο ζέζεο. Παιηλσδίεο, αζάθεηεο θαη δηθνξνχκελεο ζηάζεηο θέξλνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ζεβαζκνχ θαη ηελ θαηαδίθε ηεο ρψξαο ζε απαμίσζε,
δίλνληαο ρψξν

γηα ηελ απνθφκηζε

θεξδψλ απφ

ηνπο γεσζηξαηεγηθνχο

αληαγσληζηέο ηεο, θάηη πνπ είλαη εληειψο απαγνξεπηηθφ ηελ παξνχζα ρξνληθή
πεξίνδν κε ηα κεγάια εζληθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα. Σν δεηνχκελν
είλαη ε κε απηνπεπνίζεζε πξφθιεζε ζε κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία, κε μεθάζαξα
φξηα δηαηππσκέλα κε ζαθήλεηα, ζηάζε πνπ παξάγεη ζεβαζκφ, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν
ζηελ νηθνδφκεζε πγηψλ θαη επσθειψλ ζρέζεσλ. 230
χκθσλα κε ηνλ Ζ. Κνπζθνπβέιε ε εγεζία ηεο ρψξαο πξέπεη λα πξάμεη ηα
πάληα ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ην θχξνο θαη ε εηθφλα ηεο θαη λα ζηείιεη κελχκαηα
πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο αθελφο φηη ε ρψξα ηεξεί ηηο δεζκεχζεηο ηεο θαη
πνξεχεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ,
αθεηέξνπ φηη άιιν ηα δεηήκαηα ηνπ ρξένπο θαη άιιν ε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ε
άκπλα. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ θχξνπο ηνπ θξάηνπο θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ζην
εμσηεξηθφ (θαη ζην εζσηεξηθφ) ζπληζηά κεγίζηε επζχλε. 231

229

πγθξηηηθά κε ην κνλνπνιηθφ θαη ην δηπνιηθφ ζχζηεκα, ην πνιππνιηθφ επλνεί ηελ αλάπηπμε κηαο

ξεαιηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηα θξάηε γηαηί είλαη ιηγφηεξν ξπζκηζκέλν ζηα πιαίζηα ηνπ άλαξρνπ θαη
αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Asle Tonje θαη Barbara Kunz, «Neoclassical Realism in European Politics:
Bringing Power Back In», Manchester University Press, 2012.
230

231

Πεγή: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Γφγκα θαη Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο.
Ζιίαο Η. Κνπζθνπβέιεο, «Κξίζε θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή. Αδξάλεηα θαη ιάζε πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο

θηλδχλνπο», Foreign Affairs, http://foreignaffairs.gr/articles/68646/ilias-i-koyskoybelis/krisi-kai-eksoteriki-politiki
05/02/2012, (πξνζπειάζηεθε 27 Οθη 2015).
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Ζ Διιάδα είλαη αλάγθε λα εγθαηαιείςεη ηελ αδηέμνδε κνηξνιαηξία θαη λα
κεηεμειηρζεί ζ’έλα «έμππλν» θξάηνο ηθαλφ λα αλαγλσξίδεη έγθαηξα ηα φπνηα
ζχληνκα παξάζπξα επθαηξηψλ, εζηηάδνληαο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ
ηεο πιενλεθηεκάησλ, κεηξηάδνληαο ηα ηξσηά ηεο ζεκεία, πξνθεηκέλνπ λα
απνθχγεη λα ζπγθαηαιέγεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «απνηπρεκέλσλ θξαηψλ».
Κάζε θξίζε εκπεξηέρεη εμ νξηζκνχ ηελ πηζαλφηεηα κεγάισλ απσιεηψλ ή θαη
θαηαζηξνθήο. Δκπεξηέρεη φκσο θαη ην ζηνηρείν ηεο κεγάιεο επθαηξίαο. ηελ
πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ ρψξα καο
είλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη απηέο είλαη αξθεηέο θαη πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο δένπζαο
εθκεηάιιεπζεο.
Κεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο επθαηξία γηα ηελ Διιάδα απνηειεί ε εθκεηάιιεπζε
ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε232 ηεο χπαξμεο
αμηνπνηήζηκσλ απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ κε παξάιιειε θήξπμε θαη
νξηνζέηεζε ΑΟΕ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο πξνζέιθπζεο μέλσλ θεθαιαίσλ θαη
επελδπηηθψλ ζρεκάησλ, αιιά απαηηεί πνιηηηθή επειημία. Γελ πξέπεη φκσο λα
δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ε παξαπάλσ επθαηξία δχλαηαη ηελ ίδηα ψξα λα
κεηαηξαπεί ζε «θαηάξα» θαζψο ζα αθππλίζεη ηηο επηζεηηθέο νξέμεηο ησλ
γεηηφλσλ233, ζα εληζρχζεη ηε δηαθζνξά θαη ηε ζηξέβισζε ηεο νηθνλνκίαο, ππφ ηελ
έλλνηα φηη ε έκθαζε ζε έλαλ παξαγσγηθφ ηνκέα ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηνπο

232

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο γηα ηεθκεξίσζε θαη

εμφξπμε απαηηείηαη εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο απφ ρψξεο πξσηνπφξεο ζηνλ ηνκέα, φπσο ε Ννξβεγία θαη νη
ΖΠΑ, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεψλ καο κε ηηο ΖΠΑ ζε ηνκείο πνπ δελ
αθνξνχλ κφλν ην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο θαη παξάγνπλ παξάιιεια ππεξαμία
ζεηηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΖΠΑ. πχξνο Λίηζαο, «Ζ εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο αηρκήο θαη ηα
νθέιε ηεο», 25 Απξ 2013, http://www.dimokratianews.gr/content/15400, Γεκνθξαηία (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη
2015).
233

Πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε ζρεδφλ βέβαηε αληίδξαζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ ελδερφκελε αλαθήξπμε

ΑΟΕ απφ ηελ Διιάδα θαζψο θαζηζηά ηε ζχλαςε ζπκκαρηψλ επί ηε βάζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, είηε ζηα
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νηθείσλ θνηηαζκάησλ, είηε ηεο θνηλήο ζέζεο
σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ νξίσλ απηήο δήηεκα εθ ησλ νπθ άλεπ. Πεγή: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Γφγκα
θαη Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο.

100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ππνινίπνπο θαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ
αλαπηπζζφκελνπ ηνπξηζηηθά Αηγαίνπ.234
Παξά ηελ νηθνλνκηθή ηεο ππνβάζκηζε ε Διιάδα παξνπζηάδεη αθφκε
ειθπζηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο235 γηα ρψξεο πνπ ζηνρεχνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ
επξσπατθή αγνξά. Σα ιηκάληα σο πχιεο εηζφδνπ εκπνξεπκάησλ, ηα πεξηθεξεηαθά
αεξνδξφκηα θαη ην δηαξθψο αλαπηπζζφκελν ηνπξηζηηθφ ξεχκα (αθφκε θαη κεηά ηελ
επηβνιή ησλ capital controls) απνηεινχλ αμηφινγεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο.
πλάκα, νη ζπάληεο γαίεο ηνπ ειιεληθνχ ππεδάθνπο, κέζα απφ νξζνινγηθέο
πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θνηηαζκάησλ, κε απφιπηε, θαη ρσξίο
θακία έθπησζε, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δχλαληαη λα απνηειέζνπλ πφιν
έιμεο γηα επελδπηέο, απνθέξνληαο έζνδα επ’ σθειεία ησλ θαηνίθσλ, ιχλνληαο ηνλ
γφξδην δεζκφ ηεο χθεζεο πνπ ζήκεξα βηψλεη ν Διιαδηθφο ρψξνο θαη
ζσξαθίδνληαο ηελ πεξηνρή απφ εθείλνπο πνπ ηελ επνθζαικηνχλ.236
Με δεδνκέλε ηελ θνκβηθή ηεο γεσζηξαηεγηθή ππεξαμία ε Διιάδα δχλαηαη λα
αμηνπνηεζεί σο ν έκπηζηνο δηακεζνιαβεηήο («honest broker») κεηαμχ ΖΠΑΡσζίαο237 ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ζ ηδηφηεηα ηεο σο κέινο ηεο ΔΔ θαη
ηνπ ΝΑΣΟ θαη νη δηαρξνληθά θαιέο ζρέζεηο κε ηε Ρσζία κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ

234

Ζιία Κνπζθνπβέιε, «Να κελ απνξξνθνχλ ηελ ελέξγεηα καο νη δηαπξαγκαηεχζεηο», 2 Iαλ 2015,

Mignatiou.com,http://mignatiou.com/2015/01/kouskouvelis-na-min-aporrofoun-tin-energia-mas-idiapragmatefsis, (πξνζπειάζηεθε 31 Οθη 2015).
235

Τπφ ηελ βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε ζχκθσλα κε ηνλ Β. Μαξθεδίλε φηη ε πθίζηαληαη:(α) ειθπζηηθνί

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο·(β) δηαβεβαηψζεηο φηη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο δελ ζα ζπλερίδεη λα κεηαβάιιεηαη
ζπλερψο αιιά, αληηζέησο, ζα παξακείλεη ζηαζεξφ επί κία πεξίνδν 5 ή, αθφκε θαιχηεξα, 10 ρξφλσλ·(γ) απηέο
απνδείμεηο απφ ηελ θπβέξλεζε φηη ζα θαηαπνιεκήζεη κε αλππνρψξεηε απνθαζηζηηθφηεηα ηε γξαθεηνθξαηία
ηνπ δεκνζίνπ ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο. Μαξθεδίλεο, «Βαξπζήκαληε παξέκβαζε Βαζηιείνπ Μαξθεδίλε: «Δίλαη
αλαζηξέςηκε ε παξαθκή ηεο Διιάδαο;», 17 Φεβ 2014, Αληίβαξν, http://www.antibaro.gr/article/10110
(πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015).
236

Αλδξέαο

Μπελάξδνο,

«Ο

Οξπθηφο

Πινχηνο

ηεο

Αλ.

Μαθεδνλίαο

θαη

Θξάθεο»

http://www.fthrace.gr/wb/media/synedrio_thrakis/mpernardos/Andreas_Mpernardos_pdf.pdf (πξνζπειάζηεθε
31 Οθη 2015).
237

Ζ αλαθήξπμε ηνπ 2016 σο «Έηνπο Διιάδαο ζηε Ρσζία» θαη αληηζηξφθσο απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο

επθαηξία γηα πξνζέγγηζε θαη αιιειφδξαζε κε ηε Ρσζία. Πεγή: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Γφγκα θαη Πνιηηηθή Δζληθήο
Άκπλαο.
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ηε ρψξα καο ζε «γέθπξα πξνζέγγηζεο θαη ζπλελλφεζεο» κεηαμχ ησλ δχν
πιεπξψλ.

Ζ

αλσηέξσ

δηακεζνιάβεζε

δχλαηαη

λα

επηδησρζεί

ππφ

ηελ

πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ζέζεη ελ ακθηβφισ ηε ζπζηξάηεπζε ηεο ρψξαο κε ηε
Γχζε. Ζ Διιάδα έρεη μεθάζαξν θαη δηαηππσκέλν γεσζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Ζ ζέζε ηεο είλαη ζηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο αζθαιείαο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ, πξνζνρή
αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο λα εθκεηαιιεπηεί θάζε πηζαλή
δηαθνξνπνίεζε ρψξαο ηνπ ΝΑΣΟ απφ ηελ θνηλή γξακκή (φπσο γηα παξάδεηγκα ην
ζέκα ηεο θξίζεο ζηελ Κξηκαία) πξνο πξφθιεζε ηξηγκψλ ή ξσγκψλ ζην δπηηθφ
ζηξαηφπεδν, θαζψο ζεσξείηαη βέβαην φηη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα,
νζνδήπνηε κηθξνχ χςνπο θη αλ είλαη απηή, ζα ηχρεη ηεο θαηάιιειεο επηθνηλσληαθήο
εθκεηάιιεπζεο απφ ξσζηθά – θαη φρη κφλν- ΜΜΔ, γηα ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ
θαη εληάζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη πκκάρσλ.238
Ζ εκπεηξία ηεο δπλακηθήο δηεθδίθεζεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ
παξνρήο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο εηαίξνπο πξνο ηελ Διιάδα, δεκηνχξγεζε
θιίκα ςπρξφηεηαο θαη ν βαζκφο απνκφλσζεο δχλαηαη λα αληαλαθιαζηεί θαη ζηηο
ακπληηθέο ζρέζεηο. πλεπψο, έλα «αλνξζνινγηθφ» άλνηγκα ηεο ειιεληθήο
δηπισκαηίαο

πξνο

ηεο

Ρσζία

πνπ

δελ

ζα

ζπλππνινγίδεη

ηνλ

δπηηθφ

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο, δχλαηαη λα νδεγήζεη πξνο ακθηζβήηεζε ηεο Διιάδαο
σο αμηφπηζηνπ ζπκκάρνπ. Έλα θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ησλ ιηγφηεξν
ηζρπξψλ θξαηψλ είλαη ε επνηθνδνκεηηθή ζηάζε θαη νη ζπκκαρίεο πνπ ρηίδνληαη
πάλσ ζε θνηλά ζπκθέξνληα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη αλαγθαίν λα
θεξδεζεί ε απνιεζζείζα εκπηζηνζχλε ησλ εηαίξσλ καο. Απαηηείηαη ιηγφηεξνο
επαλαζηαηηζκφο θαη πεξηζζφηεξνο νξζνινγηζκφο, δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη
θπξίσο ζηαζεξά απνηειέζκαηα ζηα δεκνζηνλνκηθά θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο.239 Σα
παξαπάλσ θπζηθά δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ
ζρέζεσλ θαη ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο ζην φλνκα πξνψζεζεο
ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ. Πέξαλ ηνχηνπ, θαηά ηνλ Β. Μαξθεδίλε δελ πξέπεη λα
ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο φηη ηα νηθνλνκηθά ζρέδηα απαηηνχλ θαη ζχγρξνλν

238

Πεγή: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Γφγκα θαη Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο.

239

Ρεβέθθα Παηδή, «Μηθξή, αιιά έμππλε Διιάδα», http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=39693,

Protagon.Gr, 23 Φεβ 2015, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
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γεσπνιηηηθφ ζρεδηαζκφ κηα θαη ηα νηθνλνκηθά δελ δνπιεχνπλ «ελ θελψ» αιιά κέζα
ζε έλαλ ρψξν ρξήζηκσλ ζπκκαρηψλ, φπνπ απαηηείηαη θαη πνιηηηθφ έλζηηθην.240
Ωο κηθξνκεζαία δχλακε ε Διιάδα νθείιεη λα επηδηψμεη ηελ ελδπλάκσζε ζε
κέγηζην βαζκφ ησλ ππαξθηψλ θαη ίζσο αλεθκεηάιιεπησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ θαη
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο.
Αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ ιίζηα ησλ ηζρπξψλ ηεο ζεκείσλ ζπληζηά ην
αλεμάληιεην απφζεκα ηεο ρψξαο καο ζε ήπηα ηζρχ. Απηφ δελ είλαη δχζθνιν λα ην
δηαπηζηψζεη θαλείο. Σν ηεξάζηην ελδηαθέξνλ πνπ είραλ πξνθαιέζεη παγθνζκίσο,
ην πξψην ηνπιάρηζηνλ δηάζηεκα, νη αλαζθαθέο ζηνλ καθεδνληθφ ηάθν ζηελ
Ακθίπνιε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ απνδεηθλχνπλ παζίδεια ην δηαξθέο ελδηαθέξνλ
ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο γχξσ απφ ηεο ρψξαο καο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζην φλνκα «Διιάδα» λα αθνπζηεί απφ ηα δηεζλή ΜΜΔ, ζπλνδεπφκελν μαλά απφ
ζεηηθνχο

ζπλεηξκνχο,

πξνζθέξνληαο

κηα

πξψηεο

ηάμεσο

επθαηξία

γηα

επηζηεκνληθέο κειέηεο, κνλνγξαθίεο θαη ζπλέδξηα, ελψ, ηέινο, νδεγεί ζε αχμεζε
ηνπ ηνπξηζκνχ.241
Ζ Διιάδα έρεη απνδείμεη δηαρξνληθά ηελ αμηνπηζηία ηεο σο ζχκκαρνο, ηελ
αηαιάληεπηε επηκνλή ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο θαη ηελ ζηαζεξή ηεο
πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπλαηλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε ακνηβαία
απνδεθηά ιχζεηο, ζην ζεβαζκφ ησλ ζπλφξσλ. Οπδέπνηε επέδεημε ηπρνδησθηηζκφ
ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Αληηζέησο, ρηίδεη πάλσ ζηηο ηζηνξηθέο πνιηηηζηηθέο
ζρέζεηο θαη επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζή ηνπο.
Ωο ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο, έρεη εδξαηψζεη ηε θήκε ηεο σο θηιεηξεληθή θαη
δεκνθξαηηθή ρψξα. Ζ Διιάδα, δηαρξνληθά ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ
αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε θάζε δηαθσλίαο ή δεηήκαηνο πνπ ζθηάδεη ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κε γλψκνλα ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ
δηελέμεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, γεληθά απέρνληαο απφ απεηιέο ή πξάμεηο πνιέκνπ.

240

Βαζίιεηνο Μαξθεδίλεο, «Βαξπζήκαληε παξέκβαζε Βαζηιείνπ Μαξθεδίλε: «Δίλαη αλαζηξέςηκε ε παξαθκή

ηεο Διιάδαο;», 17 Φεβ 2014, Αληίβαξν, http://www.antibaro.gr/article/10110 (πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015).
241

πχξνο Λίηζαο, «Ο δξφκνο απφ ηελ Ακθίπνιε πξνο έλα επνίσλν κέιινλ», Γεκνθξαηία, 24 Απγ 2014,

http://www.dimokratianews.gr/content/27580, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
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Ζ σξηκφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, απέρνληαο απφ
βεβηαζκέλεο δειψζεηο θαηαδίθεο ή ζπγραξεηεξίσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζε άιιεο
ρψξεο, έρεη απνθέξεη ηελ αλάπηπμε πνιχ θαιψλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Ζ ζηαζεξή γξακκή πνπ έρεη
ραξαρζεί θαη ηεξείηαη απαξέγθιηηα, επί ηε βάζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ απνθάζεσλ
ησλ ιαψλ θαη ηεο κε παξέκβαζεο ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα άιισλ ρσξψλ,
δηαθνξνπνηεί ηελ Διιάδα απφ άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο κε εγεκνληθέο ή
αλαζεσξεηηθέο βιέςεηο.
Ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο, φπσο ν αξραίνο
πνιηηηζκφο ηεο θαη ην Οξζφδνμν ζξήζθεπκα, απνηεινχλ ηζρπξά ζεκεία ηεο ρψξαο,
ηα νπνία δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ θαηαιιήισο γηα ηελ πξνζέγγηζε κε ηελ Κίλα
θαη ηε Ρσζία αληίζηνηρα. Ο ζαπκαζκφο ησλ Κηλέδσλ πξνο ηνλ αξραίν ειιεληθφ
πνιηηηζκφ εθθξάδεηαη ζε θάζε επθαηξία ζε πςειφηαην επίπεδν. Αληίζηνηρα, ε
ζξεζθεία κλεκνλεχεηαη ζπρλά σο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ελψλεη ην ειιεληθφ θαη
ξσζηθφ έζλνο.
Ζ Διιάδα έρεη αλακθίβνια ηζρπξέο έλνπιεο δπλάκεηο γηα ην κέγεζφο ηεο. Ζ
ηζρχο ησλ ΔΓ δελ κπνξεί λα πεξάζεη απαξαηήξεηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα,
θίια δηαθείκελε ή φρη. Ζ ηζρχο απηή πξέπεη λα πξνβάιιεηαη πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν ζε θάζε επθαηξία, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο γηα ην
κέγεζφο ηεο. Ζ επηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε ησλ ΔΓ, πέξαλ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο
γηα ηελ πξναγσγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ ησλ ζηειερψλ, επηδεηθλχεη ην
πςειφ ηνπο επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ άιισλ ρσξψλ
γηα ζχλαςε ζπκθσληψλ ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο.242
Ηζρπξφηαην

ζπγθξηηηθφ

πιενλέθηεκα

πξνο

πεξαηηέξσ

εθκεηάιιεπζε

απνηειεί ε ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, ηα «μχιηλα ηείρε» φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί
απφ πνιινχο.

242

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ΚΔΝΑΠ. Πξφθεηηαη γηα έλα ήδε θαηαμησκέλν θέληξν εθπαίδεπζεο,

ην νπνίν έρεη απνζπάζεη εχζεκα απφ Ναηντθνχο θαη Κηλέδνπο αμησκαηνχρνπο γηα ηελ πςεινχ επηπέδνπ
εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ζε πιεξψκαηα πνιεκηθψλ πινίσλ, πξν ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζε αληηπεηξαηηθέο
απνζηνιέο. Πεγή: Δζληθφ ηξαηεγηθφ Γφγκα θαη Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο.
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ηαζκίδνληαο νξζνινγηθά ηα ηζρπξά θαη ηξσηά ηεο ζεκεία ε Διιάδα νθείιεη
λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δχν πξνζεγγίζεηο πξνο απεγθισβηζκφ απφ ην ζηζχθεην
καξηχξην πνπ βηψλεη: είηε ηελ θαζήισζε θαη ηελ αέλαε αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο
θξίζεο – παξαθκήο θαη κνηξαία θαηάιεμήο ηεο ζε «απνηπρεκέλν θξάηνο», είηε ηελ
ππέξβαζε θαη ηελ απφ θνηλνχ, «έμππλε» ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηλσληθψλ εηαίξσλ, φισλ ησλ ζεζκψλ ηεο Γεκνθξαηίαο (π.ρ., δηπισκαηία ηεο
Βνπιήο, ηεο Γηθαζηηθήο εμνπζίαο, ησλ Παλεπηζηεκίσλ), ηεο ζπζηξάηεπζεο φισλ
ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ θαιιηηερλψλ, ηελ
θαιιηέξγεηα ελφο δεκνθξαηηθνχ παηξησηηζκνχ, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπβαξηηηζκνχ
ησλ πνιηηψλ, ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ, ηε
ζπλεξγαζία κε άιιεο νκάδεο πίεζεο (lobbies), ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ
κέζσλ επηθνηλσλίαο κε επηζπκεηή ηειηθή θαηάζηαζε ηε δεκηνπξγηθή κεηεμέιημε ηεο
ρψξαο ζε έλα «έμππλν» θξάηνο.243 Δλφο θξάηνπο πνπ ζα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο
ηνπ πνιίηε θαη ζα πξνζηαηεχεη ην δελ θαη ην επ δελ ηνπ.244 Δλφο θξάηνπο πνπ ζα
αλήθεη ζηνπο πνιίηεο, ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο, ππέξ απηψλ θαη φρη ηα
ζπκθέξνληα θάπνησλ δαηδαισδψλ γξαθεηνθξαηηθψλ κεραληζκψλ.245

243

Ζιία Κνπζθνπβέιε, «Να κελ απνξξνθνχλ ηελ ελέξγεηα καο νη δηαπξαγκαηεχζεηο»,2 Iαλ 2015,

Mignatiou.com,

http://mignatiou.com/2015/01/kouskouvelis-na-min-aporrofoun-tin-energia-mas-i-

diapragmatefsis, (πξνζπειάζηεθε 31 Οθη 2015).
244

Καηά ηνλ . Λίηζα: «Ση ζεκαίλεη «έμππλν θξάηνο; Να ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ πνιίηε. Γηα παξάδεηγκα, λα κε

ρξεηάδεηαη ν πνιίηεο λα ράλεη εξγαηνψξεο ή ζηηγκέο απφ ηνλ ηδησηηθφ βίν ηνπ ζηξηκσγκέλνο ζε δηαδξφκνπο
εθνξηψλ ψζηε λα πιεξψζεη ηνπο θφξνπο ηνπ, φηαλ απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή αθφκε θαη
ελφο απινχ SMS. Απνηειεί έλαλ δξψληα πνπ ζα αληηιακβάλεηαη κε φξνπο ιεηηνπξγηθήο ζπκβνιήο ηελ
παξνπζία ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ζα κπνξεί λα αμηνπνηεί ππέξ ηνπ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο, ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ηζρχνο πνπ ηνπ απνδίδεη ε ηζρπξή -ιεζκνλεκέλε φκσο
απφ ηελ Πνιηηεία- δηαζπνξά, ηεο απμεκέλεο ήπηαο ηζρχνο ηνπ ζην επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ
πξννπηηθψλ ηνπ σο πξνο ηελ παξαγσγή πξσηνγελνχο πινχηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο εκπνξηθήο
λαπηηιίαο θαη ηεο ελέξγεηαο». πχξνο Λίηζαο, «Ζ Διιάδα ζηα λέα δεδνκέλα θαη ε ξεαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά»,
Γεκνθξαηία, 16 Απξ 2013, http://www.dimokratianews.gr/content/14382, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015) θαη
«Ζ

ιεηηνπξγία

ηνπ

έμππλνπ

θξάηνπο

γηα

ηνπο

πνιίηεο»,

Γεκνθξαηία,

14

Φεβ

2013,

http://www.dimokratianews.gr/content/13635, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
245

Ζιία

Κνπζθνπβέιε,

«Σν

θξάηνο

ιάθπξν»,

protagon.gr,

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=7973, 23 Iνπι 2011, (πξνζπειάζηεθε ηελ 31 Οθη 2015).
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Ζ ελίζρπζε ηνπ γεσπνιηηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη ε ιήςε νπζηαζηηθψλ
θαη καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ αλαραίηηζεο ηεο γήξαλζεο – κείσζεο ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ηεο πεξαηηέξσ απνδπλάκσζεο ηνπ Διιεληζκνχ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο θαη δελ απνηειεί ρξένο κφλν ηεο εθάζηνηε εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο. Με
ηνπο δείθηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο – γελλήζεσλ ζε ηζηνξηθά ρακειά ην
δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα κπνξεί καθξνρξφληα λα απνδεηρζεί κνηξαίν. Ζ ειηθηαθή
ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί θχξην ζηνηρείν πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ
θνηλσληθή αλάπηπμε, ην ηζνδχγην πιεζπζκνχ πξνθεηκέλνπ έλα θξάηνο λα αηελίδεη
ην κέιινλ ηνπ κε αηζηνδνμία ζηε δηεζλή αξέλα.246
ην δσηηθφ ηνκέα ηεο άκπλαο είλαη ζαθέο φηη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο έρνπλ δπζκελή αληίθηππν ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ φρη κφλν ησλ ειιεληθψλ, αιιά θαη ησλ ζπκκαρηθψλ ρσξψλ κε
απνηέιεζκα ζπξξηθλνχκελνπο ακπληηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, πξνο εμνηθνλφκεζε
πφξσλ γηα ηελ θνηλσλία, ειιείςεη κηαο απηήο απεηιήο θαη θαη’επέθηαζε
επαληεξάξρεζεο ησλ ακπληηθψλ απαηηήζεσλ. Άιισζηε άκπλα θαη νηθνλνκία είλαη
δχν έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο, σζηφζν ε πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο
άκπλαο κε θαζαξά νηθνλνκηθά θξηηήξηα πξνθαλψο δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ
θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο αλαγθαηφηεηαο, αιιά θαη ηεο θχζεο ησλ ακπληηθψλ
απαηηήζεσλ. πλάκα, είλαη γλσζηφ φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή κίαο ρψξαο
ζπλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηελ ακπληηθή ηεο ηθαλφηεηα, θαηά ηξφπν πνπ
κείσζε

ησλ

ακπληηθψλ

δαπαλψλ

λα

ζπλεπάγεηαη

θαη

κείσζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο.247 Μέζα ζ’απηφ ην αζθπθηηθφ
νηθνλνκηθά πιαίζην ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο αλαδπφκελεο απεηιέο, ε ιχζε πνπ
πξνηάζεθε ζην ΝΑΣΟ ήηαλ ε «έμππλε άκπλα» («Smart Defence»). Αλαθέξεηαη ζε
κηα έλλνηα θαη έλα ζρέδην πνπ ελζαξξχλεη ηνπο πκκάρνπο λα ζπλεξγαζζνχλ γηα
ηελ αλάπηπμε, απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηξαηησηηθψλ
δπλαηνηήησλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο,

246

Λαδαξίδεο Δ., «Λχζεηο ζην πνιπζήκαλην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα»,, Σν Βήκα, 24 Οθη 2015,

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=748387, (πξνζπειάζηεθε 4 Ννε 2015).
247

Ζιίαο Η. Κνπζθνπβέιεο, «Κξίζε θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή. Αδξάλεηα θαη ιάζε πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο

θηλδχλνπο», Foreign Affairs, http://foreignaffairs.gr/articles/68646/ilias-i-koyskoybelis/krisi-kai-eksoteriki-politiki
05/02/2012 , (πξνζπειάζηεθε 27 Οθη 2015).
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ζχκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ Γφγκα ηνπ ΝΑΣΟ κε βαζηθνχο ππιψλεο: ηελ
ηεξάξρεζε ησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ ζηνρεπκέλε εμεηδίθεπζε κε αλάπηπμε
ησλ ζεκείσλ ππεξνρήο, ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ
πξνο επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Με απιά ιφγηα, ε «Έμππλε Άκπλα» είλαη
θαηά θαλφλα ζπλεξγαζία, δειαδή λα βνεζήζεη ν έλαο ζχκκαρνο ηνλ άιιν, ρσξίο
ηξηβέο ζηα ζέκαηα ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Σα ζπλεξγαδφκελα θξάηε ζα είλαη
ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ δπλαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ κεκνλσκέλα, εμαηηίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο.248 Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ δφγκαηνο θαη ησλ ζπλεξγαηηθψλ
πξννπηηθψλ, απνηειεί ε θνηλή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ΝΑΣΟ-ΔΔ ζηελ Ληβχε
ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο Καληάθη.249
Φπζηθά έλα ζεκείν ηξηβήο ηνπ δφγκαηνο ηεο «έμππλεο άκπλαο» είλαη ν
εζλνθεληξηθφο ζθεπηηθηζκφο θαζψο πνιινί ζα αλαξσηεζνχλ φηη ε ηδέα ηεο
αλάπηπμεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη κφλνλ δπλαηφηεηαο, πηζαλφλ λα ζηεξήζεη απφ
θάπνηα ρψξα ηελ απηνλνκία ηεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ζηξαηησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ κεκνλσκέλα θαζψο είλαη δεδνκέλν ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ, φηη ηα θξάηε δελ είλαη πιένλ πξφζπκα λα εκπιαθνχλ ζε
παξαηεηακέλεο επηρεηξήζεηο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
ζπκθεξφλησλ άιισλ θξαηψλ. Ωζηφζν, ε «Έμππλε Άκπλα» ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί
σο κηα επθαηξία λα θάλνπκε πεξηζζφηεξα καδί, έλα είδνο «αληαιιαγήο»
δπλαηνηήησλ θαη φρη δηθαηνινγία γηα λα θάλνπκε ιηγφηεξα αηνκηθά.
Ζ Διιάδα ζπλερίδεη λα επελδχεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά επί ηνπ
ΑΔΠ -ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ινηπνχο ζπκκάρνπο- ζε φηη αθνξά ηηο ακπληηθέο

248

Απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζρέδηα «Έμππλεο Άκπλαο» κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα είλαη: ηα

Δηθνληθά (Immersive) Πεξηβάιινληα Δθπαίδεπζεο, ε Αλάπηπμε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ Τπνινγηζηψλ ELearning (Κέληξα Δθπαίδεπζεο Γηθηχσλ), νη Αλαπηχμηκεο Αεξνπνξηθέο Βάζεηο, ε Αληηππξαπιηθή Άκπλα ηνπ
ΝΑΣΟ, ηα Πξφγξακκα Δπηηήξεζεο Δδάθνπο θαη ε Δπηηήξεζε Δλαέξηνπ Υψξνπ ηνπ ΝΑΣΟ. Μηραήι
Κσζηαξάθνπ Α/ΓΔΔΘΑ, «"Έμππλε άκπλα" θαη θαηά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο - Ζ άπνςε ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ»,
http://www.onalert.gr/stories/exypni-amyna-kai-kata-tis-oikonomikis-krisis-i-apopsi-tou-geetha/30465,

On

Alert.gr, 27 Noε 2013, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
249

«Libya:

US,

UK

and

France

attack

Gaddafi

forces»,

20

http://www.bbc.com/news/world-africa-12796972 (πξνζπειάζηεθε 5 Ννε 2015).

Μαξ

2011,

BBC

NEWS,
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δαπάλεο. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε θαηαδηθαζηηθή ηεο γεσγξαθία θαη
ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ επξένο θάζκαηνο απεηιψλ θαη πξνθιήζεσλ αζθαιείαο
πνπ αληηκεησπίδεη. Αλακθίβνια, ρσξίο απηέο ηηο απεηιέο θαη πξνθιήζεηο
αζθάιεηαο, νη δαπάλεο γηα ηελ άκπλα ζα ήηαλ κηθξφηεξεο. Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε
φηη ε ρψξα καο έρεη αλάγθε έλνπιεο δπλάκεηο κε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο έηνηκεο
λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απεηιέο θαη πξνθιήζεηο αζθαιείαο ηφζν ηνπ παξφληνο φζν
θαη ηνπ κέιινληνο θαη λα παξέμνπλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηηο επηινγέο πνπ πξέπεη
λα έρεη γηα λα αζθήζεη ηελ θαηάιιειε εζληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ζ «Έμππλε
Άκπλα» απνηειεί κηα έμππλε θαη αμηφπηζηε πξφηαζε πξνο ηελ παξαπάλσ
θαηεχζπλζε.250
χκθσλα κε ηνλ Β. Μαξθεδίλε ν «νδηθφο ράξηεο» εμφδνπ απφ ηελ πθεζηαθή
πξαγκαηηθφηεηα ζηνηρίδεηαη ζε ελδηάκεζα βήκαηα – ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ.
Ζ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επαλεθθίλεζεο πεξλά κέζα απφ ηελ αλάγθε
απνθαηάζηαζεο ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ιανχ θαη θπβεξλψλησλ. Γηαθνξεηηθά ε
νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε δελ ζα έρεη ηελ πιήξε ζηήξημε ηνπ ιανχ ηδηαίηεξα θαηά ηε
δηαδηθαζία ιήςεσο θαη εθαξκνγήο ζθιεξψλ θαη επίπνλσλ απνθάζεσλ. Με άιια
ιφγηα, απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο δηθαίνπ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηή ε
αιιαγή, ζα ρξεηαζηεί θάζαξζε. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα απνδνζεί
δηθαηνζχλε ή λα επηβιεζεί ηηκσξία ζε φζνπο θαηαρξάζηεθαλ ηελ θξαηηθή
πεξηνπζία ή απεκπφιεζαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο θαη φηη είλαη επηζπκεηή θαη
αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα αλαδνκεζεί ε εζηθά θινληζκέλε θνηλσλία καο.
Ζ πξνζπάζεηα γηα θάζαξζε φκσο είλαη κηα ιεπηή δηαδηθαζία θαη πνιχ
εχθνια κπνξεί λα δξάζεη κε νιέζξηα επαθφινπζα ζε βάξνο ηεο ζπκθηιίσζεο, ε
νπνία

είλαη

απαξαίηεηε.

Ζ

χπαξμε

δηαθνξεηηθψλ,

αθξαίσλ,

αθφκε

θαη

αληηδεκνθξαηηθψλ – αληηνπκαληζηηθψλ ηδεψλ είλαη δεδνκέλε πνιιέο θνξέο ζηε
δεκνθξαηία, δελ ζα πξέπεη φκσο λα νδεγεί ζε παξάλνκεο, αλήζηθεο πξαθηηθέο
αληηκεηψπηζήο ηνπο γηαηί ηφηε είλαη θαη πνιηηηθά αηειέζθνξε. Ζ πφισζε δελ βνεζά

250

Μηραήι Κσζηαξάθνπ Α/ΓΔΔΘΑ, «"Έμππλε άκπλα" θαη θαηά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο - Ζ άπνςε ηνπ

Α/ΓΔΔΘΑ»,

http://www.onalert.gr/stories/exypni-amyna-kai-kata-tis-oikonomikis-krisis-i-apopsi-tou-

geetha/30465, On Alert.gr, 27 Noε 2013, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
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νχηε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε, νχηε ηε ρψξα. Δπζχλε φισλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
νκφλνηαο, ηεο ςπρξαηκίαο, ηεο λεθαιηφηεηαο θαη ηεο πίζηεο ζηε Κνηλνβνπιεπηηθή
Γεκνθξαηία.251
Σα ζεξαπεπηηθά κέηξα ζε ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν πνπ νθείιεη λα
ιάβεη ε πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε κηα γεληθή αξρή ή ζεσξία
νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ λα δηέπεηαη απφ ηε ζσζηή ηζνξξνπία αλάκεζα
ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ ζσζηφ βαζκφ θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ. Ζ
θαηεπζπληήξηα αξρή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επηηάρπλζε
ηεο αλάπηπμεο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πηζαλψλ θαηαρξήζεσλ Δλ νιίγνηο, ην ζρέδην
νηθνλνκηθήο αλάθακςεο πξέπεη λα ζηεξίμεη ηφζν ηνλ δεηλνπαζνχληα φζν θαη ηνλ
πξαγκαηηθά παξαγσγηθφ πνιίηε.252
Κνκβηθφ ππιψλα γηα λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο ε Διιάδα ζπληζηά ε παηδεία.
Ο

εθζπγρξνληζκφο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

ζπζηήκαηνο

απνηειεί

αλαγθαίν

πξναπαηηνχκελν ψζηε νη ζπζίεο θαη νη θφπνη ησλ Διιήλσλ λα κελ εμαθαλίδνληαη
κε αζηξαπηαίνπο ξπζκνχο, ρσξίο λα παξάγνπλ απνηέιεζκα. Μηα νξζνινγηθή
επηινγή ζπληζηά ε πηνζέηεζε θαη εμέιημε επηηπρεκέλσλ κνληέισλ άιισλ
θξαηψλ.253 Ο Α. Κεθαιάο ζεσξεί ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα σο ηα
κνλαδηθά «θπηψξηα» παξαγσγήο πινχηνπ ψζηε λα κπνξεί λα αληαγσληζζεί
νηθνλνκηθά ε ρψξα άιια έζλε. Ζ «Έμνδνο» πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ πεξίπνπ λέσλ
Διιήλσλ, θπξίσο επηζηεκφλσλ, απφ ηελ Διιάδα ζηεξεί απφ ηε ρσξά ην πνιιά
ππνζρφκελν λεαληθφ ηεο δπλακηθφ αθήλνληαο ηελ ζε θαηάζηαζε «πλεπκαηηθήο
αηκνξξαγίαο» («brain drain»). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

251

Ζιία

Κνπζθνπβέιε,

«Ζ

πην

κεγάιε

επζχλε»,

Πνιηηηθά

Νέα,

22

Ηνπλ

2011,

https://neapolitika.wordpress.com/2011/06/22, (πξνζπειάζηεθε 27 Οθη 2015).
252

Βαζίιεηνο Μαξθεδίλεο, «Βαξπζήκαληε παξέκβαζε Βαζηιείνπ Μαξθεδίλε: «Δίλαη αλαζηξέςηκε ε παξαθκή

ηεο Διιάδαο;», 17 Φεβ 2014, Αληίβαξν, http://www.antibaro.gr/article/10110 (πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015).
253

χκθσλα κε ηνλ . Λίηζα: «Γηα ην λεπηαγσγείν, ην δεκνηηθφ, ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην αο αληηγξάςνπκε

δεκηνπξγηθά ην κνληέιν ησλ ζθαλδηλαβηθψλ θξαηψλ πνπ έρεη επηηχρεη λα δεκηνπξγεί επηπρηζκέλα παηδηά.
Βαζηθή πξνυπφζεζε βέβαηα φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε ζεκαληηθή κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε
λεπηαγσγψλ, δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ δεπηεξνβάζκηαο, κε δηαξθή θαη ελδειερή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη
ησλ επηδφζεψλ ηνπο. πχξνο Λίηζαο, «ηφρνο δεχηεξνο: ε ειιεληθή Παηδεία», Γεκνθξαηία, 1 Ννε 2015,
http://www.dimokratianews.gr/content/54858/stohos-deyteros-i-elliniki-paideia, (πξνζπειάζηεθε 2 Ννε 2015).
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αλάπηπμε θαη ηελ αλαραίηηζε ηνπ παξαπάλσ δπζνίσλνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ αιιειεγγχε
κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ή ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ θαη ζπληερληψλ, ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε, ηελ εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αμηνθξαηίαο, ην πνζνζηφ θαηνρήο
θαη ζπκκεηνρήο ζηελ δηαζέζηκε ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή γλψζε θαη κε ηνλ,
δίθαην θαηακεξηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ εζληθνχ πινχηνπ θαη πξντφληνο. 254 Με
δεδνκέλε ινηπφλ, ηελ θαιπάδνπζα πλεπκαηηθή αηκνξξαγία, ζηφρν πξέπεη λα
απνηειεί φρη κφλν ε αλαραίηηζε αιιά θαη ν επαλαπαηξηζκφο ησλ ηαιέλησλ κέζσ
ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηφλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ Α.
Γηακαληνπνχινπ εληζρχεη ηελ παξαπάλσ ππφζεζε ππνγξακκίδνληαο φηη ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα αλζίζεη ζε πεξηβάιινλ παξεκβάζεσλ θαη
δηαπινθήο. Απαηηείηαη πγηήο αληαγσληζκφο, ρσξίο ζηξεβιψζεηο ν νπνίνο λα
ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ επηρεηξεκαηία, ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο νηθνλνκίαο.255Βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη λα επηθεληξσζεί έλα κέξνο
(φρη ην ζχλνιν) ησλ πξνζπαζεηψλ ζηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο απφ γεσξγηθή θαη
ηνπξηζηηθή ρψξα ζε νηθνλνκία πςειήο ηερλνινγίαο κε αιπζηδσηά νθέιε ζηε
λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξηζκφ.256 Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ πξσηνπνξία ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, απαηηεί λα ζηξαθεί ζε κηα δχζθνιε
πνξεία επηθξάηεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα έρεη ε

254

Αιθηβηάδεο

Κσλζηαληίλνο

Κεθαιάο,

«Ζ

Έμνδνο»,

19

επ

2015,

http://www.dimokratianews.gr/content/53079/i-exodos, Γεκνθξαηία, (πξνζπειάζηεθε 31 Οθη 2015).
255

χκθσλα κε ηελ ίδηα: «Ο έμππλνο επηρεηξεκαηίαο ρξεηάδεηαη θαζαξνχο θαη ζαθείο φξνπο, ν «μχπληνο»

ρξεηάδεηαη θφιπα θαη δηαζπλδέζεηο». Γηακαληνπνχινπ Α., «Ζ έμππλε Διιάδα», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,
2006, ζει.157
256

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηαο ζεακαηηθήο κεηαηξνπήο, απνηεινχλ ην Trinity Science Park ζην

Καίκπξηηδ ,ε ίιηθνλ Βάιετ θαη, αξγφηεξα, ην Ώζηελ ηνπ Σέμαο, φπνπ ε άθημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
Dell είρε σο άκεζν επαθφινπζν ηελ άθημε θαη δεθάδσλ άιισλ, κηθξφηεξσλ, εηαηξεηψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ. ε
φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα ίδηα: ζπξξνή ηαιαληνχρσλ λεαξψλ επηζηεκφλσλ·
αμηνζεκείσηνη θαη ακνηβαία επσθειείο ζχλδεζκνη ησλ εηαηξεηψλ κε ην Παλεπηζηήκην, έθδειε αχμεζε ηνπ
πινχηνπ πξνο φθεινο φιεο ηεο πφιεο. Μαξθεδίλεο, «Βαξπζήκαληε παξέκβαζε Βαζηιείνπ Μαξθεδίλε: «Δίλαη
αλαζηξέςηκε ε παξαθκή ηεο Διιάδαο;», 17 Φεβ 2014, Αληίβαξν, http://www.antibaro.gr/article/10110
(πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015).
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παηδεία θαη ε πιεξνθνξηθή ηνκείο πνπ είλαη αλαγθαίν λα επηθεληξσζεί ηφζν ην
λνκνζεηηθφ έξγν φζν θαη ε δηάζεζε ησλ πφξσλ. 257
Ζ πξνζπάζεηα κεηεμέιημεο ζε «έμππλν» θξάηνο πεξλά κέζα απφ ηνλ
εθζπγρξνληζκφ, ηηο βαζηέο αιιαγέο θαη ηηο ζεζκηθέο ηνκέο πνπ απαηηνχληαη ζηε
ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ πνιηηεηαθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επειημία ζηηο ζρέζεηο πνιίηε – θξάηνπο, ζηαζεξφηεηα θαη
ζπλέρεηα ζε αλψηαην επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζκηθφ ππξήλα ηνπ θξάηνπο
ππάξρνπλ νη ζηαζψηεο ηεο άπνςεο πεξί αιιαγήο - ηξνπνπνίεζεο ηνπ πνιηηεηαθνχ
κνληέινπ258 θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαηήξεζε – αλαβάζκηζε ηνπ
πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ.259
Ζ «έμππλε Διιάδα» φπσο ππνζηεξίδεη ε Α. Γηακαληνπνχινπ ρξεηάδεηαη ηηο
δηθέο ηεο επηινγέο αλάπηπμεο θαη κεηαξξπζκίζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πςεινχ επηπέδνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηηο
ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη εηδηθήο γλψζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
«έμππλσλ ηφπσλ», ηφπσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηε γλψζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ

257

Βεβαίσο ε αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζχκαηα. Ζ ζπζία

κηαο νιφθιεξεο γεληάο ζην βσκφ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ε λενθηιειεχζεξε επηινγή ηελ νπνία πιήξσζε
αθξηβά π.ρ. ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα έρεη 20% αλαιθάβεηνπο θαη δηαιπκέλν θνηλσληθφ
ηζηφ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο. Γηακαληνπνχινπ Α., «Ζ έμππλε Διιάδα», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2006,
ζει.173.
258

Ζ κεηάβαζε ζε Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία θαηά ην πξφηππν ηεο Γαιιίαο θαη ζέζπηζεο κνλίκσλ γεληθψλ

γξακκαηέσλ θαηά ην βξεηαληθφ πξφηππν δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα, ζπλέρεηα θαη αμηνπνίεζε
επθαηξηψλ ζε γεσζηξαηεγηθφ επίπεδν. πχξνο Λίηζαο, «Αιιαγέο ζηνλ ζεζκηθφ ππξήλα ηνπ θξάηνπο»,
Γεκνθξαηία, 11 Οθη 2015, http://www.dimokratianews.gr/content/54044/allages-ston-thesmiko-pyrina-toykratoys, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
259

Καηά ηνλ Β. Μαξθεδίλε πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πνιηηεχκαηνο ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ

αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ελφο πην ελεξγνχ θαη ρξήζηκνπ ξφινπ
ηνπ ζην εμσηεξηθφ, κε αλάιεςε ξφινπ εηδηθνχ πξέζβε θαιήο ζειήζεσο, θαιιηεξγψληαο ζε ηαθηηθή βάζε –θαη
φρη κφλν κε επίζεκεο επηζθέςεηο– ηηο επαθέο ηνπ κε άιινπο Αξρεγνχο Κξαηψλ πξνο φθεινο ηεο ρψξαο θαη
φρη ζηε ζπλέρηζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ θαη δηαθνζκεηηθνχ ξφινπ πνπ έρεη ζήκεξα.. Βαζίιεηνο Μαξθεδίλεο,
«Βαξπζήκαληε παξέκβαζε Βαζηιείνπ Μαξθεδίλε: «Δίλαη αλαζηξέςηκε ε παξαθκή ηεο Διιάδαο;», 17 Φεβ
2014, Αληίβαξν, http://www.antibaro.gr/article/10110 (πξνζπειάζηεθε 24 Οθη 2015).
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αλζξψπσλ ηνπο θαη κεηαηξέπνπλ θάζε ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα –
ηδηαηηεξφηεηα ζε πεγή πινχηνπ θαη εξγαζίαο.260
Γελ είλαη δπλαηφ έλα θξάηνο λα ζεσξείηαη «έμππλν» ρσξίο κηα επέιηθηε
δεκφζηα δηνίθεζε θαηά ηα δπηηθά πξφηππα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
αξρήο ησλ ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ («checks and balances»)261, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε νκαιή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, φπσο είλαη θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε, ζα
πξέπεη

λα

ξπζκίδεηαη

(κέζσ

ελδειερνχο

ειέγρνπ

ηήξεζεο

ησλ

ρξνλνδηαγξακκάησλ), ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπγθέληξσζε εμνπζηψλ θαη
αξκνδηνηήησλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνξέσλ θαη πξνζψπσλ. Απαξαίηεηε είλαη
ε δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ κεηαμχ θνξέσλ πξνο εμνηθνλφκεζε, πφξσλ, ρξφλνπ,
πξνζσπηθνχ θαη άζθνπεο ηξηβήο262 κεηαμχ πνιίηε θαη ππεξεζηψλ. Πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή θαζνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ε χπαξμε δνκψλ πςειήο
ηερλνινγίαο, φπσο ε θζελή, γξήγνξε θαη κφληκε πξφζβαζε φισλ – θνξέσλ θαη
αηφκσλ – ζην Γηαδίθηπν, ε εμαζθάιηζε αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ θαη ε παξνρή
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο θαη ηνπο θνξείο.263

260

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο ηδέαο ηνπ «έμππλνπ ηφπνπ» απνηεινχλ: ην Νπκθαίν

Φιψξηλαο (έλα θαηεζηξακκέλν ρσξηφ γίλεηαη θέληξν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη επηκφξθσζεο,
ζπλδπάδνληαο παξάδνζε θαη λέεο ηερλνινγίεο), ε Πνηακηά Λάξηζαο (ζηξνθή ζε λέα αγξνηηθά πξντφληα), ε
ζπηξνπιίλα εξξψλ (επηζηήκε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηφικε, θαηλνηνκία θαη ξίζθν), ε καζηίρα Υίνπ
(αλαβηψλεη απνδνηηθά ε ζπλεηαηξηζηηθή ηδέα κε έξεπλα, επηζηήκνλεο θαη επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ), ν θξφθνο
Κνδάλεο (κε εηήζηα παξαγσγή 5 ηφλσλ ζηέθεηαη απέλαληη ζηνπο 200 ηφλνπο ηνπ Ηξάλ). Γηακαληνπνχινπ Α.,
«Ζ έμππλε Διιάδα», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2006, ζει.101.
261

χκθσλα κε ην βξεηαληθφ ιεμηθφ Oxford checks and balances: Counterbalancing influences by which an

organization or system is regulated, typically those ensuring that power in political institutions is not
concentrated

in

the

hands

of

particular

individuals

or

groups,

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/checks-and-balances, Oxford dictionary, (πξνζπειάζηεθε
4 Ννε 15).
262

πχξνο

Λίηζαο,

«ηφρνο

Πξψηνο:

Γεκφζηα

Γηνίθεζε»,

Γεκνθξαηία,

25

Οθη

2015,

http://www.dimokratianews.gr/content/54609/stohos-protos-dimosia-dioikisi, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
263

Σν Γηαδίθηπν θαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε: α) ζηε δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο

δηαδηθαζίεο (απφ ηηο πξνκήζεηεο κέρξη ην ζχζηεκα ησλ αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ), β) ζηελ απινπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θαη ζηελ κείσζε ηνπ
θφζηνπο ππνζηήξημεο, γ) ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο
θάζε κνξθήο άδεηαο θαη πηζηνπνηεηηθνχ, ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα εξγαδφκελνπο θαη πνιίηεο, δ) ζηε
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ην αθαλζψδεο κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα κε ηηο πνιιαπιέο πξνεθηάζεηο ε
ρψξα καο νθείιεη λα δξάζεη έγθαηξα θαη έμππλα. Γελ ακθηζβεηείηαη απφ θαλέλα φηη
ε αχμεζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απνηειεί δήηεκα αζθαιείαο πνπ θακία ρψξα
δελ επηζπκεί λα θηινμελεί ζην εζσηεξηθφ ηεο. πλεπψο ε δεκηνπξγία θέληξσλ
θηινμελίαο εγγχο ησλ ζπλφξσλ κε ην θξάηνο δηαθπγήο (γηα λα είλαη πην εχθνιε ε
επαλαπξνψζεζε απηψλ ζηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο, φηαλ ε θξίζε μεπεξαζηεί,
ζεκαηνδνηψληαο ηνλ κε κφληκν ραξαθηήξα ηεο θηινμελίαο) κε αληίζηνηρε
εγθαηάζηαζε ζεκείσλ ειέγρνπ («hot-spots») γηα ζχληνκε θαηαγξαθή θαη
πξνψζεζε,

απνηεινχλ

κνλφδξνκν.

Παξάιιεια,

ε

επαθή

κε

δηεζλείο

αλζξσπηζηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ, ηνλ ΟΖΔ, ηε UNICEF, κε
αληίζηνηρε εκπινθή ηνπο γηα εμαζθάιηζε θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, ηξνθίκσλ θ.ά.
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πγεηνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ
ζπληζηά γηα ηε δεκφζηα πγεία ε δηαξθψο απμαλφκελε πξνζθπγηθή κάδα. Έμππλν
ζα ήηαλ επίζεο λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο πξνο
απνθπγή παξεθηξνπψλ. Σέινο, είλαη απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο
βνήζεηαο θαη ζηήξημεο απφ ηα ζπκκαρηθά δίθηπα ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα
αληεπεμέιζεη ν θξαηηθφο κεραληζκφο ηελ πνιχ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
θαη λα θαηαζηεί ην δηαθχβεπκα θνηλφ γηα φια ηα θξάηε.264
ηελ θαηαθιείδα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνγξακκίδεη ν Α. Κεθαιάο ην
πξφβιεκα ηεο Διιάδαο ζήκεξα δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ. Σν Διιεληθφ πξφβιεκα
θπξίσο εζηηάδεηαη ζηελ απνπζία εζληθνχ ηδενινγήκαηνο

– κηαο εζληθήο

ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο - πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη θαη
πάιη ηνλ ιαφ ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πλεπκαηηθά θαη λα αληηζηαζεί ζηελ ιαίιαπα
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ λέα «Μεγάιε Ηδέα» ηνπ έζλνπο δελ κπνξεί λα είλαη άιιε
απφ ηελ θαιιηέξγεηα κίαο ζπιινγηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηζηνξηθήο

δηεπθφιπλζε θάζε επαγγεικαηηθήο, επηρεηξεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θπξίσο ηελ
εμσζηξέθεηά ηνπο, ε) ζηε ζνβαξή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο, ζηε
γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζη) ζηε παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη
πεξηζζνηέξσλ επθαηξηψλ γηα καζεηέο, εξγαδφκελνπο απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ.
Γηακαληνπνχινπ Α., «Ζ έμππλε Διιάδα», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2006, ζει.43-44.
264

πχξνο Λίηζαο, «Έλα έμππλν θξάηνο έρεη πξνβιέςεη ηηο εμειίμεηο», Γεκνθξαηία, 30 Ματ 2015,

http://www.dimokratianews.gr/content/16223, (πξνζπειάζηεθε 30 Οθη 2015).
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απηνγλσζίαο πνπ ζα ηνλψζεη θαη πάιη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ιανχ γηα λα
κεηαζρεκαηίζεη ηελ παηδεία θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εζληθή ηερλνινγηθή θαη
επηζηεκνληθή βάζε παξαγσγήο πξντφλησλ, πξάηηνληαο ην απηνλφεην, δειαδή λα
αληηγξάςεη ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ηεο Δπξψπεο ζηελ παηδεία θαη ηελ ηερλνινγηθή
έξεπλα ρσξίο αλαθνξέο ζηα κεηαπνιηηεπηηθά ηδενινγήκαηα.265 Μφλν έηζη ζα είλαη
εθηθηή ε εμάιεηςε ηεο εηηνπάζεηαο πνπ δηαθαηέρεη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ θαη
δηαπεξλά ππνζπλείδεηα σο πνιηηηθή θνπιηνχξα ηε λέα γεληά θαη ηεο επαθφινπζήο
αλεπηζχκεηεο δηαηψληζήο ηεο.

265

Αιθηβηάδεο Κσλζηαληίλνο Κεθαιάο, «Ζ Μεγάιε Ηδέα σο αληίβαξν ζηελ πνιηηηθή αλεπάξθεηα», 12 Οθη

2015,

http://www.dimokratianews.gr/content/54106/i-megali-idea-os-antivaro-stin-politiki-aneparkeia,

Γεκνθξαηία, (πξνζπειάζηεθε 31 Οθη 2015).
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