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απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και 

τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την 

έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως 

απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές 

όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη 

δημιουργία μου»  

 
 

Παντελεήμων Α. Καλυβιώτης 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε ένα νέο πρότυπο περιφερειακής 

συνεργασίας και ειρήνης, καλλιεργώντας συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας 

στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Από τη Συνθήκη της Δουνκέρκης έως σήμερα, 

προσπαθεί να μεταλλάξει μια χαλαρή και περιορισμένης εμβέλειας διακρατική 

συνεργασία, σε μια κοινή πολιτική ασφαλείας, δημιουργώντας κοινούς 

επιχειρησιακούς σχηματισμούς, επιδιώκοντας να αναλάβει ανεξάρτητη δράση από 

το ΝΑΤΟ στη διαχείριση κρίσεων. Η στρατηγική διάσταση της ΕΕ όμως θεωρεί 

σημαντική μια ισχυρή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, συνεχίζοντας να υλοποιεί 

συνεργασίες με το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές δημιούργησαν ένα νέο 

τοπίο στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι πολυδιάστατες απειλές και η 

οικονομική κρίση κάνουν επιτακτική την μετεξέλιξη της ΚΠΑΑ, παραμερίζοντας τις 

εθνικές προτεραιότητες έναντι των ευρωπαϊκών. Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει τη 

σοβαρότερη εσωτερική κρίση εμπιστοσύνης από την ίδρυσή της, διαιωνίζοντας 

ένα περιβάλλον ετερότητας και έχοντας να αντιμετωπίσει τις δεσμεύσεις που 

έχουν ήδη αναλάβει ξεχωριστά τα Κ-Μ της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ταυτοχρόνως, 

η συνεχής μείωση των δαπανών για την άμυνα, την καθιστούν έκθετη, 

επιβάλλοντας συνεργασίες στα εξοπλιστικά προγράμματα, ενισχύοντας την κοινή 

αμυντική βιομηχανία. Στον 21ο αιώνα η ΕΕ αντιπαλεύει ανάμεσα σε δυο βασικές 

κατευθύνσεις, την ολοκλήρωση και την ασφάλεια, έχοντας ακόμη μια μακρά 

πορεία να διανύσει μέχρι να αποκτήσει σάρκα και οστά μία κοινή ευρωπαϊκή 

αμυντική πολιτική. 
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θερμά τον υπεύθυνο καθηγητή, Δρ Γεώργιο Βοσκόπουλο του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, για την επαγγελματική του στάση και για το περιβάλλον συνεργασίας, 

που συνάντησα. Τον ευχαριστώ επίσης, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τις 

επισημάνσεις και τις πολύτιμες υποδείξεις του, καθώς και για το χρόνο που μου 

αφιέρωσε, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της μελέτης, συμβάλλοντας έτσι 

καθοριστικά στην αρτιότητα της. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απαριθμώντας ήδη 58 χρόνια ύπαρξης, 

αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο δίχως ιστορικό προηγούμενο. Η νέα αυτή 

μορφή ενώσεως κρατών ανέδειξε ένα νέο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας, 

προτάσσοντας τη δημιουργία ελευθέρου εμπορίου εντός ενός γενικευμένου 

προστατευτικού καθεστώτος διεθνούς εμπορίου. Παράλληλα εισάγαγε ένα νέο 

θεσμικό σύστημα, την Κοινοτική Μέθοδο, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τα συνήθη 

προβλήματα του παραδοσιακού τρόπου διακυβέρνησης, συμβάλλοντας, όπως 

ακριβώς οραματίστηκαν οι δημιουργοί της, στην επικράτηση της ειρήνης στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο και καλλιεργώντας συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας. 

Σήμερα η ΕΕ με 28 κράτη μέλη εκτείνεται σε πάνω από 4,3 εκατομμύρια 

χλμ² και έχει 508 εκατομμύρια κατοίκους, τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στον 

κόσμο μετά την Κίνα και την Ινδία. Με το ένα τέταρτο περίπου του ΑΕΠ της 

υφηλίου, θα ήταν αναμενόμενο να αποτελεί παράγοντα της παγκόσμιας σκηνής 

και να επηρεάζει τις αρχές, τους κανόνες και τις πρακτικές που διέπουν τη 

λειτουργία της διεθνούς κοινωνίας. Στην πραγματικότητα όμως, το διεθνές 

εκτόπισμά της ΕΕ, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, έχει περιοριστεί ως επί τω 

πλείστον στο οικονομικό πεδίο, ενώ η οικονομική ισχύς της δεν μεταφράζεται και 

σε αντίστοιχη πολιτική επιρροή. 

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από καίριες αλλά και ταυτόχρονα 

δραματικές εξελίξεις, οι προκλήσεις διαμόρφωσης της νέας Ευρωπαϊκής 

Ταυτότητας συνεχώς αυξάνονται. Οι περιφερειακές συγκρούσεις που προέκυψαν 

μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989, η διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης καθώς και της Γιουγκοσλαβίας και, πλέον πρόσφατα, η ανάγκη 

καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας έπεισαν τους ηγέτες της ΕΕ ότι θα 

ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν επίσημα μέσα τόσο σε επίπεδο διπλωματίας όσο 

και σε επίπεδο παρέμβασης. Αναδείχτηκε λοιπόν σαφώς η ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η συνέχεια των αλλαγών της ΕΕ, εντός ενός πλαισίου σταθερότητας 

και ασφάλειας, με παράλληλη αναμόρφωση των υφιστάμενων συμμαχιών, αλλά 

και τη δημιουργία νέων για την ομαλότερη μετάβαση στην νέα Ευρωπαϊκή 



2 

./. 

αρχιτεκτονική. 

Σε μια προσπάθεια της να αποσαφηνίσει τον ρόλο της στη διεθνή πολιτική 

η ΕΕ, παρουσίασε κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών μια καταπληκτική 

πρόοδο σε έναν από τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στον οποίο 

υπήρξε στασιμότητα επί δεκαετίες. Έπειτα από συζητήσεις και παλινωδίες πολλών 

ετών οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να προσδιορίσουν και την διαμορφώσουν μια 

κοινή "αμυντική ταυτότητα". Θέτοντας στους εαυτούς τους φιλόδοξους πολιτικούς 

και στρατιωτικούς στόχους, προσδιόρισαν την στρατιωτική διάσταση της 

οικονομικής και πολιτικής τους ένωσης. Η αξιοσημείωτη αυτή συλλογική έκφραση 

πολιτικής βούλησης για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Αμυντικών Δυνατοτήτων 

αποτελεί ορόσημο στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, δίνοντας στην 

ΕΕ για πρώτη φορά μια διακριτή στρατιωτική συνιστώσα. 

Με την εφαρμογή της συνθήκης του Μάαστριχτ (Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση) τον Νοέμβριο του 1993, αναπτύχθηκε η Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), η οποία αποτέλεσε μετονομασία της 

λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας (ΕΠΣ). Η μετονομασία αυτή βέβαια 

δεν ήταν αρκετή για να μεταλλάξει μια χαλαρή και περιορισμένης εμβέλειας 

διακρατική συνεργασία σε μια κοινή εξωτερική πολιτική. 

Σοβαρή τροχοπέδη ήταν να συμφωνηθεί πόση εξουσία θα πρέπει να δοθεί 

στην ΕΕ και στα όργανά της, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της 

πολιτικής ασφαλείας και πόση πρέπει να διατηρηθεί από τα κράτη μέλη. 

Αποφασίστηκε τελικά ότι η ουσιαστική εξουσία παραμένει στα κράτη μέλη, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μικρότερο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συμμετέχουν στη διαδικασία. Στο συμφωνηθέν πλαίσιο, εξακολουθεί να απαιτείται 

ομοφωνία για τις ουσιώδους σημασίας αποφάσεις, η οποία είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί μεταξύ των 28 μελών. Έτσι η ΚΕΠΠΑ δεν μπόρεσε να αναπτύξει το 

εκτόπισμα που οι αισιόδοξοι ήλπιζαν, ούτε να κερδίσει μία θέση στα διεθνή 

δρώμενα. 

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της ΚΕΠΠΑ και μία από τις πιο σημαντικές και αμφιλεγόμενες πολιτικές 

της ΕΕ, λόγω των ζητημάτων που πραγματεύεται, δηλαδή θέματα ασφάλειας και 



3 

./. 

άμυνας. Με την επίσημη εγκαινίασή της να τοποθετείται στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Κολωνίας τον Ιούνιο του 1999, στόχος της είναι η ενίσχυση της 

εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και η επίτευξη ουσιαστικής συμβολής στη διατήρηση 

της ειρήνης, στη διαχείριση των κρίσεων και στην πρόληψη των συγκρούσεων 

(European Security Strategy, 2003). 

Την παρούσα χρονική περίοδο τα περισσότερα κράτη βιώνουν τις 

συνέπειες της βαθειάς οικονομικής κρίσης, γεγονός που έχει σοβαρή επίπτωση 

στο ΑΕΠ πολλών κρατών - μελών της ΕΕ, κατά συνέπεια, στους αμυντικούς 

προϋπολογισμούς αυτών, και κατ’ επέκταση των δυνατοτήτων της ΚΠΑΑ. 

Παράλληλα όμως εξακολουθούν να αναδύονται νέες προκλήσεις σχετικά µε την 

ασφάλεια της ΕΕ. Ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων στη θάλασσα, η ανάγκη αντιμετώπισης οριζόντιων 

θεμάτων όπως το προσφυγικό, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία, η 

στήριξη της ΚΠΑΑ προς τρίτες χώρες και περιφέρειες, ώστε να τους δοθεί η 

δυνατότητα να βελτιώσουν τη διαχείριση των συνόρων και οι προκλήσεις σχετικά 

µε την ενεργειακή ασφάλεια κάνουν πιο επιτακτική, από την ίδρυση της ΕΕ, τον 

παραμερισμό των εθνικών προτεραιοτήτων έναντι των ευρωπαϊκών. 

Επηρεαζόμενη λοιπόν άμεσα από την ΚΕΠΠΑ και παρασυρόμενη από τις 

τρέχουσες εξελίξεις, η ΚΠΑΑ καλείται να προβεί σε καθοριστικά βήματα για την 

επίτευξη πολιτικής ενοποίησης, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες έγνοιες 

ασφάλειας. Έτσι, μπορεί να μετατραπεί σε ένα πιο ελκυστικό μοντέλο τόσο για τα 

ίδια τα κράτη-μέλη, όσο και για τις τρίτες χώρες, αλλά και τους ευρωπαίους 

πολίτες. Μέχρι στιγμής όμως, η ανταπόκριση είναι ισχνή και οι εθνικές 

προτεραιότητες ισχυρότερες των υπερεθνικών - ευρωπαϊκών, επιβεβαιώνοντας ότι 

τα συμφέροντα των ισχυρών κρατών παραμένουν οι βασικοί παίκτες στον χώρο 

της άμυνας όπως και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι λαμβάνοντας ως δεδομένα την 

οικονομική κατάσταση των κρατών – μελών σε συνδυασμό με τις προκλήσεις στο 

γεωπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης, να εξετασθούν, να αξιολογηθούν οι 

προκλήσεις και ευκαιρίες και να προταθούν νέες συγκεκριμένες δράσεις, για την 
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αντιμετώπιση των συνεπειών της σύγχρονης και ιδιόμορφης αυτής κατάστασης, 

στο βαθμό που επηρεάζουν την ΚΠΑΑ, υπό το πρίσμα του Διακυβερνητισμού. 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 

Μια αποτελεσματική ΚΠΑΑ δύναται να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών και να συνεισφέρει στην ειρήνη και τη 

σταθερότητα στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κόσμο γενικότερα. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό η ΕΕ και τα κράτη - µέλη της, οφείλουν να 

αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες, προκειμένω να ανταποκριθούν στις παρούσες 

προκλήσεις, εάν και εφόσον θέλουν να συντελέσουν στη διατήρηση της ειρήνης 

και της ασφάλειας µέσω της ΚΠΑΑ, συμπορευόμενοι µε τους βασικούς εταίρους 

τους, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ. 

Η ΚΠΑΑ εξελίσσεται σε πλήρη συμπληρωματικότητα µε το ΝΑΤΟ, εντός του 

συμφωνημένου πλαισίου στρατηγικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, µε σεβασμό 

στις διαδικασίες και στην αυτονομία λήψης αποφάσεων εκάστου των μερών. 

Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε πρόοδος σε αρκετούς τομείς που 

σχετίζονται µε την ΚΠΑΑ. Οι διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης 

στρατιωτικών και µη κρίσεων σε όλο τον κόσμο αποτελούν απτή έκφραση αυτής 

της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Ένωση για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια. 

Παρόλη την πρόοδο όμως, η πολιτική βούληση στιγματίζεται από 

συνυπάρξεις δύο ΕΕ, αυτής των μεγάλων χωρών με τα ευαίσθητα θέματα στα 

ζητήματα εθνικής ασφαλείας και εκείνης των μικρομεσαίων χωρών που 

προσπαθούν να προστατέψουν τα εθνικά τους συμφέροντα μέσα από 

πολυπολικούς θεσμούς. 

Η παγκόσμια αποσταθεροποίηση δεν περιμένει, και στην ουσία η μόνη 

υπαρκτή αμυντική «ομπρέλα» για την ευρωπαϊκή ήπειρο είναι η αντιμετώπιση των 

προκλήσεων και η εκμετάλλευση των ευκαιριών του Διακυβερνητισμού της ΕΕ με 

ιδιαίτερη έμφαση στην ΚΠΑΑ. 
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ΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και άμυνας και της ΕΕ, υπό 

το πρίσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα, ιδιαιτέρως λόγω των 

τελευταίων εξελίξεων στο περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον της, θα 

αναδιαμορφωθεί και η όλη διαδικασία θα αποτελέσει μια ισχυρή δοκιμή για το 

πόσο εφικτό είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο της 

συμμετοχής της, η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, θα κλιθεί να συμμετάσχει ενεργά 

στην λήψη σημαντικών αποφάσεων στις οποίες όμως θα πρέπει και να 

συνεισφέρει. Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα εποχή 

και στις νέες προκλήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οργάνωση, τη δομή και 

τον εξοπλισμό τους. 

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην παρούσα έρευνα λαμβάνουμε ως δεδομένα την οικονομική κατάσταση 

των κρατών – μελών σε συνδυασμό με τις προκλήσεις στο γεωπολιτικό 

περιβάλλον της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, της Μέσης 

Ανατολής και της βόρειας Αφρικής, στο βαθμό που επηρεάζουν την ΚΠΑΑ. 

Θέτοντας ως θέμα για μελέτη κατά πόσο η γεωστρατηγική των ισχυρών 

παραγόντων της ΕΕ έρχονται σε αντίθεση με την ίδια την πολιτική στην οποία 

βασίζεται το όραμα δημιουργίας της, θα πρέπει να εξετασθούν, να αξιολογηθούν 

και να προταθούν νέες συγκεκριμένες δράσεις, για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της σύγχρονης και ιδιόμορφης αυτής κατάστασης. 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μια αναλυτικότερη αναγνώριση και περιγραφή 

του προς ανάλυση θέματος. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικοί ορισμοί όπως, ο 

Φεντεραλισμός ή Ομοσπονδισμός (Federalism), ο Λειτουργισμός (Functionalism), 

ο Νεολειτουργισμός (Neofunctionalism) και ο Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός 

(Liberal Intergovernmentalism). 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικές συνθήκες που 

οδήγησαν στη σημερινή μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας των κρατών - μελών. 

Η λειτουργία της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας εντός της Κοινής 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα αναλυθεί στο τρίτο κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι σχέσεις ΕΕ -  ΝΑΤΟ. Η 

νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη μιας κοινής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, με όλους τους απαραίτητους θεσμούς, με 

συνεργασία των στρατιωτικών δυνατοτήτων, ώστε να μεταφράζεται η πολιτική σε 

πράξη. Θα γίνει λοιπόν μια ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την ΕΕ, 

καθώς και μια περιγραφή των συμφωνιών συνεργασίας που έχει συνάψει η ΕΕ με 

το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα διερευνηθούν οι υποχρεώσεις των κρατών – 

μελών στην ΚΠΑΑ της ΕΕ, με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

ΚΕΠΠΑ. Θα επιδιωχθεί μια προσπάθεια προσέγγισης των διαφορετικών 

εκτιμήσεων των μελών της σχετικά με τις κύριες απειλές και τους βασικούς 

συμμάχους, θα γίνει μία σύνοψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 

παραπάνω ανάλυση και θα διατυπωθούν οι προτάσεις για τις δυνατότητες 

ενίσχυσης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στην ΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ΕΕ αποτελεί ένα sui generis δημιούργημα, ομοσπονδιακής και 

διακυβερνητικής λειτουργίας, το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε κανένα 

προηγούμενο τύπο διακυβέρνησης, και που υιοθετείται από ένα ετερογενές 

σύνολο κρατών. Το τέλος της ιδεολογικής διαίρεσης της Ευρώπης παρουσίασε 

ευκαιρίες και προκλήσεις για διεθνείς πολιτικές διακρατικής συνεργασίας μεταξύ 

πρώην αντιπάλων. Από θεσμικής πλευράς, ο μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού 

πολιτικού τοπίου έδωσε την ευκαιρία να καθοριστεί το προσχέδιο ενός 

πανευρωπαϊκού καθεστώτος συνεργασίας και ασφάλειας (Voskopoulos 2011). 

Ο σχηματισμός της European Security and Defense Policy (ESDP) ή όπως 

μας είναι γνωστή, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), είναι 

ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής δομής 

ασφάλειας και της διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (integration) από τις 

αρχές του 21ου αιώνα, μιας διαδικασίας που προέκυψε μέσα από συγκεκριμένες 

διεργασίες και κατόπιν συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και επιλογών των 

ευρωπαϊκών ηγεσιών. 

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν ήταν ποτέ μια απρογραμμάτιστη διαδικασία 

η οποία μετεξελίχτηκε από τυχαία γεγονότα, αλλά αντιθέτως, ανέκαθεν στηριζόταν 

σε πολιτικά ορθολογιστικά κριτήρια. Ο όποιος βαθμός ολοκλήρωσης έχει 

επιτευχθεί, είναι αποτέλεσμα πολλών κριτηρίων και παραγόντων, μεταξύ των 

οποίων η στρατηγική σταθερότητα στην Δυτική Ευρώπη και η μη αλλαγή 

συνόρων, η οποία εν μέρει οφειλόταν στην στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ και 

στην αποτροπή του πολέμου με πυρηνικά όπλα. Ταυτόχρονα οφείλεται στην 

αποτροπή ανακατανομών ισχύος, κύριο αίτιο διλημμάτων ασφαλείας και πολέμου 

στις σχέσεις των κρατών, επίσης ελεγχόμενη από την αυτή στρατηγική παρουσία 

των ΗΠΑ, αν και εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα σταδιακά μετατοπίζεται το κέντρο 

βάρους της στρατηγικής τους. Τέλος, στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ιστορικό 

ζήτημα της σύγχρονης Ευρώπης, δηλαδή το επονομαζόμενο «Γερμανικό ζήτημα» 
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αντιμετωπίστηκε προσωρινά, αφενός με την προαναφερθείσα Αμερικανική 

στρατηγική παρουσία, αφετέρου με τον ασφυκτικό έλεγχο της Γερμανίας από τους 

δυτικούς οικονομικούς και αμυντικούς θεσμούς της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας 

επίσης στο εσωτερικό της ένωσης ως ασφαλιστική δικλείδα την απόκτηση 

πυρηνικών όπλων από την Γαλλία. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και 

αυτό που ο Hedley Bull υπαινίσσεται, ότι δηλαδή η Ευρώπη πριν την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση δεν ήταν ανθόσπαρτη αλλά ένα ανά τους αιώνες αιματοκυλισμένο 

πεδίο (Ήφαιστος 2015).  

Ακόμα κι αν ο κινητήρας της ολοκλήρωσης τραυματίστηκε από την 

απόρριψη της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης στη Γαλλία και τις Κάτω 

Χώρες, η ΕΠΑΑ μπορεί να θεωρηθεί ως σήμερα ένας από τους πιο δυναμικούς 

τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση έχει κάνει μεγάλα και σταθερά βήματα. Ο 

δυναμισμός αυτός έχει τραβήξει την προσοχή των θεωρητικών που προσπαθούν 

να εξηγήσουν την ενσωμάτωση της ασφάλειας και της άμυνας από τη δική τους 

σκοπιά. 

Αυτό το πρώτο εγχείρημα υπερεθνικής ολοκλήρωσης, υφίσταται αντιφατικές 

επιδράσεις όχι μόνο λόγω της διεθνούς ετερότητας του αλλά και εξαιτίας των 

ιδεολογικών αντιθέσεων που εμπεριέχει κάθε προσπάθεια εξέλιξης και προόδου, 

καθώς στηρίζεται σε μια εθελούσια διαδικασία εξομοίωσης και όχι σε τακτικές 

ηγεμονικής ολοκλήρωσης. Οι αντιφάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις συνεχείς 

διευρύνσεις της ΕΕ, οδήγησαν στην αδυναμία διατύπωσης μίας μεγάλου εύρους 

θεωρίας ολοκλήρωσης, καθώς συνεχώς μεταβάλλονται οι παράγοντες των 

διεργασιών ενοποίησης (Βοσκόπουλος 2012). 

Ο Φεντεραλισμός ή Ομοσπονδισμός (Federalism), ο Λειτουργισμός 

(Functionalism), ο Νεολειτουργισμός (Neofunctionalism) και ο Φιλελεύθερος 

Διακυβερνητισμός (Liberal Intergovernmentalism) είναι θεωρίες που επιχειρούν να 

προσεγγίσουν διαφορετικά την ολοκλήρωση της ΕΕ, η οποία σύμφωνα με τον 

Haas ορίζεται ως «η διαδικασία μέσω της οποίας πολιτικοί δρώντες που 

προέρχονται από διακριτά εθνικά περιβάλλοντα, πείθονται να μεταβιβάσουν 

νομιμοφροσύνη, να μεταβάλλουν προσδοκίες και πολιτικές δράσεις, έναντι ενός 

νέου κέντρου του οποίου οι θεσμοί διαθέτουν ή απαιτούν δικαιοδοσία έναντι των 

προϋπαρχόντων εθνικών κρατών» (Haas, 1958). 
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2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΣΜΟΣ (FEDERALISM) 

Στις αρχές του 20ου αιώνα έκανε την εμφάνιση της η ομοσπονδιακή ή 

φεντεραλιστική θεωρία. Μετά και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτήν την 

καταστρεπτική για την Ευρώπη προσπάθεια υπερίσχυσης της Γερμανίας επί των 

άλλων ευρωπαϊκών εθνών, ο Altiero Spinelli παρατήρησε ότι τα κράτη-έθνη 

αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν τον λόγο ύπαρξής τους, καθώς δεν μπορούσαν 

πλέον να εξασφαλίσουν την εδαφική, πολιτική και οικονομική ασφάλεια των 

πολιτών τους. Συνεπώς έπρεπε να παραχωρήσουν τη θέση τους σε μια 

ομοσπονδία, την οποία ονόμαζε ήδη «Ευρωπαϊκή Ένωση» και η οποία θα 

μπορούσε να γίνει σημαντική παγκόσμια δύναμη, εάν αποκτούσε ένα 

ομοσπονδιακό σύνταγμα (Spinelli 1972). 

Ο Ομοσπονδισμός δεν προσπάθησε μόνο να ερμηνεύσει και να αναλύσει 

την στρατηγική για την επίτευξη της ολοκλήρωσης, αλλά ταυτόχρονα να 

προσφέρει ένα συγκεκριμένο πρότυπο για την οργάνωση του συστήματος που θα 

προέκυπτε από αυτήν την διαδικασία για την ενοποίηση της Ευρώπης. Αυτό το 

πρότυπο αποτέλεσε την λεγόμενη ομοσπονδιακή κυβέρνηση (federal government) 

με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ελβετία και τον Καναδά. 

Τέσσερις είναι οι επιμέρους κατηγορίες στις οποίες μπορεί να διαχωριστεί η 

ομοσπονδιακή θεώρηση: 

α) Ο «νέος Ομοσπονδισμός», ο οποίος αποτελεί μια τάση επηρεασμένη 

από τις εξελίξεις στα ομοσπονδιακά συστήματα κυρίως των ΗΠΑ και της 

Γερμανίας, όπου η αλληλεξάρτηση της πολιτικής σχέσης μεταξύ των κεντρικών και 

των περιφερειακών αρχών διατηρεί ένα τέτοιο είδος ισορροπίας, έτσι ώστε κανένα 

από τα δύο επίπεδα διακυβέρνησης να μην είναι σε θέση να επιβάλει τη θέλησή 

του στο άλλο. 

β) Ο «Ομοσπονδισμός ως ιδεολογία», ο οποίος στηρίζεται στην 

προσπάθεια του Altiero Spinelli για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Κοινότητας της δεκαετίας του ‘50 και στο Σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1984. 



10 

./. 

γ) Ο «Ομοσπονδισμός ως διαδικασία» που υιοθετεί με την άποψη του 

Friendrich στοχεύοντας στην θεσμική κατοχύρωση της διαφορετικότητας των 

μερών μιας ομοσπονδίας. 

δ) Ο «συνολικός Ομοσπονδισμός», μια απάντηση στο φασισμό με 

έμφαση όχι μόνο στις θεσμικές αλλά και στις φιλοσοφικές, κοινωνικές και 

οικονομικές παραμέτρους του συστήματος (Τσινισιζέλης 1995). 

Ιδιαίτερη σημασία στον Ομοσπονδισμό, έχει η σχέση μεταξύ 

ομοσπονδιοποίησης και δημοκρατίας. Για όλα τα φεντεραλιστικά ρεύματα, ο 

επιδιωκόμενος στόχος είναι ένα υπερεθνικό σύστημα με κεντρικούς θεσμούς και 

εξουσίες που αντικαθιστούν πλήρως ή αλληλοσυμπληρώνουν τους θεσμούς των 

εθνών κρατών που συμμετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, οι οπαδοί της ομοσπονδιακής 

προσέγγισης θεωρούν ως πρωταρχικό θεσμό της Κοινότητας το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Η διαμόρφωση της ομοσπονδιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδείχθηκε ότι 

δεν ήταν τόσο εύκολο να υλοποιηθεί. Έπρεπε να αναζητηθούν ισορροπίες μεταξύ 

αλληλεξάρτησης και αυτονομίας, εγκατάλειψης των εθνικών ταυτοτήτων και 

αποτελεσματικότητας. Οι φεντεραλιστές έβλεπαν ως ένα λαμπρό όραμα το τελικό 

αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, χωρίς όμως να έχουν τα μέσα για να το 

υλοποιήσουν. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ (FUNCTIONALISM) 

Οι θεωρητικοί του Λειτουργισμού (functionalists), με κυριότερο εκφραστή 

τον ρουμανικής καταγωγής David Mitrany, δέχονται την ύπαρξη του εθνικού 

κράτους. Υποστήριξαν ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί δεν είναι αυτοσκοποί, αλλά μέσα 

για την επίλυση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που υφίστανται 

λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των πολιτικών συστημάτων. Για να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσλειτουργίες του κράτους είναι επιτακτικό να 

προσαρμοστούν οι λειτουργίες τους (functions) στις ανάγκες κάθε εποχής, 

προωθώντας τη δημιουργία συνεργατικών λύσεων και την εξεύρεση κοινών 

συμφερόντων, με παράλληλη αύξηση της οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

εθνικών κρατών. Συνεπώς η αύξηση των οργανισμών και η επέκταση των τομέων 
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αρμοδιότητος τους, οδήγησε τον Mitrany να δημιουργήσει το δόγμα των 

«διακλαδώσεων» σύμφωνα με το οποίο η επιτυχημένη συνεργασία σε έναν 

τεχνικό τομέα μπορεί να οδηγήσει στην επέκταση της και άλλους τομείς 

(Κουσκουβέλης 2004). 

Πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η θεωρία των συναλλαγών 

(Τransactionalist) του Karl Deutsch ορίζει τη διεθνή ολοκλήρωση σαν την επίτευξη 

δημιουργίας εντός μιας εδαφικής περιοχής, ενός πνεύματος κοινότητας με 

θεσμούς και πρακτικές αρκετά ισχυρούς ώστε να εξασφαλίζουν τις προσδοκίες 

των λαών τους για ειρηνική μεταλλαγή (Deusch 1966). Ο ισχυρισμός ότι η 

εδραίωση κοινοτικού πνεύματος μεταξύ αυτών των λαών εξαρτάται από τη 

δημιουργία δικτύων αμοιβαίων συναλλαγών, επιβεβαιώνεται από την ίδια την 

λειτουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση για τους Λειτουργιστές θα αποτελούσε μια 

ασφαλιστική δικλείδα, η οποία θα αντιμετώπιζε τα τυχόν προβλήματα που θα 

παρουσιαζόντουσαν, λειτουργώντας ως μηχανισμός απόσβεσης (Βοσκόπουλος 

2012). Όμως, η ίδια η εφαρμογή της θεώρησης, καταδεικνύει ότι πρώτα πρέπει να 

εγκατασταθεί ένα θεσμικό πλαίσιο και κατόπιν πάνω σε αυτό να δημιουργηθούν οι 

άτυπες συναλλαγές και κατ’ επέκταση το κοινοτικό πνεύμα, το οποίο είναι 

απαραίτητο για μια επιτυχή Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Εδώ έγκειται και η 

κυριότερη κριτική που δέχτηκε η συγκεκριμένη θεώρηση, σχετικά με την αδυναμία 

νομιμοποίησης αυτού του θεσμικού πλαισίου καθώς και την δημοκρατικότητα 

αυτού. 

4. ΝΕΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ (ΝΕΟFUNCTIONALISM) 

Από τις πλέον δημοφιλείς θεωρητικές προσέγγισης της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης είναι η θεωρία του Νεολειτουργισμού, την οποία ανέπτυξαν κυρίως 

ο Ernst Haas και ο Joseph S. Nye. Οι Νεολειτουργικοί θεωρητικοί, απέρριψαν τον 

ομοσπονδιακό ιδεαλισμό και παρότι συμφωνούσαν με τη «λειτουργικότητα» του 

Mitrany, δεχόντουσαν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο επίπεδο μερικών 

γειτονικών κρατών. 

Η ολοκλήρωση θα ήταν μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαπλοκής των 

εθνών – κρατών, σε τέτοιο βαθμό που οι θετικές λειτουργίες των κοινών θεσμικών 

οργάνων θα οδηγούσε στην προοδευτική παραίτηση άσκησης ξεχωριστής 
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εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα όμως, θα ασκούσαν επίδραση 

στη συμπεριφορά άλλων κοινωνικών ομάδων και θα προσέγγιζαν μεταξύ τους τα 

διάφορα έθνη. 

Η νεολειτουργική λογική βασίζεται στην ιδέα της «διάχυσης» (spillover 

effect), δηλαδή, της σταδιακής εφαρμογής των διαδικασιών ολοκλήρωσης που 

εφαρμόστηκαν επιτυχημένα σε μη συγκρουσιακούς τομείς (Low politics), όπως η 

οικονομία, και άλλους. Συνεπώς, αν επιτύχει η οικονομική ολοκλήρωση, 

εδραιώνεται η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων εθνών, η οποία με τη σειρά 

της δημιουργεί την ανάγκη για την ανάπτυξη επιπλέον υπερεθνικών θεσμών. Τα 

εμπλεκόμενα μέλη, σύμφωνα με τον Haas, δεν παραμένουν μόνο σε τεχνοκρατικό 

επίπεδο, αλλά σταδιακά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εντονότερη 

συνεργασία σε πιο σημαντικούς τομείς (High politics), όπως για παράδειγμα η 

άμυνα και η ασφάλεια, με αποτέλεσμα κατ’ επέκταση να πολιτικοποιούνται. 

Ο Nye εμβάθυνε στην δυναμική της ενοποιητικής διαδικασίας, 

υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται σταδιακά με την λειτουργική 

διασύνδεση αρμοδιοτήτων, την αύξηση των συναλλαγών, τους δεσμούς 

σκοπιμότητας και την συγκρότηση συνασπισμών, την κοινωνικοποίηση των ελίτ, 

την δημιουργία περιφερειακών ομάδων, την έλξη της ιδεολογικής ταυτότητας και 

την εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων στη διαδικασία (Κουσκουβέλης 2004). 

Ο Νεολειτουργισμός αποτέλεσε εν τέλει, έναν συνδυασμό ομοσπονδιακής 

και λειτουργικής θεώρησης, καθώς η πρώτη προσφέρει το αποτέλεσμα της 

ενοποιητικής διαδικασίας, που είναι ένα υπερεθνικό κράτος, ενώ η δεύτερη 

προσφέρει τον μηχανισμό της ενοποίησης, δηλαδή την ιδέα της δομικής εξέλιξης 

λόγω κοινωνικο-οικονομικών πιέσεων (Τσινισιζέλης 1995). 

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό των υποστηρικτών του Νεολειτουργισμού 

λόγω της επιτυχούς υλοποίησης τόσο της ΕΚΑΧ όσο και της ΕΟΚ, παρατηρήθηκε 

στη συνέχεια μια έντονη αμφισβήτηση των θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Οι οπαδοί μιας Ευρώπης των εθνών απέρριψαν την υπερεθνική 

αντίληψη των Κοινοτήτων, εντείνοντας την αντίσταση τους στην οικοδόμηση της 

ενωμένης Ευρώπης. Η αποτυχία του σχεδίου Fouchet το 1961, το οποίο είχε ως 

στόχο τη θέσπιση κοινής εξωτερικής πολιτικής και κοινής πολιτικής άμυνας, 

προβάλλοντας έναν διακυβερνητικό χαρακτήρα για τα προτεινόμενα θεσμικά 

όργανα, και κρίση της κενής έδρας το 1965, η οποία προήλθε από την άρνηση της 

Γαλλίας να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου, θέτοντας ως 
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προϋπόθεση για την εκ νέου ανάληψη της θέσης της, μία πολιτική συμφωνία 

σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής και τη λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία, 

οδήγησαν στην αναθεώρηση της θεωρήσεως και σε μία κρίση αξιοπιστίας. 

Είναι αποδεκτό βεβαίως ότι η νεολειτουργική θεωρία πλησιάζει 

περισσότερο την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κυρίως λόγω 

της έμφασης της στις διαδικασίες της διάχυσης, παρόλα αυτά όμως, ορισμένοι 

κριτικοί ορθά επισήμαναν ατέλειες. Θεωρήθηκε λοιπόν, ότι η πλουραλιστική βάση 

της προσέγγισης υπερεκτίμησε την ικανότητα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αλλά και τον ρόλο των οργανωμένων συμφερόντων σε περιφερειακό 

επίπεδο, υποτιμώντας την καταλυτική επίδραση των αμιγών εθνικών 

συμφερόντων του κράτους στην Ευρώπη.  

Τέλος, η αδυναμία προσδιορισμού μιας χωροταξικής οροφής της Ευρώπης, 

λόγω των συνεχών διευρύνσεων, απέδειξε ότι η επιτυχημένη συνεργασία σε μη 

συγκρουσιακούς τομείς δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει ικανές 

συνθήκες διάχυσης σε πιο σημαντικούς τομείς, εξαιτίας της δυναμικής και της 

πολυπλοκότητας που προέκυπταν από τις νέες ανάγκες και προσδοκίες σε 

επίπεδο ιδεών, προσδοκιών, αλλά και υλικών αναγκών (Βοσκόπουλος 2012). 

5. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟΣ (LIBERAL INTERGOVERNME-

NTALISM) 

Αν o Νεολειτουργισμός αντιπροσωπεύει τον φιλελευθερισμό στην συζήτηση 

της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός αποτελεί 

σίγουρα τον ρεαλιστή ομόλογό του. Παρόλα αυτά όμως, θα ήταν λάθος να 

θεωρηθεί ότι ο Διακυβερνητισμός για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση είναι το ίδιο 

σκληρός με την θεωρία του ρεαλισμού, στον οποίο η αποκλειστική εστίαση έχει να 

κάνει με τη σχετική θέση των κρατών στη διεθνή ισορροπία ισχύος. Στην 

πραγματικότητα, οι διακυβερνητικοί συνυπολογίζουν πάντα τις εθνικές δυνάμεις 

στις εξισώσεις τους. Στόχος τους δεν ήταν ποτέ να κατανοήσουν την Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση ως μια απλή προσωρινή συμμαχία (στρατιωτικής) ασφάλειας, αλλά 

να φέρουν το έθνος - κράτος στο επίκεντρο της ανάλυσης τους. 

Ο Διακυβερνητισμός γεννήθηκε από μια κριτική απέναντι στον 

Νεολειτουργισμό. Εστιάζοντας κυρίως στις στάσεις που έλαβε ο Γάλλος πρόεδρος 

Σαρλ Ντε Γκωλ στη δεκαετία του 1960, ο Stanley Hoffmann υποστήριξε ότι η 
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ένταξη θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά στη σφαίρα της «χαμηλής 

πολιτικής» (όπως δηλαδή της οικονομικής ολοκλήρωσης), αλλά συνάντησε 

αδιαπέραστα εμπόδια διάχυσης σε θέματα που αφορούν κύρια εθνικά συμφέροντα 

(Hoffmann 1966). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των υπερεθνικών ιδρυμάτων. 

Τα κράτη-μέλη δεν έπαψαν να θεωρούν ότι μερικοί τομείς «υψηλής πολιτικής», 

όπως η εξωτερική πολιτική, πρέπει να διαχειρίζονται από αυτά τα ίδια. Αν λοιπόν 

γίνει αντιληπτό, ότι τα υπερεθνικά ιδρύματα παραβιάζουν τομείς υψηλής πολιτικής, 

δεν θα διστάσουν να περιορίσουν τις αρμοδιότητές αυτές των ιδρυμάτων. 

Το βασικό σημείο που τονίστηκε από τους διακυβερνητικούς ήταν ότι η 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τείνει να ευδοκιμήσει, εκεί όπου τα όποια θετικά 

αποτελέσματα για τον κάθε εμπλεκόμενο θα μπορούσαν να είναι εγγυημένα 

(όπως για παράδειγμα στην Κοινή Αγορά της ΕΕ), αλλά θα τροχοπεδήσει μόλις τα 

εθνικά συμφέροντα μίας ή περισσοτέρων χωρών άμεσα παραβιάζονται από εκείνα 

των άλλων (όπως στην περίπτωση της κρίσης της κενής έδρας, του γαλλικού βέτο 

για την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, κλπ). 

Ο Διακυβερνητισμός έφθασε στην ακμή του σε μια περίοδο στασιμότητας 

της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, όταν η 

αποτυχία για οποιαδήποτε περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση φάνηκε να 

επιβεβαιώνει τη βάση της θεωρίας (Wiener - Diez 2009). Ωστόσο, όπως και στον 

Νεολειτουργισμό, ο Διακυβερνητισμός γρήγορα συνάντησε γεγονότα που δεν 

συνάγουν με το θεωρητικό του πλαίσιο. Η υπογραφή της πρώτης Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Πράξης (1986) και στη συνέχεια η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991) 

ανήγαγε σοβαρά ερωτήματα διαχωρισμού της χαμηλής από την υψηλή πολιτική 

στον πυρήνα του Διακυβερνητισμού. Πώς δηλαδή, ήταν δυνατό, με τη δημιουργία 

της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, τα κράτη να «παρέδωσαν οικειοθελώς τον έλεγχο σε 

ζητήματα κρίσιμης σημασίας για την εθνική κυριαρχία» (Rosamond 2000). 

Αντιμέτωποι με αυτό το αίνιγμα, καθώς και με μια προσωρινή αναζωπύρωση του 

Νεολειτουργισμού, ο Andrew Moravcsik ανέλαβε να προσαρμόσει τον 

Διακυβερνητισμό στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα της δεκαετίας του 1990. 

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, επινόησε την 

έννοια του «Φιλελεύθερου Διακυβερνητισμού». 

Προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητή η σε «δύο επίπεδα» τοποθέτηση 

του Φιλελεύθερου Διακυβερνητισμού, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί η 
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προσοχή σε μια σειρά από βασικές παραδοχές, οι οποίες έγιναν αποδεκτές στο 

πλαίσιο ανάπτυξης της θεωρίας. Ειδικότερα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τον Φιλελεύθερο Διακυβερνητισμό, είναι η συγχώνευση του 

φιλελευθερισμού εντός συνόρων, με μια διακυβερνητική εθνοκεντρική άποψη των 

διεθνών σχέσεων στο επίπεδο της ΕΕ. 

Το πιο σημαντικό θεωρητικό χαρακτηριστικό του Φιλελεύθερου 

Διακυβερνητισμού σε εσωτερικό επίπεδο, είναι ότι βασίζεται σε ένα φιλελεύθερο 

μοντέλο της εθνικής συγκρότησης. Συγκεκριμένα, ο Moravcsik επικαλείται μια 

«φιλελεύθερη εμπορική» ή «πλουραλιστική» προσέγγιση όσον αφορά την 

διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής. Αυτή η φιλελεύθερη εμπορική προσέγγιση 

ουσιαστικά αναφέρει, ότι οι κυβερνήσεις συγκεντρώνουν το πλήθος των επιθυμιών 

της πολιτικής ελίτ της εγχώριας κοινωνίας που εκπροσωπούν (των επιχειρήσεων, 

του στρατού, της κοινής γνώμης κλπ). Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τα φιλελεύθερα 

μοντέλα του κράτους, που βλέπουν το κράτος ως αντανάκλαση των συμφερόντων 

της κοινωνίας στο σύνολό της, ο Moravcsik υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη 

επηρεάζονται και πιέζονται από τις εγχώριες ελίτ, προκειμένου να υιοθετήσουν ή 

όχι πολιτικές στο διεθνές γίγνεσθαι. 

Από όλες αυτές τις διαφορετικές επιδράσεις, οι κυβερνήσεις καλούνται να 

επιλέξουν μία μέση προσέγγιση ικανοποίησης αυτών των διαφόρων 

συμφερόντων. Αυτός ο «μέσος όρος» των επιθυμιών της πολιτικής σε εθνικό 

επίπεδο, γίνεται ένα σύνολο εθνικών πολιτικών προτιμήσεων στο αντίστοιχο 

διεθνές (Moravcsik 1993). 

Ο Moravcsik προσέφερε ένα μοντέλο διακυβερνητικής διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο. Υποστηρίζει ότι οι διεθνείς 

θεσμοί έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν τα εγχώρια συμφέροντα στην 

διακυβερνητική αρένα διαπραγμάτευσης. Στη διεθνή σκακιέρα, ορίζει τα κράτη ως 

ενιαία. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ τα κράτη περιέχουν πολλές διαφορετικές ομάδες και 

συμφέροντα σε εθνικό επίπεδο, αντιμετωπίζονται σε θέματα διεθνών σχέσεων ως 

ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος μιλάει με μια φωνή για την υποστήριξη μιας εθνικής 

θέσης.  

Επιπλέον, τα θεωρεί «ορθολογικούς φορείς» που λαμβάνουν αποφάσεις 

βασιζόμενοι σε μια ανάλυση κόστους - οφέλους. Αυτό σημαίνει ότι σε διεθνές 

επίπεδο τα κράτη λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το αν ένας διακανονισμός 

μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ είναι προς το συμφέρον τους, σταθμίζοντας τα 
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υπέρ και τα κατά ενός ζητήματος. Σύμφωνα με την άποψή του για τις διεθνείς 

σχέσεις, τα κυρίαρχα κράτη μπορούν να αποδεχθούν μια συνεργασία εάν αυτό 

είναι προς το συμφέρον τους, όπως και να απορρίψουν την ολοκλήρωση, όταν τα 

συμφέροντά τους αλλάζουν. Έτσι, κατά τα στάδιο του «κράτους 

διαπραγμάτευσης», τα κράτη υποτίθεται ότι είναι ένας ενιαίος, ορθολογικός 

φορέας με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη τους και να ελαχιστοποιήσουν τις 

απώλειές τους, σύμφωνα με τις εθνικές προτιμήσεις τους και την πολιτική απέναντι 

σε άλλα κράτη, τα οποία μπορεί να έχουν άλλες διαφορετικές τοποθετήσεις 

(Moravcsik 1993). 

Το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών 

κρατών είναι άμεσα εξαρτώμενο από τη σχετική ισχύ της κάθε πλευράς. Εδώ όσα 

περισσότερα έχει να χάσει ένα κράτος από τη μη εξασφάλιση αυτών που 

προσδοκεί από μια διαπραγμάτευση (όπως για παράδειγμα τη διατήρηση του 

status quo), τόσο περισσότερο θα πρέπει αυτό να συναινέσει για να επιτύχει μια 

συμφωνία. Σε γενικές γραμμές, ο Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός υποστηρίζει ότι 

όσο λιγότερα έχει ένα κράτος να χάσει εάν απομακρυνθεί από μια 

διαπραγμάτευση, τόσο πιο ισχυρή είναι η διαπραγματευτική του θέση και τόσο πιο 

πιθανό είναι να επιτύχει τους γενικούς στόχους του. Τα μεγάλα, ισχυρά κράτη - 

μέλη γενικά, είναι σε θέση να διακόψουν πιο εύκολα μια διαπραγμάτευση και 

συνεπώς πιο πιθανό να επιτύχουν τον σκοπό τους. Αυτή η διαπίστωση όμως, 

φέρνει σημαντικούς περιορισμούς σε μια κυβέρνηση, και αυτό μπορεί να 

δημιουργήσει προβλέψιμα μοτίβα διαπραγματεύσεων. 

Επικεντρώνοντας στις πιο θεμελιώδεις αρχές της, η θεωρία του 

Φιλελεύθερου Διακυβερνητισμού υποστηρίζει τα ακόλουθα. (α) Τα ευρωπαϊκά 

κράτη αποφασίζουν σύμφωνα με την εθνική πολιτική προτίμηση τους, η οποία 

είναι συνάθροιση της επιθυμητής πολιτικής των πιο σημαντικών παραγόντων της 

κοινωνίας τους, (β) Οι κυβερνήσεις υιοθετούν αυτές τις πολιτικές ως εθνική 

πολιτική, (γ) Στη συνέχεια, λαμβάνουν αυτές τις θέσεις στις διακρατικές 

διαπραγματεύσεις (συσκέψεις Συμβούλιου Υπουργών, συνεδριάσεις του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κλπ) και (δ) Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων 

εξαρτάται από τη σχετική ισχύ των κρατών που συμμετέχουν και το κόστος που 

δύναται να αντέξει σε περίπτωση που δεν βρεθεί μια λύση. Αν ένα κράτος δύναται 

να απομακρυνθεί από μια διαπραγμάτευση με μικρό ή και καθόλου κόστος, τότε 

είναι σε πιο ισχυρή θέση από αυτά που δεν μπορούν. 
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Η θεωρία του Φιλελεύθερου Διακυβερνητισμού έχει ασκήσει μεγάλη 

επιρροή στην σύλληψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, αντίστοιχα, έχει 

προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Όπως και στην περίπτωση της θεωρίας του 

νεολειτουργισμού , ο Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός είναι μια θεωρία την οποία 

πολλοί στον τομέα των διεθνών σχέσεων, είτε έχουν προσπαθήσει να δουλέψουν 

με αυτήν, είτε έχουν αντιταχθεί εξ αρχής και ασκούν κριτική (Rosamond 2000). 

Από τότε που διατυπώθηκε ως θεωρία, της έχουν ασκήσει πληθώρα κριτικών και 

σε ορισμένες από αυτές είναι σωστό να δοθεί μια δέουσα προσοχή  

Ο Rosamond έχει τονίσει πως μελετητές όπως ο Lindberg έχουν αναφέρει 

ότι ο Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός υποστηρίζει τις τοποθετήσεις των 

νεολειτουργιστών. Ο ίδιος δε, σημειώνει πως τα διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ 

των κρατών μελών και των διαφορετικών συμφερόντων των διαφόρων ομάδων σε 

εθνικό επίπεδο, επέτρεψαν την Επιτροπή να είναι σε θέση να ενεργεί ως ένας 

«επιχειρηματίας της πολιτικής», ο οποίος μπορεί να επηρεάζει τον κάθε 

παράγοντα ξεχωριστά και πολλές φορές να καθοδηγεί τον έναν εναντίον του 

άλλου. Για τους (πρώην) νεολειτουργιστές όπως ο Lindberg, ο Φιλελεύθερος 

Διακυβερνητισμός δεν δίνει αρκετή προσοχή σε υπερεθνικούς φορείς, όπως η 

Επιτροπή, υποβαθμίζοντας τον ρόλο της και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται η 

σημασία της υπόψη (Rosamond 2000). 

Ο Wincott επέκρινε τον Moravcsik για την υπερβολική εστίαση του στην 

«πλευρά της προσφοράς» της ένταξης (δηλαδή στα αποτελέσματα των τελικών 

αποφάσεων για την ένταξη) και όχι στην «πλευρά της ζήτησης» (δηλαδή στις 

πιέσεις που εξ αρχής οδηγούν τα κράτη να αποφασίσουν να ενταχθούν), αλλά 

ούτε και στον ρόλο των υπερεθνικών οργάνων. Αναφέρει ότι η θεωρία του 

Moravcsik σχετίζεται περισσότερο να εξηγήσει την ένταξη και όχι την κατανόηση 

της διακυβέρνησης της ΕΕ, ενώ ασχολείται μόνο με τις τρέχουσες ανάγκες χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές απαιτήσεις (Wincott 1995). Μερικοί μάλιστα 

υποστηρίζουν ότι η θεωρία του είναι το αποκορύφωμα της εφήμερης 

αντιμετώπισης των προβλημάτων ή των ευκαιριών διακυβέρνησης που δημιουργεί 

την ανάγκη - ώθηση για περαιτέρω ολοκλήρωση. Φυσικά, αυτό τον φέρνει ένα 

βήμα πιο κοντά με το δόγμα του νεολειτουργισμού. 

Παράλληλα όμως, ο Wincott πρότεινε ότι ο Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός 

είναι μια «προσέγγιση» και όχι κατά κυριολεξία μια «θεωρία», δεδομένου ότι δεν 

καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η θεωρία θα μπορούσε να αντικρουστεί 



18 

./. 

ή και να διαψευστεί. Αυτό φυσικά είναι μια καθαρά υποκειμενική άποψη η οποία 

εξαρτάται, από τον ορισμό της θεωρίας που υιοθετούν και από την οπτική που 

αντιλαμβάνονται για τον «σκοπό» που δημιουργήθηκε εξ αρχής η θεωρία (Wincott 

1995). 

Επίσης, όπως ανέφερε ο Rosamond, οι Smith και Ray το 1993 επέκριναν 

την περιορισμένη ανάλυση σε μόνο δύο επίπεδα του Φιλελεύθερου 

Διακυβερνητισμού. Υποστηρίζουν ότι εκτός από την μελέτη του τρόπου 

αλληλεπίδρασης τόσο στο εθνικό όσο και στο διακρατικό επίπεδο, οι μελετητές της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα έπρεπε επίσης να εστιάσουν και σε άλλους τομείς 

αλληλεπίδρασης. Αρχικώς είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν στην θεσμοθέτηση 

του κράτους της ΕΕ, δηλαδή τον καθορισμό του κρατικού επίπεδου στο οποίο θα 

διαχωρίζεται η ΕΕ. Ομοίως στον καθορισμό των κανόνων διαπραγμάτευσης ενός 

κράτους μέλους της ΕΕ με ένα μη κράτος μέλος ή και μη κρατικούς φορείς όπως οι 

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), καθώς και στις διαδικασίες συναλλαγών σε 

υποεθνικό – εγχώριο επίπεδο.  

Καταλήγοντας, ο Rosamond θεωρεί ότι εστίαση των δύο επίπεδων του 

Moravcsik είναι υπερβολικά περιοριστική, υποστηρίζοντας την χρησιμοποίηση 

στην ανάλυση και άλλων παραγόντων, όπως τα κράτη μη μέλη της ΕΕ και τους μη 

κρατικούς φορείς. Μια τέτοια προσέγγιση θα αρχίσει να προσομοιάζει με την 

εικόνα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (Rosamond 2000). 

Πολλές από αυτές τις συζητήσεις πηγάζουν από την διαφωνία σχετικά με 

τους βασικούς παράγοντες που είναι απαραίτητοι στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Ο Moravcsik περιορίζει την εστίασή του στις ενέργειες των κρατών. 

Μέσα στο μοντέλο που παρουσιάζει, τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες 

καθώς συγκεντρώνουν τις εγχώριες προτιμήσεις - ανάγκες και στη συνέχεια 

ενεργούν για το συμφέρον τους σε διεθνές επίπεδο. Άλλοι μελετητές, τόσο για 

ακαδημαϊκούς όσο και πολιτικούς λόγους, δεν επιθυμούν ο Φιλελεύθερος 

Διακυβερνητισμός να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε κράτη. Πιστεύουν ότι και άλλοι 

παράγοντες, όπως η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι επίσης εξίσου 

σημαντικοί στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, για ορισμένους 

μελετητές, ιδίως εκείνων που υποστηρίζουν μια πολιτικά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, τα κράτη είναι μέρος του προβλήματος της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, και όχι κατ 'ανάγκην οι οδηγοί του. 
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Ο Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός είναι η θεώρηση ολοκλήρωσης που έχει 

επηρεάσει την δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρούσα χρονική περίοδο και 

πάνω στην οποία έχει δημιουργήσει τις βάσεις της το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε 

ότι έχει σχέση με την ασφάλεια και άμυνα. Προτού όμως εξεταστούν οι προκλήσεις 

και οι ευκαιρίες που έχουν προκύψει λόγω της επιρροής της συγκεκριμένης 

θεώρησης, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΝΚΕΡΚΗΣ - 1947 

Το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, βρήκε τους νικητές να έχουν να 

αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ανοικοδόμησης της Ευρώπης, αλλά 

παράλληλα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποτροπής οιουδήποτε 

ενδεχόμενου επανεμφάνισης της Γερμανικής απειλής. Η επίτευξη των παραπάνω 

ήταν δυνατή μόνο μέσω μιας προοπτικής οικοδόμησης ενός θεσμικού πλαισίου 

που θα ευνοούσε τη συνεργασία των χωρών της δυτικής κυρίως Ευρώπης. 

Κατόπιν τούτου, στις 4 Μάρτιου του 1947, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία 

σύναψαν την Συνθήκη της Δουνκέρκης, μια αμυντική συμμαχία που αφορούσε 

κυρίως την αντιμετώπιση της Γερμανίας, αλλά παράλληλα αποτελούσε και τη 

βάση για ευρύτερη συνεργασία των Ευρωπαϊκών χωρών (Πανάγος-Τσούντας 

2002). 

2. ΣΧΕΔΙΟ PLEVEN - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1950 / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - 27 ΜΑΙΟΥ 1952 

Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα (ΕΑΚ) ήταν η γαλλική απάντηση το 

1950, στη πρόταση των ΗΠΑ για ανασύσταση των γερμανικών ενόπλων 

δυνάμεων. Το Σχέδιο Pleven (εισηγητής ήταν ο Γάλλος Πρωθυπουργός René 

Pleven) ήταν μια συμβιβαστική λύση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης που πρότεινε τη 

δημιουργία ενός ενοποιημένου στρατού 100.000 ανδρών από τα ευρωπαϊκά 

κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με συμμετοχή γερμανικών δυνάμεων υπό κοινή διοίκηση, 

και στη διάθεση του στο ΝΑΤΟ (Κουσκουβέλης 1995). Επιδίωξη αυτού του 

σχεδίου δηλαδή, ήταν ο σχηματισμός μίας πανευρωπαϊκής αμυντικής δύναμης, 

ως εναλλακτικό σχέδιο στην πρόταση προσχώρησης της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, η 

οποία απέβλεπε στην αξιοποίηση του όποιου στρατιωτικού δυναμικού της 

Γερμανίας σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Σοβιετική Ένωση. Την ΕΑΚ θα 

αποτελούσαν η Δυτική Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το 

Λουξεμβούργο. Μία σχετική συνθήκη ίδρυσης υπογράφτηκε στις 27 Μαΐου 1952, 
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αλλά το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 

Η κατάρρευση του σχεδίου ήρθε όταν απέτυχε να επικυρωθεί από το 

γαλλικό κοινοβούλιο εξαιτίας της επικρατούσας γκολικής ιδεολογίας πως μία 

οργάνωση σαν την ΕΑΚ θα αποδυνάμωνε την εθνική κυριαρχία της Γαλλίας. 

Εξίσου όμως σημαντική αιτία αποτυχίας του σχεδίου ήταν, η εξαρχής άρνηση 

συμμετοχής σε αυτήν της Μεγάλης Βρετανίας. 

Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1957, 

τα μέλη-κράτη αναζήτησαν μία κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική μέσω των 

σχεδίων Fouchet1 (1961-1962), μια προσπάθεια για να κρατήσει ο Charles de 

Gaulle την ισορροπία δυνάμεων υπέρ της Γαλλίας, σχέδια τα οποία επίσης 

απέτυχαν.  

Ο De Gaulle θεωρούσε τη Βρετανία ως αμερικανική επέκταση στην 

Ευρώπη και ένα ιδεολογικό και επιχειρησιακό πλήγμα για την πολιτική 

χειραφέτηση της Ευρώπης. Μη μπορώντας παράλληλα να δεχθεί τον 

πατερναλιστικό ρόλο των ΗΠΑ ως «ευρωπαϊκή δύναμη» και την εμπλοκή τους 

στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, υιοθέτησε μια πολιτική που απέρριπτε τη σύσταση 

μiας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει την 

κυριαρχία των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά κυρίως την ρεαλιστική προοπτική 

διαμόρφωσης κατάλληλα των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων υποθέσεων, με 

απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί ο ρόλος της Γαλλίας ως μια ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια δύναμη (Voskopoulos 2006). 

Ύστερα από αίτημα των αρχηγών κρατών και των κυβερνήσεων για τη 

διεύρυνση των δυνατοτήτων προόδου σε πολιτικό επίπεδο, εκπονήθηκε μια 

έκθεση γνωστή με το όνομα «έκθεση Davignon», που αποτέλεσε την αρχή για την 

εδραίωση της κοινής εξωτερικής ευρωπαϊκής πολιτικής με την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ). Η ΕΠΣ εγκαινιάσθηκε ανεπίσημα στη διάσκεψη 

κορυφής του Λουξεμβούργου το 1970, προτού να θεσμοθετηθεί από την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) το 1987, η οποία και αποτέλεσε τον πρόγονο της 

ΚΕΠΠΑ (Κιντής - Ντόκος 2006). 

                                            
1 Γράφτηκαν από τον Christian Fouchet, πρεσβευτή της Γαλλίας στην Δανία. 
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3. ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΔΕΕ) - 1948 

Η απειλή του αυξανόμενου Σοβιετικού επεκτατισμού οδήγησε την Συνθήκη 

της Δουνκέρκης να επεκταθεί στις χώρες της BENELUX (Μεγάλη Βρετανία, 

Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο), που δημιούργησαν στις 17 Μαρτίου 

1948 τον Οργανισμό του Συμφώνου των Βρυξελλών (Brussels Organization 

Treaty – BOT). Αυτός ο Οργανισμός μετεξελίχτηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους 

στη επονομαζόμενη ΔΕΕ (Western Union Defence Organization), ως ένας 

ευρωπαϊκός οργανισμός συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (Παρίσης 

2010). Η ανεπάρκεια του οργανισμού σε στρατιωτικές δυνάμεις και αμυντικές 

δυνατότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση, οδήγησε στην 

ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949, με τις ΗΠΑ σε ρόλο εγγυητή της ασφάλειας της 

Ευρώπης (Κιντής - Ντόκος 2006). 

Η συνεχής αίσθηση ύπαρξης απειλής, οδήγησε σε διλήμματα ασφάλειας 

και είχε ως επακόλουθο να γίνει δυνατός ο σχηματισμός μιας συμμαχίας, μιας 

ορθολογικής επιλογής κάτω από συνθήκες αναρχίας. Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είχαν 

ως στόχο την εξισορρόπηση των κοινών απειλών. Ωστόσο, μία βασική διαφορά 

μεταξύ των δύο στρατηγικών εταίρων διαφοροποιούσε τα κίνητρά τους, η 

εγγύτητα. Τα ευρωπαϊκά κράτη όχι μόνο είχαν αποδυναμωθεί μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ήταν και πιο κοντά από ότι οι ΗΠΑ στην πηγή της κοινής 

απειλής. Ως ακόλουθο, η συμμαχία με τις ΗΠΑ, ήταν μια προσπάθεια να 

αντισταθούν στη Σοβιετική επεκτατική πολιτική και να υπερασπιστούν την κοινή 

τους άποψη περί παγκόσμιας τάξης, αντιμετωπίζοντας από κοινού την 

ενδεχόμενη εμφάνιση ενός ηγεμόνα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ 

εντόπισαν τις κοινές προτιμήσεις τους για μια παγκόσμιας τάξης ιδεολογία 

(Voskopoulos 2011). 

Η ΔΕΕ αποτελείτο από 28 χώρες, οι οποίες διαχωρίζονταν σε κράτη-μέλη, 

συνδεδεμένα μέλη - παρατηρητές και συνδεδεμένους εταίρους. Στην Ευρώπη των 

δεκαπέντε, δέκα χώρες είχαν καθεστώς κράτους-μέλους, ενώ η Αυστρία, η Δανία, 

η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Σουηδία είχαν καθεστώς παρατηρητή. Πέραν των 

δεκαπέντε, έξι ήταν οι χώρες υπό καθεστώς συνδεδεμένου μέλους, η Ουγγαρία, η 

Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Τουρκία και τέλος, οι επτά 

συνδεδεμένοι εταίροι ήταν η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
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Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ρουμανία (Μανιάτης - Μελέας 2009). 

Η σηματοδότηση ενός νέου σταδίου δημιουργίας μιας πιο στενής ένωσης 

μεταξύ των λαών της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε με τη συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992 

και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993. Η Ένωση απέκτησε πλέον ένα ενιαίο 

θεσμικό πλαίσιο, που αποτελείτο από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Συνθήκη 

εκχώρησε ορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες 

ομάδες που συνήθως αναφέρονται ως «πυλώνες»2. Ως δεύτερος «πυλώνας» 

καθιερώθηκε η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας που 

προβλέπονταν στον τίτλο V της συνθήκης (Novak 2015). 

Η συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 

και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999, τροποποίησε τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τις ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Με αυτή τη συνθήκη καθορίστηκε ότι η ΔΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της ανάπτυξης της Ένωσης παρέχοντας στην Ένωση πρόσβαση σε 

επιχειρησιακή ικανότητα. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η δημιουργία μιας κοινής 

στρατηγικής και η βελτίωση της λήψης αποφάσεων χάρη στη μεγαλύτερη 

χρησιμοποίηση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου. Δημιουργήθηκε η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, 

και συγκροτήθηκε μια μονάδα σχεδιασμού της πολιτικής και έγκαιρης 

προειδοποίησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση των διεθνών 

γεγονότων και των επιπτώσεών τους. Εισήχθησαν τέλος, οι αποστολές 

Petersberg3 στον τίτλο V (ΚΕΠΠΑ) της ΣΕΕ. Πλέον η ΔΕΕ περιθωριοποιείται και 

αντικαθίσταται σταδιακά από την ΚΕΠΠΑ. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ δεν άλλαξε 

ριζικά τον χαρακτήρα της ΚΕΠΠΑ και ενώ η αναθεώρηση της ήταν ένας από τους 

κύριους λόγους σύσκεψης, το τελικό αποτέλεσμα διέψευσε τις προσδοκίες (Κιντής 

-Ντόκος 2006). 

                                            
2 Ο πρώτος «πυλώνας» αποτελείτο από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, και παρείχε το πλαίσιο εντός 
του οποίου ασκούνταν από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα οι αρμοδιότητες σε τομείς που διέπονταν 
από τη Συνθήκη, για τους οποίους τα κράτη-μέλη είχαν μεταβιβάσει την κυριαρχία τους, και ο τρίτος 
«πυλώνας» ήταν η συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που 
προβλέπονταν στον τίτλο VI της συνθήκης. 
3 Η Διακήρυξη του Πέτερσμπεργκ (Petersberg Declaration), παρουσιάστηκε τον Ιουνίου 1992, κατά 
τη Σύνοδο Κορυφής της ΔΕΕ στη Βόννη. 
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Κομβική ήταν η Διάσκεψη Κορυφής του St. Mallο (3-4 Δεκεμβρίου 1998), 

όπου η Γαλλία και η Βρετανία προχώρησαν στην υποστήριξη του στόχου της 

Ευρωπαϊκής Άμυνας, επισημαίνοντας την ανάγκη αυτονόμου δράσεως της ΕΕ, με 

την διευκρίνηση ότι η ΕΕ θα αναλαμβάνει δράση μόνο εάν το ΝΑΤΟ δεν 

παρεμβαίνει και εφόσον δεν δημιουργούνται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, 

καθορίζοντας την Αρχή της Συμπληρωματικότητας (No Duplication). 

Πράγματι, η ΔΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των 

πρώτων αποστολών του Petersberg, οι οποίες θα αναφερθούν παρακάτω, όπως 

η αποστολή αστυνομικής δύναμης στο Μόσταρ ή η συνεργασία με την αστυνομία 

στην Αλβανία. Σήμερα, ωστόσο, ο ρόλος αυτός φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί 

υπέρ της ανάπτυξης των δομών και των ικανοτήτων της ίδιας της Ένωσης στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ, όπως αποδεικνύει και η μεταφορά των επιχειρησιακών 

ικανοτήτων της ΔΕΕ στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τα επικουρικά όργανα της ΔΕΕ, 

το Ινστιτούτο Μελετών για θέματα Ασφάλειας και το Δορυφορικό Κέντρο, την 01 

Ιανουαρίου 2002, έπαψαν να υπάγονται στη ΔΕΕ και μετατράπηκαν σε υπηρεσίες 

της Ένωσης. Εξάλλου, με τη συνθήκη της Νικαίας, η οποία υπεγράφη στις 26 

Φεβρουαρίου 2001 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ την 01 Φεβρουαρίου 2003, 

καταργήθηκαν ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ), οι οποίες αφορούσαν τις σχέσεις της ΔΕΕ με την Ένωση. Η συλλογική 

άμυνα, από αρμοδιότητα της ΔΕΕ, περιέρχεται πλέον στο πεδίο των 

αρμοδιοτήτων του ΝΑΤΟ. 

Τέλος στο θεσμό της ΔΕΕ έδωσε την 02 Απριλίου 2010, η κοινή διακήρυξη 

των 10 Κρατών-Μελών της. Έπειτα από 62 χρόνια λειτουργίας του θεσμού 

αποφάσισαν ομόφωνα ότι δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, καθώς μετά τη Συνθήκη 

της Λισσαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ από την 01 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ 

αναλαμβάνει πλέον τις λειτουργίες της ΔΕΕ. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της 

Λισσαβόνας και βάσει του Άρθρου 42.7 δημιουργείται μια Ευρωπαϊκή υποχρέωση 

για αμοιβαία αρωγή και άμυνα που είναι δεσμευτική στο πλαίσιο της ΕΕ. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο: «Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος 

μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του 

παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό 

δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 
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ορισμένων κρατών μελών». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ) 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας, τον Ιούνιο του 1999, δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ (Common Foreign Security Policy - 

CFSP), καθώς και στις αποστολές διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, αποφασίστηκε η 

μεταφορά των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της ΔΕΕ στην ΕΕ, στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) (European Security and 

Defence Policy - ESDP). Στις 10 - 11 Δεκέμβριου τον ίδιο χρόνο, στη Σύνοδο 

Κορυφής του Ελσίνκι τέθηκε ως Κύριος Στόχος 2003 (Headline Goal 2003), η 

δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης, μεγέθους 50.000-

60.000 ατόμων, διαθέσιμων εντός 60 ημερών, για την ανάληψη αποστολών τύπου 

Petersberg και με δυνατότητα ανάπτυξης για διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. 

Αναφέρθηκαν εκτενώς στην ΕΠΑΑ και στην απόκτηση, από την ΕΕ, δυνατότητας 

τόσο στρατιωτικής όσο και μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων (Παρίσης 2010). 

Επιπλέον, στη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα 

της Πορτογαλίας στις 19-20 Ιούνιου 2000, αποφασίσθηκε με ποιο τρόπο θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν τα μη ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στη στρατιωτική 

διαχείριση των κρίσεων και πώς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη βελτίωση 

των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. 

Στις 21 Νοεμβρίου 2000, στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος για 

τον καθορισμό των συμμετοχών των κρατών μελών (Κ-Μ) στην Ευρωδύναμη 

(Capabilities Commitment Conference), όπου αποφασίστηκε η σύνταξη τριών 

καταλόγων δυνάμεων του HHC (Helsinki Headline Catalogue) που αναφέρεται 

στις συνεισφορές των Κ-Μ, του HPC (Helsinki Progress Catalogue) που 

αναφέρεται στις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των δυνάμεων που 

απαιτούνται για τη συγκρότηση της δύναμης και εκείνων που έχουν δηλωθεί από 
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τα κράτη και του HFC (Helsinki Force Catalogue) που αναφέρεται στις 

συνεισφορές των τρίτων χωρών (Παρίσης 2010). 

Το 2003 ήταν το έτος που ξεκίνησε η ανάληψη από την ΕΕ επιχειρήσεων 

διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, με μία μη στρατιωτική επιχείρηση, την 

European Union Police Mission (EUPM) που αναπτύχθηκε τον Ιανουάριο του 

2003, στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, με τη συμμετοχή περίπου 500 αστυνομικών. 

Εντός του δευτέρου εξαμήνου του ίδιου έτους εγκρίθηκε το κείμενο για την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας – ΕΣΑ (European Security Strategy), που 

αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ και καθορίζει τις 

απειλές, τους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς της ΕΕ και τους τρόπους 

υλοποίησής τους. Από το 2004 η ΕΕ ανέλαβε νέες πρωτοβουλίες σύμφωνα με τον 

Κύριο Στόχο 2010 (Headline Goal 2010), όπως τα Συγκροτήματα Μάχης 

(Battlegroups), ενώ η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού (European 

Defence Agency - EDA) προσέδωσε νέα διάσταση στην ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. 

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2008 

και τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, η ΕΠΑΑ 

μετονομάσθηκε σε Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) (Common 

Security and Defence Policy - CSDP). Διατυπώθηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι 

αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων καθώς και η φύση των αποστολών 

συνοψίζοντας τους αντικειμενικούς σκοπούς της ΚΠΑΑ στην υποστήριξη και στην 

αποκατάσταση της σταθερότητας, πρωτίστως σε περιοχές στρατηγικού 

ενδιαφέροντος για την Ένωση, και κυρίως μέσω επίμονων προσπαθειών στο 

πεδίο της πρόληψης κρίσεων, της διαχείρισης κρίσεων, και της ανασυγκρότησης 

μετά την κρίση. 

Επιπλέον εισήχθηκε η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για την περίπτωση που 

ένα κράτος - μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, καθώς και η ρήτρα 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών της Ένωσης, για την παροχή αρωγής σε 

ένα κράτος - μέλος, στο έδαφός του, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες 

τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς επίσης και σε περίπτωση φυσικής ή 

ανθρωπογενούς καταστροφής. 



28 

./. 

Ομοίως, δημιουργήθηκαν τα θεσμοθετημένα όργανα της ΚΕΠΠΑ που 

ισχύουν και σήμερα, τα οποία είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

(European External Action Service- EEAS), που λειτουργεί από την 01 Ιανουαρίου 

2011, ως οιονεί Υπουργείο Εξωτερικών της Ένωσης, υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο 

για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ), υλοποιώντας την ΚΕΠΠΑ και άλλα θέματα εξωτερικής 

εκπροσώπησης της ΕΕ. 

Παράλληλα, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (Political and Security 

Committee - PSC), που συγκροτείται από τους Πρέσβεις των χωρών μελών, 

παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση στους τομείς που καλύπτονται από την 

ΚΕΠΠΑ, εκφράζοντας γνώμες και εισηγήσεις στο Συμβούλιο και τον ΥΕ/ΑΠ, ενώ 

είναι υπεύθυνη για τον πολιτικό έλεγχο και την στρατηγική διεύθυνση των 

επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, λαμβάνοντας ανάλογες αποφάσεις. Στο έργο 

της υποστηρίζεται από τη Στρατιωτική Επιτροπή (European Union Military 

Committee - EUMC), την Επιτροπή Μη Στρατιωτικής Διαχείρισης Κρίσεων 

(Committee for Civilian Aspects of Crisis Management - CIVCOM), την Πολιτικο-

Στρατιωτική Ομάδα (Politico-Military Group - PMG), και το Στρατιωτικό Επιτελείο 

(European Union Military Staff - EUMS). 

Επίσης, υιοθετήθηκαν καινοτόμες διατάξεις που διεύρυναν τη δυνατότητα 

συνεργασίας των Κ-Μ στον αμυντικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, θεσμοθετήθηκε η 

«μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία», δηλαδή ενισχυμένη μορφή συνεργασίας 

μεταξύ κρατών - μελών της ΕΕ που πληρούν ορισμένα κριτήρια στον τομέα των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων και επιχειρήσεων, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα 

διεξαγωγής κοινής αποστολής από ομάδα κρατών μελών, διευρύνοντας το φάσμα 

των αποστολών διαχείρισης κρίσεων. 

Τέλος, καθιερώθηκε στη Συνθήκη ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Άμυνας - ΕΟΑ (European Defence Agency - EDA), κύρια αποστολή του οποίου 

είναι η υποστήριξη του Συμβουλίου και των Κ-Μ στις προσπάθειές τους για 

βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων τους στο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων, 

την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, την 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης και την προαγωγή 

της έρευνας με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού και 
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τεχνολογικού δυναμικού στον τομέα της άμυνας για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

ΚΠΑΑ (Council Decision 2011/411/CFSP). 

2. ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΚΠΑΑ) 

α. Γενικά 

 Η ΚΠΑΑ αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της ΚΕΠΠΑ, τόσο για 

στρατιωτικούς όσο και μη στρατιωτικούς σκοπούς, αποσκοπώντας στο να 

καταστήσει την ΕΕ ικανή να αναλαμβάνει ανεξάρτητη δράση στη διαχείριση 

κρίσεων, στις οποίες το ΝΑΤΟ, ως σύνολο, δεν λαμβάνει μέρος. Από την άλλη, η 

ΚΕΠΠΑ αποτελεί αφενός το θεσμικό πλαίσιο το οποίο δημιούργησε την ΚΠΑΑ 

αφετέρου το πολιτικό πλαίσιο το οποίο νομιμοποιεί τις δραστηριότητές της. 

 Οι αποφάσεις σχετικά με την ΚΠΑΑ λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 42 ΣΕΕ). 

Λαμβάνονται ομόφωνα εκτός από κάποιες ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις που 

αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ, άρθρο 45 ΣΕΕ), καθώς και τη 

μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO, άρθρο 46 ΣΕΕ), όπου ισχύει η 

ψηφοφορία με πλειοψηφία. Οι προτάσεις για αποφάσεις παρουσιάζονται συνήθως 

από την ΥΕ/ΑΠ. Από 1 Νοεμβρίου 2014 καθήκοντα ΥΕ/ΑΠ ανέλαβε η Federica 

Mogherini. 

 Για πρώτη φορά μετά το 2008, θέματα ασφάλειας και άμυνας 

συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013. Tα θέματα που 

συζητήθηκαν ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΚΠΑΑ, η προώθηση 

της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και η ισχυροποίηση της 

ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Η διαδικασία εφαρμογής των 

Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013 βρίσκεται σε 

εξέλιξη, ενώ επισκόπηση της έως σήμερα προόδου πραγματοποιήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2015, σε συνέχεια και της συναφούς 

συζήτησης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Μαΐου του ιδίου έτους. 

Επισημαίνεται ότι το όλο θέμα παραμένει στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου (European_Council 2015). 
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β. Η Τρέχουσα Πρακτική Παρέμβασης / Αποστολές Petersberg 

Όπως έχει προαναφερθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τις 

αποστολές τύπου Petersberg, ως το είδος εκείνο των επιχειρήσεων που θα 

αναλάβει η ΕΕ. Οι αποστολές αυτές είναι4: 

 (1) Ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης αμάχων. 

 (2) Αποστολές διατήρησης της ειρήνης. 

 (3) Επέμβαση μαχίμων δυνάμεων στη διαχείριση κρίσεων. 

 (4) Αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης. 

Παράλληλα, στα άρθρα 42 και 43 της Συνθήκη της Λισσαβόνας 

καθορίζεται ότι οι αποστολές των δυνάμεων της Ένωσης, επεκτείνονται πέραν των 

αποστολών τύπου Petersberg, καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί τα διατιθέμενα 

στρατιωτικά και μη μέσα από τα Κ-Μ εντός της ΕΕ και να αναλαμβάνει αποστολές 

εκτός ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 

συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα πάντα με τις 

αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι αποστολές αυτές 

περιλαμβάνουν τις κοινές δράσεις αφοπλισμού, τις ανθρωπιστικές αποστολές και 

αποστολές διάσωσης, τις αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και 

αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, τις αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων 

και διατήρησης της ειρήνης, τις αποστολές ανάληψης διαχείρισης των κρίσεων, με 

τη συμμετοχή μαχίμων δυνάμεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποστολές 

αποκατάστασης της ειρήνης και οι επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το πέρας 

των συγκρούσεων. Όλες οι αποστολές αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη τρίτων χωρών για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους. 

Μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (25-26 Μαρτίου 2004) αποφάσισε να αναθεωρήσει το 
                                            
4 Η αντίστοιχη παράγραφος στη ΣΕΕ αναφέρει : «Πέραν της συνεισφοράς για την κοινή άμυνα, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και το άρθρο V της τροποποιημένης 
Συνθήκης των Βρυξελλών, στρατιωτικές μονάδες των κρατών μελών της ΔΕΕ, ενεργώντας υπό την 
ΔΕΕ, θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για αποστολές ανθρωπιστικές και διάσωσης, 
αποστολές ειρηνευτικές, αποστολές χειρισμού κρίσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της επιβολής 
της ειρήνης». 
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πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θέτοντας 

τους εξής στρατηγικούς στόχους: 

(1) Επιδίωξη μεγαλύτερης διεθνούς συναίνεσης και 

εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών κατά της τρομοκρατίας. 

(2) Περιορισμό της πρόσβασης των τρομοκρατών σε 

χρηματοδοτικούς και άλλους οικονομικούς πόρους. 

(3) Μεγιστοποίηση της ικανότητας των κρατών - μελών και των 

φορέων της ΕΕ να προβαίνουν στον εντοπισμό, την ανάκριση και τη δίωξη 

τρομοκρατών και να προλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις. 

(4) Προστασία της ασφάλειας των διεθνών μεταφορών και 

εξασφάλιση αποτελεσματικών συστημάτων συνοριακών ελέγχων. 

(5) Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των κρατών - μελών να 

αντιμετωπίζουν τις συνέπειες τρομοκρατικής επίθεσης. 

(6) Καταπολέμηση των παραγόντων, οι οποίοι συμβάλλουν στην 

υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση νέων στελεχών. 

γ. Μηχανισμός Χρηματοδότησης Στρατιωτικών Επιχειρήσεων 

«ΑΘΗΝΑ» 

Για την εφαρμογή της ΚΠΑΑ, τα κράτη - μέλη θέτουν στη διάθεση 

της Ένωσης στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να 

συμβάλουν στους στόχους που καθόρισε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο 

δημιούργησε ένα μηχανισμό, επονομαζόμενο «ΑΘΗΝΑ» (ATHENA Mechanism), ο 

οποίος διαθέτει την αναγκαία δικαιοπρακτική ικανότητα για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές 

επιπτώσεις (Απόφαση 2008/975). Ο μηχανισμός «ΑΘΗΝΑ» δημιουργήθηκε το 

2004 και αποσκοπεί στη διαχείριση της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων που 

απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρήσεων ΕΕ. Η διαχείριση του 

μηχανισμού «ΑΘΗΝΑ» υπάγεται στην Ειδική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 

τους εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν. Στο Μηχανισμό συμμετέχουν 

όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, πλην της Δανίας. Ωστόσο, ο κοινός χρηματοδοτικός 
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μηχανισμός «ΑΘΗΝΑ» καθορίζει επακριβώς, ποιά από τα έξοδα της επιχείρησης 

θα καλυφτούν από αυτόν, ενώ το υπόλοιπο κόστος επιβαρύνει τα κράτη - μέλη 

που συμμετέχουν στην εκάστοτε επιχείρηση (Παρίσης 2010). 

3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΕ 

α. Γενικά 

 Η συγκρότηση των πολυεθνικών δυνάμεων με τη συνδρομή των 

κρατών - μελών της ΕΕ προβλέφθηκε αρχικά από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 

1992. Αρχικώς, για την ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου της ΔΕΕ, καθορίστηκε 

η διάθεση σ’ αυτήν μονάδων που ονομάστηκαν FAWEU (Forces Answerable to 

West European Union). Οι στρατιωτικές αυτές δυνάμεις δεν θα ήταν μόνιμες αλλά 

θα διατίθενται από τα κράτη μέλη της ΔΕΕ κάθε έτος, όπως το EUROCORPS, η 

ΕUROFOR, η ΕUROMARFOR και η Ευρωπαϊκή Αεροπορική Δύναμη (EAG). 

Παράλληλα συγκροτήθηκαν δυνάμεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στα Στρατηγεία 

Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ όπως το Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Συμμαχικής 

Διοίκησης Ευρώπης (Allied Command Europe, Rapid Reaction Corps – ARRC) και 

το στρατηγείο του πρώτου Γερμανό-Ολλανδικού Σώματος. 

β. EUROCORPS – Ευρωπαϊκό Σώμα 

 Το EUROCORPS θεωρείται πρόδρομος της μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας. Συγκροτήθηκε το 1992 στο πλαίσιο συνεργασίας Γαλλίας και 

Γερμανίας, θέτοντας υπό κοινή διοίκηση ορισμένες μονάδες των στρατευμάτων 

τους. Το 1993 προσχώρησε το Βέλγιο, η Ισπανία το 1994 και το Λουξεμβούργο το 

1996. Αυτά τα πέντε κράτη αποτέλεσαν τα κράτη – πλαίσιο του EUROCORPS. Η 

Ελλάδα, η Τουρκία και η Ιταλία ενσωμάτωσαν τμήματα ως συνδεδεμένοι εταίροι. 

Υπάγεται στην αρχή μιας «κοινής επιτροπής» αποτελούμενης από τους 

επικεφαλής των διοικήσεων και των πολιτικών διευθυντών των συμμετεχουσών 

χωρών. Από το 2002 έχει μετατραπεί σε σώμα ταχείας αντίδρασης στην υπηρεσία 

της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η συνολική δύναμη μπορεί να ανέλθει στις 65.000 

προσωπικό και έχει συμμετάσχει σε διάφορες κοινές αποστολές των δύο 

οργανώσεων όπως την SFOR (1998), KFOR (2002), ISAF (2004 – 2012), EUTM 

MALI Β΄εξάμηνο/2015, ενώ είναι σε ετοιμότητα ως FHQ EUBG για το 
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Β΄εξάμηνο/2016. Από 01 Ιανουαρίου 2016 η Πολωνία έγινε το έκτο κράτος – 

πλαίσιο (EUROCORPSn.d.). 

γ. ΕUROFOR και ΕUROMARFOR 

 Οι δύο αυτές δυνάμεις συστήθηκαν το 1995 από τη Γαλλία, την 

Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Τέθηκαν στη διάθεση της ΔΕΕ και 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της υποστήριξης 

του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα. Η EUROFOR (European Rapid Operational 

Force), είναι μια πολυεθνική δύναμη επιπέδου μεραρχίας, με τέσσερις ταξιαρχίες 

από τις συμμετέχουσες χώρες. Έχει τη δυνατότητα χερσαίας ταχείας αντίδρασης 

και μπορεί να ενεργεί μόνη ή από κοινού με την ΕUROMARFOR. Αποτελεί 

επιχειρησιακή δύναμη από τον Ιούνιο 1998 και οι μονάδες της είναι δυνάμεις on 

call τις οποίες κάθε χώρα καθορίζει περιοδικά. Η δύναμη της δύναται να φτάσει τις 

20.000. Τον Ιούλιο του 2012 διαλύθηκε και μετατράπηκε σε BattleGroup 

(EUROFOR BG). 

 Την ίδια χρονιά συγκροτήθηκε και η ΕUROMARFOR (European 

Operational Maritime Force), μια πολυεθνική ναυτική δύναμη συγκροτημένη εκ 

των προτέρων, από αεροναυτικές μονάδες των τεσσάρων χωρών, μη μονίμου 

χαρακτήρα. Η διοίκηση της δύναμης αναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια από τις 

συμμετέχουσες χώρες και επικεφαλής είναι ο αντίστοιχος Αρχηγός Στόλου. Οι 

χώρες έχουν προκαθορίσει τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις που δεσμεύουν 

για την διάθεση τους στη ΕUROMARFOR. Από το 2011 συμμετέχει στην 

επιχείρηση ATALANTA της ΕΕ στον ινδικό ωκεανό (Παρίσης 2010). 

δ. European Air Group 

Η Ευρωπαϊκή Αεροπορική Δύναμη (European Air Group- EAG) 

δημιουργήθηκε από τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία το 1995. Αποτελεί μια μικτή 

αεροπορική διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό αεροπορικών 

επιχειρήσεων, χωρίς να υπάρχει μόνιμη διάθεση αεροσκαφών. Η Ιταλία εισήλθε το 

1998 και το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ολλανδία το 2001. Σκοπός αυτής 

της κοινής προσπάθειας είναι η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των 

πολεμικών αεροποριών των κρατών μελών. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα σε αυτή 

τη συνεργασία αποτέλεσε η συμφωνία ΑΤΑRES με την οποία οι συμμετέχουσες 
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χώρες μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους μέσα αερομεταφοράς και εναέριου 

ανεφοδιασμού καυσίμων.  

Η εν λόγω αεροπορική δύναμη έχει τη δυνατότητα να διεξάγει 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μάχης, προστασίας δυνάμεως, καθώς και να 

διαθέσει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) και συστήματα επικοινωνιών 

και πληροφοριών. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ καθώς έχει 

συμπεριληφθεί στον HFC (Παρίσης 2010). 

ε. Συγκροτήματα Μάχης (BattleGroups-BG) 

Tα κράτη - μέλη της ΕΕ προχώρησαν το 2004 στη δημιουργία 

δεκατριών BG τα οποία σήμερα αυξήθηκαν σε δεκαοκτώ, δεκατέσσερα BG με 

προσωπικό περίπου 1500 ατόμων και τέσσερα με 2500 άτομα το καθένα. 

Πρόκειται για μικρούς αυτάρκης στρατιωτικούς επιχειρησιακούς σχηματισμούς, 

υψηλής ετοιμότητας, τα οποία από 5 έως 30 ημέρες μπορούν να αναπτυχθούν και 

να επιχειρήσουν σε απόσταση έως 6.000 χλμ. από τις Βρυξέλλες, για 30 ημέρες, ή 

μέχρι 120 εφόσον ανεφοδιαστούν κατάλληλα. 

Πέρα από τα κράτη - μέλη της ΕΕ στα BG συμμετέχουν χώρες του 

ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως η Νορβηγία και χώρες που δεν ανήκουν 

ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην ΕΕ όπως η FYROM και η Ουκρανία, σύμφωνα πάντα 

με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των δυνάμεων που 

έχουν καθοριστεί από τα κράτη - μέλη. Είναι γεγονός, πως η ΕΕ με τη συγκρότηση 

των Συγκροτημάτων Μάχης αυξάνει τις ικανότητες της για ανάληψη δράσης όπου 

χρειαστεί. Κάθε χρόνο δύο BG βρίσκονται διαρκώς σε επιφυλακή, ένα για κάθε 

εξάμηνο ενώ αλληλοσυμπληρώνονται με τη ΝΑΤΟική Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης 

(NRF). Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία συμμετέχουν στο 

BattleGroup HELBROC, το οποίο ήταν σε ετοιμότητα το Α΄ εξάμηνο του 2016 και 

θα τεθεί και πάλι το 2018 και το 2020. Μέχρι σήμερα η ΕΕ δεν έκανε χρήση των 

BG, πράγμα για το οποίο η ελίτ της ΕΕ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη λύπη της. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί μια στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης 

κρίσεων της ΕΕ, ένα επιχειρησιακό στρατηγείο (OHQ) διορίζεται μετά από 

απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Το επιχειρησιακό στρατηγείο κατευθύνει το 

αντίστοιχο BG που θα αναπτυχθεί. Υπάρχουν πέντε ομοιότυπα στρατηγεία 
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επιχειρήσεων της ΕΕ, στη Γαλλία (Mont Valerien), τη Βρετανία (Northwood), τη 

Γερμανία (Potsdam), την Ιταλία (Rome) και την Ελλάδα (Larissa) και τα οποία 

δημιουργήθηκαν κατόπιν απόφασης του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 22 Ιανουαρίου 2001. Αν μια επιχείρηση της ΕΕ σχεδιάζεται και διεξάγεται με 

χρήση μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ , ως επιχειρησιακό στρατηγείο δύναται 

να οριστεί η Συμμαχική Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (Allied Command 

Operations - ACO), παλαιότερα γνωστή ως SHAPE (Παρίσης 2010). 

Σημειώνεται ότι, το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΣΕΕΕ) ή European Union Operation Headquarters (EL EU OHQ), που 

λειτουργεί στο πλαίσιο του στρατηγείου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ανέλαβε τη διαχείριση 

κρίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, διεξάγοντας την επιχείρηση EUFOR 

RCA (10 Φεβρουαρίου 2014 – 23 Μαρτίου 2015), έχοντας ως αποστολή την 

παροχή προσωρινής στήριξης για την επίτευξη ενός σταθερού και ασφαλούς 

περιβάλλοντος στην περιοχή της πρωτεύουσας Bangui, λειτουργώντας ως 

«γέφυρα» (Bridging Operation), μέχρις ότου αναλάβει ο ΟΗΕ. Η δύναμη συνέβαλε 

στις διεθνείς προσπάθειες για την προστασία των πληθυσμών που κινδυνεύουν 

περισσότερο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας. Την EUFOR RCA διαδέχτηκε τον Μάρτιο του 2015, η συμβουλευτικού 

χαρακτήρα αποστολή EUMAM RCA, η οποία με τη σειρά της παρέδωσε στην 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα EUTM RCA τον Ιούλιο του 2016. 

στ. Ναυτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης 

Το 2006 δημιουργήθηκε ένα πολυεθνικό ναυτικό τακτικό συγκρότημα 

(Maritime Task Group) υπό την καθοδήγηση της Γερμανίας. Σκοπός του ήταν να 

εξασφαλίσει ότι κατάλληλες ναυτικές δυνάμεις θα διατίθεντο σε περίπτωση 

ενεργοποίησης κάποιου BG. Όπως ήταν αναμενόμενο προθυμία συμμετοχής 

επέδειξαν και άλλα κράτη - μέλη. Έτσι το Μάρτιο του 2007 συγκροτήθηκε το 

πρώτο Maritime Task Group με τη συμμετοχή πλοίων από τη Γερμανία, τη Γαλλία, 

το Βέλγιο και την Ολλανδία. Το 2008, o Πρόεδρος της Γαλλίας Nicolas Sarkozy, 

λόγω της δυνατότητας τόσο της χώρας του, όσο και της Μεγάλης Βρετανίας να 

διαθέτουν αεροπλανοφόρα, πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ναυτικού 

Συγκροτήματος (European Naval Group). 
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Σε συνέχεια αυτής της πρότασης, υπογράφτηκε στη Σύνοδο 

Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις 10 Νοεμβρίου 2008, η διακήρυξη για τη δημιουργία 

αεροναυτικής δύναμης με συμμετοχή αεροπλανοφόρων και άλλων πολεμικών 

πλοίων από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Η δύναμη αυτή θα 

μπορεί να ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες της ΕΕ, όσο και του ΝΑΤΟ. Η πρώτη 

ναυτική επιχείρηση της νεοσυσταθείσας δυνάμεως έλαβε χώρα στα τέλη του 2008, 

με αποστολή την εξάλειψη των επιθέσεων των Σομαλών πειρατών κατά των 

εμπορικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή. Για τον καλύτερο συντονισμό, αρχικά 

συστάθηκε στις Βρυξέλλες ένα κέντρο συντονισμού, το ΕUNAVCO, το οποίο 

αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από το EUNAVFOR OHQ στο Northwood και 

απεστάλησαν οι δυνάμεις για την υλοποίηση της Επιχείρησης EUNAVFOR 

ATALANTA (Παρίσης 2010). 

Πιο αναλυτικά, η Επιχείρηση EUNAVFOR ATALANTA διεξάγεται από 

την ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής από το 2008, με σκοπό να συμβάλλει στην 

προστασία των πλοίων του Παγκόσμιου Προγράμματος Επισίτισης (World Food 

Program-WFP) τα οποία διανέμουν επισιτιστική βοήθεια στη Σομαλία, αλλά και 

στην προστασία των εμπορικών σκαφών, τα οποία πλέουν στον Κόλπο του Αden 

και ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Παράλληλα, στην αποτροπή, παρεμπόδιση 

και πάταξη πειρατικών ενεργειών και ενεργειών ένοπλης ληστείας και γενικότερα 

στην προσπάθεια να διατηρηθούν οι θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών ανοικτές 

στη ναυσιπλοΐα, καθώς και στην επιτήρηση των δραστηριοτήτων αλιείας στις 

Σομαλικές ακτές. Η Ελλάδα, από την έναρξη της Επιχείρησης το 2008, έχει 

συμμετάσχει με τη Φ/Γ ΨΑΡΑ (2 φορές), τη Φ/Γ NIKΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ και τη Φ/Γ 

ΑΔΡΙΑΣ. Στις 28 Νοέμβριου 2016 το Συμβούλιο παρέτεινε την επιχείρηση έως τον 

Δεκέμβριο του 2018 (European Council 2016). 

Στις 22 Ιουνίου 2015 ξεκίνησε στη νοτιοκεντρική Μεσόγειο η 

Επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR MED, η οποία εισήλθε στην ενεργό της φάση 

τον Οκτώβριο του 2015, και κατά την οποία εντοπίζονται, κατάσχονται και 

καταστρέφονται τα σκάφη που χρησιμοποιούνται ή εικάζεται ότι χρησιμοποιούνται 

από όσους παράνομα διακινούν ή εμπορεύονται μετανάστες. Έκτοτε, η επιχείρηση 

συνέβαλε στη σύλληψη και τη μεταγωγή προς τις ιταλικές αρχές 71 υπόπτων για 

παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, καθώς και στην εξουδετέρωση 139 
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σκαφών. Επιπλέον, η επιχείρηση συνέβαλε στη διάσωση περίπου 16.000 

ανθρώπων. Το Συμβούλιο παρέτεινε την επιχείρηση έως τις 27 Ιουλίου 2017, 

προσθέτοντας ως δύο επιπλέον επικουρικά καθήκοντα, την κατάρτιση της 

ακτοφυλακής και του ναυτικού της Λιβύης και τη συμβολή στην εφαρμογή του 

εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών στα ανοικτά των λιβυκών ακτών 

(European Council 2016). 

ζ. Αστυνομικές δυνάμεις EUPM–EGF 

 Το 2002 η ΕΕ αποφάσισε να συγκροτήσει την Αστυνομική Αποστολή 

της ΕΕ (European Union Police Mission - EUPM). Σύμφωνα με την απόφαση του 

Συμβουλίου τα κράτη - μέλη θα έπρεπε να έχουν διαθέσιμους 5.000 αστυνομικούς 

(το 25% γυναίκες) μέχρι το 2003 για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές, εκ των 

οποίων οι 1.000 σε ετοιμότητα ανάπτυξης εντός 30 ημερών. Αναπτύχθηκε στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου και παραμένει, συμβάλλοντας στην ηρεμία και στην 

σταθερότητα στην περιοχή, εκπαιδεύοντας την τοπική αστυνομία και 

συνεργαζόμενη με την στρατιωτική αποστολή της ΕΕ (EUFOR ALTHEA). 

Ανάλογες αποστολές έχουν αναληφθεί στο Κονγκό, το Νταρφούρ, τη Γουϊνέα-

Μπισσάου, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, κ.ά. 

 Η EUROGENDFOR (European Gendarmerie Force - EGF) είναι 

πολυεθνική δύναμη από το 2005, συγκροτούμενη από τμήματα, αρχικά πέντε και 

ήδη έξι ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν τέτοιες αστυνομικές υπηρεσίες 

(Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ρουμανία). Δηλαδή αστυνομικές 

υπηρεσίες με στρατιωτικό χαρακτήρα και εξοπλισμό. Δεν είναι μια μόνιμη δύναμη 

αλλά μια δύναμη που δημιουργείται και αναπτύσσεται σε ad hoc βάση. Μπορεί να 

είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη δύναμη 800 αστυνομικών το μέγιστο, υπό 

προειδοποίηση 30 ημερών, περιλαμβανομένου ενός ταχέως αναπτυσσόμενου 

στρατηγείου, ο πυρήνας του οποίου θα προέρχεται από το μόνιμο Στρατηγείο. 

 Αποστολή της είναι πρωτίστως στη διάθεση της ΕΕ, για την ανάληψη 

αστυνομικών αποστολών σε επιχειρήσεις μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, 

αλλά και στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ με τη συμμετοχή σε Επιχειρήσεις Διαχείρισης 

Κρίσεων σε συνεργασία με στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ, είτε κατά την ανάπτυξή 

τους σε περιοχή κρίσης, είτε μετά την αποχώρησή τους. Σε επιχειρησιακό 
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επίπεδο, η EGF διαθέτει ένα μόνιμο πολυεθνικό Στρατηγείο στη Vicenza της 

Ιταλίας, το οποίο ασχολείται με την επιχειρησιακή σχεδίαση και συνεισφέρει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στο στρατηγικό επίπεδο. 

 Η πρώτη συμμετοχή της EUROGENDFOR σε επιχείρηση 

διαχείρισης κρίσης ήταν το 2007 στην EUFOR ALTHEA. Ακολούθησε η συμμετοχή 

της στην αποστολή ISAF του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Κατά τη διάρκεια του 2010 

παρείχε υποστήριξη στην αποστολή MINUSTAH του ΟΗΕ στην Αϊτή μετά τον 

καταστροφικό σεισμό στη χώρα αυτή. Το 2014 συμμετείχε στην EUCAP Sahel 

Mali, ενώ το 2015 ήταν από τους βασικούς συντελεστές της επιχείρησης EUFOR 

RCA που αναπτύχθηκε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (Παρίσης 2010). 

η. Αποστολές της ΚΠΑΑ 

 Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη 

με προκλήσεις ασφαλείας κυρίως στην άμεση γειτονία της, αλλά και ακόμη πιο 

μακριά. Η Ένωση μέσω της ΚΠΑΑ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις επιχειρήσεις 

διατήρησης της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της 

διεθνούς ασφάλειας και από το 2003 έχει ξεκινήσει πάνω από 30 ειρηνευτικές 

αποστολές και επιχειρήσεις, πολιτικού, στρατιωτικού ή πολιτικοστρατιωτικού 

χαρακτήρα, που συμβάλλουν στη σταθεροποίηση και την ασφάλεια στην Ευρώπη, 

αλλά και πέρα από αυτήν. Στα Παραρτήματα "Α" και "Β" απεικονίζονται τόσο οι 

επιχειρήσεις της ΕΕ που έχουν ολοκληρωθεί όσο και αυτές που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

 Ωστόσο οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις, εκτός αυτές στο 

Αφγανιστάν και στην Ινδονησία, έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη γειτονία 

της ΕΕ. Η ΕΕ συνεργάζεται συνήθως στην περιοχή που επιχειρεί και με άλλους 

οργανισμούς (όπως την Αφρικανική Ένωση, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη) 

αλλά και με τρίτες χώρες (όπως η Τουρκία). Η συνολική εικόνα των επιχειρήσεων 

της ΕΕ όμως είναι εντυπωσιακή από πλευράς ποσότητας και όχι ποιότητας. Οι 

περισσότερες ειρηνευτικές επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν κυρίως πολιτικό χαρακτήρα, 

ή είναι μικρές επιχειρήσεις υποστήριξης. Μόνο μερικές αποστολές της ΕΕ (όπως 

στη Βοσνία, το Τσαντ και στα ανοικτά της Σομαλίας για την καταπολέμηση της 

πειρατείας) πλησιάζουν με ό, τι έχει κάνει το ΝΑΤΟ ή ο ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια. 
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Επιπλέον, περίπου οι 24 από αυτές άρχισαν πριν από το 2009, και ο ρυθμός και 

το μέγεθος των νέων αποστολών έχει μειωθεί σημαντικά από τότε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ - ΝΑΤΟ 

1. «ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΕΣ» ΚΑΙ «ΑΤΛΑΝΤΙΣΤΕΣ» 

Η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής διάστασης της ΔΕΕ 

επηρεάστηκε από τη διαμάχη μεταξύ των κρατών - μελών της, τα οποία 

διαχωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα, σε αυτά που θεωρούν αναγκαία την παρουσία 

του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και περιττή την ανάπτυξη μίας αυτόνομης ευρωπαϊκής 

αμυντικής πολιτικής (Ατλαντιστές) και εκείνα που θεωρούν απαραίτητη την 

ευρωπαϊκή διάσταση (Ευρωπαϊστές). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

υποβαθμίσουν την στρατηγική της διάσταση από δεύτερο "πυλώνα" σε απλά μια 

"προοπτική". 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Π. Ήφαιστος: «Στο τομέα των 

πολιτικοστρατηγικών ζητημάτων τις πέντε τελευταίες δεκαετίες τα κράτη - μέλη 

επέλεξαν να περιορίσουν την συνεργασία σε αμιγώς διακυβερνητικά πλαίσια. Για 

πολλά από αυτά, για λόγους που ερμηνεύονται εύκολα, η σημασία της Ατλαντικής 

Συμμαχίας δεν έπαυσε ποτέ να ιεραρχείται πιο ψηλά από οποιαδήποτε 

αμυντικοδιπλωματική διευθέτηση αποφασίζεται στο επίπεδο της Ευρώπης» 

(Ήφαιστος n.d.).0 

Το πρώτο βήμα έγινε τον Οκτώβριο του 1984 με τη Διακήρυξη της Ρώμης, 

με την οποία η ΔΕΕ επαναδραστηριοποιήθηκε, με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη 

απόκτησης ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας (Παρίσης 2010), ενώ η υιοθέτηση 

της "Πλατφόρμας" της Χάγης (The Hague Platform – Platform on European 

Security Interests) έθεσε τις βάσεις συμβιβασμού μεταξύ των "Ατλαντιστών" και 

των "Ευρωπαϊστών" για την οικοδόμηση ευρωπαϊκής στρατηγικής διάστασης. Η 

"Πλατφόρμα" τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει ανάγκη στρατηγικής 

διάστασης με απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη του status quo στην Ευρώπη μέσω 

συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, την αποφυγή εντάσεων - κρίσεων και της επιδίωξης 

διαλόγου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αναγνωρίζει τη σημασία ύπαρξης στην 

Ευρώπη των αμερικανικών συμβατικών και πυρηνικών όπλων και των 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Επίσης, θεωρεί ως βάση ανάπτυξης της στρατηγικής 

διάστασης στην Ευρώπη τη ΔΕΕ και ιδιαίτερα το Άρθρο 5 της Τροποποιημένης 
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Συνθήκης των Βρυξελλών (ή αλλιώς Συμφωνία των Παρισίων – 23 Οκτωβρίου 

1954). 

Επιπλέον, καθορίζεται η υποχρέωση των μελών της ΔΕΕ να οικοδομήσουν 

την ευρωπαϊκή ενότητα, σύμφωνα με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Τέλος, 

προσδιορίζονται και οι όροι διεύρυνσης της ΔΕΕ, οι οποίοι προϋποθέτουν 

αποδοχή από τα νέα μέλη της Συνθήκης της, αποδοχή της "Πλατφόρμας" και 

ετοιμότητα υλοποίησής της, καθώς και επίλυση εκκρεμών προβλημάτων με το 

ΝΑΤΟ. Η αναγνώριση του ρόλου των πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, καθώς και 

η διευθέτηση των διαφορών με το ΝΑΤΟ απετέλεσαν προφανώς την αιτία των 

ανασχέσεων της Ελλάδας για ένταξή της το 1987 (Κουσκουβέλης 1995). 

Αποδείχτηκε όμως, ότι και οι "Ατλαντιστές" (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, και ορισμένες φορές για διαφορετικούς λόγους Δανία και Ιρλανδία) 

και οι "Ευρωπαϊστές" (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 

ορισμένες φορές η Ιταλία και συχνά η Ελλάδα) εταίροι διακηρύσσουν πως 

επιθυμούν μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη, αλλά για διαφορετικούς και μάλλον 

αντίθετους λόγους. Οι πρώτοι θεωρούν πως μία ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη θα 

αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στο ΝΑΤΟ και καταλαβαίνει ως "ασφάλεια" την 

πολιτική προσέγγιση των αμυντικών θεμάτων, ενώ οι δεύτεροι αντιλαμβάνονται 

την "ασφάλεια" ως αμυντική πολιτική, ως ευρωπαϊκή στρατιωτική συμμαχία και 

θεωρούν ότι μια ισχυρή Ευρώπη θα δημιουργήσει μία πιο ισόρροπη σχέση 

ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ. 

Προοδευτικά, η αντίθεση μεταξύ "Ατλαντιστών" και "Ευρωπαϊστών" πήρε 

σημαντικές διαστάσεις και διαχύθηκε και σε άλλα θέματα, όπως τις σχέσεις 

ορισμένων Ευρωπαϊκών κρατών με τη ΔΕΕ. Το κυριότερο σημείο αντιπαράθεσης 

αποδείχθηκε ο μελλοντικός ρόλος της ΔΕΕ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε συνάρτηση με το αν ο δεύτερος "πυλώνας" που θα εμπεριείχε τη διάσταση της 

ΚΕΠΠΑ θα επεκτεινόταν και στις στρατιωτικές πλευρές της κοινής αμυντικής 

πολιτικής. 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κατατέθηκαν τρεις προτάσεις. 

Σύμφωνα με την πρώτη, των "Ατλαντιστών", η ΔΕΕ πρέπει να παραμείνει υπό την 

εποπτεία του ΝΑΤΟ, που αποτελεί τον μόνο αξιόπιστο οργανισμό άμυνας στην 
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Ευρώπη, και να αναλαμβάνει, όταν η περίσταση το απαιτεί, συγκεκριμένες ad hoc 

πρωτοβουλίες. Η δεύτερη πρόταση, θέλει τη ΔΕΕ να έχει απλό συμβουλευτικό 

ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η τρίτη, των "Ευρωπαϊστών", προτείνει να 

ενσωματωθεί πλήρως η ΔΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η κορύφωση της αντιπαράθεσης οφείλεται στην πρωτοφανή παρέμβαση 

των ΗΠΑ στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με την κοινοποίηση των πέντε 

σημείων ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας 

ασφαλείας. Παρά την αρχική αντίδραση των "Ευρωπαϊστών" στο κείμενο αυτό, 

εντούτοις το έλαβαν σοβαρά υπόψη, και στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης (Ιούνιος 

1991) οι ηγέτες του ΝΑΤΟ υιοθέτησαν συμβιβαστικές θέσεις και αποδέχτηκαν την 

προοπτική ενίσχυσης της διάστασης ασφαλείας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Οικοδόμησαν την Πολιτική Ένωσης που θα περιλάμβανε κοινή εξωτερική πολιτική 

και πολιτική ασφαλείας, καθώς και συγκατάθεση στην προσπάθεια ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας στα πλαίσια της αναδυόμενης ΕΕ και της ΔΕΕ 

στη βάση της αρχής της συμπληρωματικότητας με το ΝΑΤΟ. 

Γάλλοι και Γερμανοί θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν τη θέση τους 

δημιουργώντας τη Γαλλο-Γερμανική Ταξιαρχία, η οποία μετά την προσχώρηση του 

Βελγίου θα μετατραπεί στον "Ευρωστρατό" ("Eurocorps") (Κουσκουβέλης 1995). 

 

2. H ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕ – ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Ο Hendley Bull περιγράφει το πλαίσιο της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης 

που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο στρατηγικών εταίρων, θεμελιωμένες στην 

σκληρή ισχύ των ΗΠΑ και στην αδυναμία της Ευρώπης να προβάλλει ισχύ σε 

πεδία εκτός του οικονομικού, παραπέμποντας στον επαναπροσδιορισμό της 

ευρωατλαντικής σχέσης, με άξονες την ενδυνάμωση της Ευρώπης και την 

ανάληψη ενός πιο ενεργητικού ρόλου, ιδιαίτερα στο πεδίο της ευρωπαϊκής 

άμυνας. Η δημιουργία μιας ΚΠΑΑ δεν αποτέλεσε στόχο και προτεραιότητα μόνο 

των Ευρωπαίων αλλά και των ίδιων των Αμερικανών. Η διαμόρφωση της τέθηκε 

με σαφήνεια εντός μιας περιοριστικής πολιτικής, στρατηγικής και επιχειρησιακής 

λογικής με καθοριστικό κριτήριο τη συνοχή του ΝΑΤΟ (Βοσκόπουλος 2012). 
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H ανάγκη για την Ευρώπη, ανάπτυξης μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και 

άμυνας, με τις ΗΠΑ επιβάλλεται για τέσσερις κυρίως λόγους (Παρίσης 2003):  

α. Παρά το γεγονός ότι τα μέλη της ΕΕ συμφωνούν ότι πρέπει να έχουν 

κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, παράλληλα, τα περισσότερα συνεχίζουν να 

υποστηρίζουν ότι είναι σημαντική η συνέχιση της ισχυρής αμυντικής σχέσης με τις 

ΗΠΑ. 

β. Η Ευρώπη συνεχίζει να εξαρτάται από τις ΗΠΑ σε δύο ζωτικούς 

στρατηγικούς τομείς. Πρώτον στην αποτροπή ή την άμυνα απέναντι σε μια άμεση 

πυρηνική απειλή ή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών απειλών και δεύτερον στη 

διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας και υψηλής έντασης πολεμικών επιχειρήσεων σε 

απομακρυσμένες, αλλά σημαντικές από στρατηγικής και οικονομικής άποψης, 

περιοχές, όπως για παράδειγμα είναι η Μέση Ανατολή.  

γ. Η διαχείριση των κρίσεων στην περιοχή των Βαλκανίων από το 1992 

και κυρίως στο Κόσσοβο, στο Αφγανιστάν, καθώς και στον δεύτερο πόλεμο του 

Ιράκ το 2003, που έχει καταδείξει την αδυναμία της ΕΕ και την χρησιμότητα της 

αμερικανικής συμμετοχής για το χειρισμό τους. 

δ. Τέλος, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη υπερδύναμη και το 

ενδεχόμενο να χαθεί αυτός ο ειδικός δεσμός θα πρέπει να θεωρηθεί όχι ως απλή 

απώλεια αλλά μάλλον ως επικίνδυνη κατάσταση για την Ευρώπη. 

Οι υπουργοί εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, τον Ιούνιο του 1996, 

αποφάσισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Ασφάλειας και Άμυνας (European 

Security and Defense Identity – ESDI) θα πρέπει να δομηθεί μέσα στα πλαίσια του 

ΝΑΤΟ. Η ESDI επομένως συνίσταται στην δυνατότητα των μελών της ΕΕ και των 

ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ να αναλαμβάνουν συλλογικά πρωτοβουλίες στον 

στρατιωτικό τομέα, μέσω των θεσμικών πλαισίων της ΔΕΕ και της ΕΕ, κάνοντας 

χρήση της υποδομής του ΝΑΤΟ. Η κεντρική ιδέα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 

στηρίζεται στην πολιτική βούληση των ευρωπαϊκών χωρών για ανάληψη 

πρωτοβουλιών με την μορφή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές 

έχουν την μορφή παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και σε αποστολές 

τήρησης και επιβολής της ειρήνης, δίχως τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών 

και του Καναδά (των χωρών της Β. Αμερικής). 
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Οι ρυθμίσεις του Βερολίνου περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία: 

α. Την εγγυημένη πρόσβαση της ΕΕ στις δυνατότητες σχεδιασμού του 

ΝΑΤΟ, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στο στρατιωτικό σχεδιασμό 

επιχειρήσεων υπό τη διοίκηση της ΕΕ. 

β. Την εξαρχής διάθεση στην ΕΕ προκαθορισμένων Νατοϊκών 

δυνατοτήτων, καθώς και κοινό υλικό για χρήση στις επιχειρήσεις υπό τη διοίκησή 

της. 

γ. Τον προσδιορισμό μιας σειράς ευρωπαϊκών επιλογών διοίκησης, για 

επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση της ΕΕ, αναπτύσσοντας περαιτέρω το ρόλο του 

Αναπληρωτή Ανωτάτου Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Deputy 

Supreme Allied Commander Europe - DSACEUR), ούτως ώστε να δοθεί σε αυτόν 

η δυνατότητα να ασκήσει πλήρως και αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά του 

καθήκοντα. 

δ. Την περαιτέρω προσαρμογή του συστήματος αμυντικού σχεδιασμού 

του ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να ενσωματώνει πληρέστερα τη δυνατότητα εκχώρησης 

δυνάμεων για επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση τη ΕΕ. 

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, 24 Απρίλιου του 1999, 

έγινε ειδική μνεία των αποφάσεων του Βερολίνου, γνωστών πλέον ως Berlin plus 

agenda: «…οικοδομώντας τις αποφάσεις του Βερολίνου, είμαστε συνεπώς έτοιμοι 

να προσδιορίσουμε και να υιοθετήσουμε τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη 

γρήγορη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συλλογικό υλικό και 

δυνατότητες της Συμμαχίας, για επιχειρήσεις στις οποίες η Συμμαχία στο σύνολο 

της δε συμμετέχει στρατιωτικά ως Συμμαχία» (Παρίσης, 2003).  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, τον 

Δεκέμβριο του 2002 και στο πλαίσιο των μόνιμων ρυθμίσεων για τη διαβούλευση 

και τη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ, η Ένωση και το ΝΑΤΟ υπέγραψαν μια συμφωνία 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Χάρη στη 

συμφωνία αυτή, η Ένωση θα έχει άμεση πρόσβαση στα μέσα υλικοτεχνικής 

υποστήριξης και σχεδιασμού της Ατλαντικής Συμμαχίας. 
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Εν τω μεταξύ, στις 14 Μαρτίου 2003, υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ ΕΕ-

ΝΑΤΟ, που αφορά στην ασφάλεια της πληροφόρησης (NATO-EU Agreement on 

Security of Information). Η συμφωνία αναφέρεται στον τρόπο και τους 

μηχανισμούς για τη διαφύλαξη των απορρήτων πληροφοριών που θα διακινούνται 

μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Μαζί με τις υπόλοιπες συμφωνίες, η τελευταία συνεισφέρει 

στη συνολική ανάπτυξη της στρατηγικής σύμπραξης ΝΑΤΟ - ΕΕ. 

Παράλληλα, στις 13 Ιουλίου 2010 επιτεύχθηκε συμφωνία που αφορά την 

επεξεργασία και τη διαβίβαση στοιχείων μηνυμάτων χρηματοοικονομικής φύσεως 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τον σκοπό 

του Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 

(Απόφαση 2010/412). 

Στις 15 Μαΐου 2015, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ συμφώνησαν για περαιτέρω 

συνεργασία για την αντιμετώπιση του «υβριδικού πολέμου», της εμπλοκής 

στρατευμάτων αγνώστου ταυτότητας, της προπαγάνδας και της οικονομικής 

πίεσης που η στρατιωτική συμμαχία υποστηρίζει ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 

εναντίον της Ουκρανίας (RealNews 2015). Αυτή η νέα μορφή πολέμου έχει 

απασχολήσει πολύ και τους δύο εταίρους οι οποίοι τροποποίησαν το αμυντικό 

δόγμα τους προκειμένου να ενισχύσουν τη συλλογική τους άμυνα απέναντι στον 

πόλεμο που σύμφωνα με τον Martin Zapfe είναι εκείνος που «συνειδητά αρνείται 

τη διάκριση κατάστασης πολέμου και κατάστασης ειρήνης. Δράσεις που 

παραδοσιακά επιτρέπονται στον πόλεμο αλλά όχι σε κατάσταση ειρήνης, 

νομιμοποιούνται ως εργαλεία άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι 

η δημιουργία μίας ασαφούς δομικής γκρίζας περιοχής στις διακρατικές σχέσεις των 

εμπλεκομένων κρατών και μία πρόκληση στις θεμελιώδεις αρχές της ειρήνης στην 

Ευρώπη» (Έδρα Θουκυδίδης 2016). 

Επιπλέον, στις 7 Μαρτίου 2016 χαιρέτισαν με κοινή ανακοίνωσή τους η 

Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Federica 

Mogherini και ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος 

τη συμφωνία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Frontex5 επί των λεπτομερειών της 

                                            
5 H Frontex (Frontières extérieures), είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό 
να διαχειριστεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συνοριοφυλάκων, για την ασφάλεια των 
εξωτερικών συνόρων της. Οι επιχειρήσεις της Frontex στοχεύουν στον εντοπισμό και την 
καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της διείσδυσης 
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συνεργασίας τους στο Αιγαίο (Σαρρηκώστας 2016). Το πλαίσιο της συμφωνίας 

καθορίστηκε στη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 08 

- 09 Ιουλίου 2016. Σύμφωνα με αυτό, επικαιροποιήθηκε η έναρξη μιας ευέλικτης 

ναυτικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «SEA GUARDIAN», η οποία 

δύναται να εκτελέσει το πλήρες φάσμα των αποστολών ασφάλειας στη θάλασσα, 

όπως θαλάσσια επιτήρηση και επίγνωση της κατάστασης, ελευθερία της 

ναυσιπλοΐας, ναυτική αποτροπή, καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής, προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας στη θάλασσα και δημιουργία συνθηκών ασφάλειας στη θάλασσα. 

Με αυτό τον τρόπο το ΝΑΤΟ σε συνεργασία με την ΕΕ επιχειρεί να 

συμβάλλει στη διατήρηση ενός ασφαλούς θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Αιγαίο, 

με παράλληλη υποστήριξη των τριών βασικών χαρακτηριστικών της Συμμαχίας: τη 

συλλογική άμυνα, τη διαχείριση κρίσεων και τη συνεργατική ασφάλεια. Η 

επιχείρηση είναι υπό τις διαταγές του Συμμαχικού Αρχηγείου Ναυτικής Διοίκησης 

(HQ MARCOM), στο Northwood του Ηνωμένου Βασίλειου, και οι δυνάμεις 

διατίθενται από τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών (ΝΑΤΟ 2016). 

Παράλληλα, την απόφασή τους για αναβάθμιση των σχέσεων, αλλά και το 

συντονισμό μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ, ανακοίνωσαν την 08 Ιουλίου 2016, σε κοινές 

δηλώσεις τους, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, ο πρόεδρος της Κομισιόν, 

Jean-Claude Juncker, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald 

Franciszek Tusk και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg. 

Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την 06 Δεκεμβρίου 2016, 

δελτίο τύπου εγκρίνοντας τα συμπεράσματα της παραπάνω κοινής δήλωσης, αλλά 

και αυτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016. Πιο αναλυτικά, το 

Συμβούλιο απεύθυνε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ, σε 

συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη, τονίζοντας ότι η ασφάλεια ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι σε 

αλληλεξάρτηση και ότι είναι αναγκαίο να βρεθούν νέοι και βελτιωμένοι τρόποι 

συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό όμως της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων και 

των διαδικασιών των δύο οργανισμών. Θα βασίζεται δε, στις αρχές του μη 

αποκλεισμού και της αμοιβαιότητας με την επιφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα 

της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας κάθε κράτους μέλους.  

                                                                                                                                    
τρομοκρατών. Ο οργανισμός έχει την έδρα του στη Βαρσοβία της Πολωνίας. 
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Με την κοινή δήλωση τους ΕΕ-ΝΑΤΟ επανέλαβαν τη δέσμευση τους για 

συνεργασία στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, στην επιχειρησιακή 

συνεργασία μεταξύ άλλων και στη θάλασσα και την παράτυπη μετανάστευση, 

στην ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο, στις αμυντικές δυνατότητες και στην 

αμυντική βιομηχανία και έρευνα. Επίσης, στην ανάπτυξη παράλληλων και 

συντονισμένων ασκήσεων, στην στήριξη των προσπαθειών για τη δημιουργία 

ικανοτήτων και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς των εταίρων στα Δυτικά Βαλκάνια, 

την Ανατολική και τη Νότια Γειτονία και την ενίσχυση της επιχειρησιακής 

συνεργασίας και συντονισμού σε θέματα θαλάσσιας πολιτικής μεταξύ της 

επιχείρησης EU NAVFOR MED SOPHIA και της επιχείρησης SEA GUARDIAN στη 

Μεσόγειο Θάλασσα, με βάση την επιτυχή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Υπογραμμίστηκε ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν «ενιαίο σύνολο 

δυνάμεων» που δύναται να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια, επιδιώκοντας την 

συνεκτική ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω των αντίστοιχων διαδικασιών της 

ΕΕ και του NATO (Council of the European Union 2016). 

Η ανάπτυξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής δυνατότητας για αυτόνομη 

δράση θα ωφελούσε σημαντικά την Ατλαντική Συμμαχία στο σύνολό της. Η 

στρατηγική σύμπραξη της Ευρώπης με τις ΗΠΑ αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας 

σταθερότητας και ασφάλειας και στηρίζεται στις κοινές αξίες της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ πρέπει 

να αναπτυχθεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ, χωρίς αυτό 

να σημαίνει «υποταγή» της στα κελεύσματα της Υπερδύναμης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΜΥΝΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σημαντικές αλλαγές στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον έχουν 

δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην διεθνή σκηνή, αυξάνοντας την ανάγκη για ισχυρή 

άμυνα. Οι πολυδιάστατες, ασύμμετρες και υβριδικές απειλές, η διάδοση των 

όπλων μαζικής καταστροφής, η ισχυροποίηση νέων δυνάμεων, η στρατηγική 

μετατόπιση της προτεραιότητας των ΗΠΑ προς την περιοχή του Ειρηνικού, καθώς 

και η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στην Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζουν το 

διεθνές σκηνικό. 

Οι παραπάνω αλλαγές λαμβάνουν χώρα σε συνθήκες βαθειάς οικονομικής 

κρίσης, που έχει σοβαρή επίπτωση στο ΑΕΠ πολλών Κ-Μ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και, κατά συνέπεια, στους αμυντικούς προϋπολογισμούς τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, η Ευρώπη καλείται 

να προσαρμόσει την πολιτική ασφάλειας και άμυνάς της. Μέχρι στιγμής απέδωσε 

μόνο πενιχρά αποτελέσματα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις εκάστοτε 

εθνικές πολιτικές των Κ-Μ και με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή μεταξύ 

των. Πραγματική ενσωμάτωση των εθνικών πολιτικών ασφάλειας στην ΚΠΑΑ δεν 

πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι τα κράτη παραμένουν οι 

βασικοί παίκτες στον χώρο της άμυνας όπως και της εξωτερικής πολιτικής. 

Ο διακυβερνητισμός εξ ορισμού προσπαθεί να συμφιλιώσει μία μυριάδα 

ιδιαίτερων εθνικών αναγκών και απαιτήσεων, αντί να παράγει ρυθμίσεις που να 

προωθούν το ευρωπαϊκό συλλογικό συμφέρον πέραν και πάνω από τα εθνικά 

συμφέροντα. Πράγματι αυτό που παρατηρούμε από την έναρξη αυτής της κρίσης 

είναι ότι ο διακυβερνητικός παράγοντας στη διακυβέρνηση της ΕΕ, έχει ενισχυθεί 

εις βάρος του κοινοτικού πνεύματος. Αντί για ορθολογικά σχέδια που να 

προετοιμάζει και να διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό τη δημοκρατική 

παρακολούθηση και έλεγχο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και με την αρωγή της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φαίνεται πως οι ηγέτες της ΕΕ αφήνουν τώρα 
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τις εθνικές διαπραγματευτικές γραμμές και στρατηγικές να κυριαρχήσουν στην 

καρδιά της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Παπαδόπουλος 2016).  

 

2. Η ΕΥΡΩ-ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΚΡΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

Υπάρχει ένα παράδοξο στην καρδιά της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ. Από 

τη μία πλευρά, οι απαιτήσεις για μια πιο ενεργή και αποτελεσματική αμυντική 

πολιτική της ΕΕ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αύξησης του 

αριθμού των πολύπλοκων κρίσεων ασφάλειας στη γειτονία της Ευρώπης. Από την 

άλλη, το πολιτικό ενδιαφέρον των κρατών - μελών για την αμυντική πολιτική της 

ΕΕ έχει μειωθεί αισθητά. Εάν αυτή η περίεργη απόκλιση συνεχιστεί, θα καταδείξει 

την επιπολαιότητα με την οποία η ΕΕ συμμετέχει μέσω της αμυντικής πολιτικής 

της στη διεθνή ασφάλεια, και θα παρεμποδιστεί η φιλοδοξία ανάπτυξης μιας 

συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα μέσων 

εξωτερικής πολιτικής και γενικότερα μια πιο ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική. 

Η ΕΕ βρίσκεται τώρα στη σοβαρότερη κρίση από την ίδρυσή της. Εκτός ΕΕ, 

η χρηματοπιστωτική - οικονομική κρίση και το δημόσιο χρέος της, οδήγησε στο να 

έχει αμφισβητηθεί πολύ η ικανότητα της να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα. 

Παράλληλα όμως, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μια σοβαρή κρίση 

εμπιστοσύνης και στο εσωτερικό της, παραγκωνίζοντας την εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας. 

Σε μια ανασκόπηση των τελευταίων 12 ετών, παρά τις αρχικές υψηλές 

προσδοκίες ενίσχυσης της ΚΠΑΑ, τα κράτη - μέλη σπάνια τηρούν τη δέσμευση 

τους, να γίνει η συμμετοχή τους πιο ενεργή, συνεπής και ικανή. Αυτό γίνεται 

ιδιαίτερα σαφές στην έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής ασφαλείας της ΕΕ, που 

προσδιορίζει ελλείψεις δυνατοτήτων, ακόμη και μετά από πέντε χρόνια. Τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την ανάπτυξη 

των στρατιωτικών δυνατοτήτων της είναι παρόμοια με άλλες πρόσφατες εκθέσεις, 

κάνοντας επείγουσες εκκλήσεις, οι οποίες και ενισχύονται από την συρρίκνωση 

των προϋπολογισμών, προς τα κράτη - μέλη να συμμετάσχουν πιο ενεργά για την 

ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων (Πάττα 2015). 
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Η ΕΕ όμως δεν έχει την πολυτέλεια να παραμείνει αδρανής όσον αφορά την 

πολιτική ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει μια σειρά από κρίσεις 

ασφάλειας στην ευρεία γειτονία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ΕΕ δεν έχει 

συμφέροντα σε θέματα ασφαλείας παγκοσμίως, όπως για παράδειγμα, η 

ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Ασία. Όμως ο ρόλος της στην ασφάλεια 

της Ανατολικής Ασίας είναι πιθανό να παραμείνει κατά κύριο λόγο μη-

στρατιωτικός. Σε αντίθεση, η ευρεία γειτονία της ΕΕ είναι προς το παρόν 

αναταραγμένη, και οι κρίσεις που υπάρχουν προκαλούν μια σειρά από εσωτερικές 

προκλήσεις ασφάλειας, όπως η κρίση των προσφύγων και των τρομοκρατικών 

επιθέσεων (Keohane 2016). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, το βασικό 

πρόβλημα της ΚΠΑΑ - όπως εκείνο της ΕΕ συνολικά - είναι σαφές: Λείπει η 

βούληση ακόμη και για να συζητηθεί μια κοινή πολιτική.  

3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία έπληξε την ΕΕ σκληρά, 

έχει αλλάξει οριστικά τη βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας. Η ικανότητα 

των επιμέρους κρατών - μελών να διατηρούν το πλήρες φάσμα των εργαλείων της 

πολιτικής ασφάλειας, ιδιαιτέρως στο στρατιωτικό τομέα, έχει δραστικά μειωθεί. 

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, αποτελούμενο από 

60.000 στρατιώτες, με δυνατότητα ανάπτυξης εντός 60 ημερών, και υποστήριξης 

για ένα χρόνο, έχει κοστολογηθεί προ δεκαετίας περίπου στα 20 δισεκατομμύρια 

ευρώ ετησίως (Gardner 2004). Αυτό είναι πλέον ένα κόστος, που τα κράτη - μέλη 

αντιδρούν να καλύψουν λόγω των συρρικνώσεων των οικονομιών τους. 

Ως εκ τούτου, είναι αμφίβολο αν ακόμα και οι μεγαλύτερες χώρες - όπως η 

Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο - θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν 

σε μια στρατιωτική διαχείριση κρίσεων από τους δικούς τους πόρους. 

Ήδη, όλο και λιγότεροι πόροι είναι διαθέσιμοι για τις αποστολές εκτός ΕΕ. 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Άμυνας, ο αμυντικός προϋπολογισμός της ΕΕ μειώθηκε κατά περίπου 15 τοις 

εκατό μεταξύ 2006 και 2013, και ο μέσος αριθμός των στρατευμάτων των 

κυβερνήσεων της ΕΕ που αποστέλλονται στο εξωτερικό μειώθηκαν από περίπου 

83.000 το 2006 σε μόλις πάνω από 58.000 το 2013. Μια καλή είδηση είναι ότι στις 
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αρχές του 2016 (στην Ετήσια Έκθεση του 2015) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ 

ανακοίνωσε ότι η πτώση στις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες έχει πλέον 

σταματήσει (Keohane 2016). 

Οι μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των τριών ισχυρών της ΕΕ, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά σχεδόν τα 

δύο τρίτα των αμυντικών δαπανών της ΚΠΑΑ, επηρεάζουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

ό, τι κάνουν ή δεν κάνουν να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην πολιτική άμυνας της 

ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, οι Γερμανοί ήταν απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την 

ισχυρή στρατιωτική τους δύναμη στο εξωτερικό, η Βρετανία ήταν απρόθυμη να 

δράσει στρατιωτικά μέσω της ΕΕ και η Γαλλία έχει κολλήσει στη μέση, γεγονός 

που εν μέρει την οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις να ενεργήσει μόνη της.  

Ωστόσο, οι βρετανικές, γαλλικές και γερμανικές πολιτικές άμυνας αρχίζουν 

να δείχνουν κάποια σημάδια της πραγματικής σύγκλισης. Κάθε ένα από αυτά τα 

κράτη έχει υποσχεθεί πρόσφατα να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά τα 

επόμενα χρόνια, αντικατοπτρίζοντας έτσι τις κρίσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει 

σήμερα η Ευρώπη. Και οι τρεις έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στα μέτρα 

διαβεβαίωσης του ΝΑΤΟ προς τους συμμάχους της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η 

συμμετοχή στην αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Βαλτικής. Και επίσης, και 

οι τρεις έχουν αναπτύξει δυνάμεις για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των 

ισλαμιστών τρομοκρατών στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. 

Η αμυντική πολιτική της ΕΕ, ωστόσο, δεν έχει ακόμη άμεσα επωφεληθεί 

από αυτή την αλλαγή στρατηγικής στο Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρίσι στα 

θέματα άμυνας. Η ΕΕ δεν συμμετέχει με στρατεύματα στην καταπολέμηση του 

ISIS στο Ιράκ και τη Συρία, ούτε στην αποτροπή της Ρωσίας στην Ανατολική 

Ευρώπη. Πλέον, αυτή η γαλλο-βρετανικό-γερμανική σύγκλιση θα διαταραχθεί από 

την βρετανική έξοδο από την ΕΕ, ένα γεγονός που θα μπορούσε επίσης να βλάψει 

σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία της πολιτικής άμυνας της ΕΕ. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης επηρεαζόμενες από δημοσιονομικούς 

περιορισμούς και ιεραρχώντας τις προτεραιότητες τους, υποβάθμισαν την 

υπερατλαντική περιοχή ως λιγότερο σημαντική για τα δικά τους συμφέροντα και 

επικεντρώθηκαν στην περιοχή του Ειρηνικού (Lucas 2015). Αν και αυτό δίνει 
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περισσότερο χώρο στην ΕΕ, επιβάλλει επίσης και μεγαλύτερες ευθύνες. Οι 

προσπάθειες έναρξης επιχειρήσεων που είτε απέτυχαν, όπως π.χ. στο Λίβανο και 

στη Λιβύη, είτε καθυστέρησαν όπως στο Μαλί, είτε τροποποιήθηκε η αρχική τους 

αποστολή όπως στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κατέδειξαν τις δυσκολίες 

που αυτό συνεπάγεται για τα ευρωπαϊκά κράτη - ακόμη και αν οι δύο ισχυρότερες 

στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ ενεπλάκησαν. 

Αξίζει να εξεταστεί ο τρόπος αντίδρασης των Ευρωπαίων, εάν οι ΗΠΑ είχαν 

αποφασίσει να μην συμμετάσχουν το 2011 στη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. 

Πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, οι ΗΠΑ δεν έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό 

για την εμπλοκή τους μια τέτοια διαδικασία, ακόμη και αν στο τέλος η κυβέρνηση 

Ομπάμα αποφάσισε να ηγηθεί από το παρασκήνιο. Αλλά τι γίνεται αν κατά τη 

διάρκεια της επόμενης μεγάλης κρίσης που απαιτούν μια ισχυρή στρατιωτική 

επέμβαση, οι ΗΠΑ αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν; Η Γαλλία, όπως φαίνεται 

και από τις ισχυρές παρεμβάσεις της στο Μάλι και την Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία, έχει προσπαθήσει να καλύψει αυτό το στρατηγικό κενό σε κάποιο 

βαθμό τα τελευταία χρόνια. Αλλά μέχρι στιγμής, η στήριξη της ΕΕ προς τις 

προσπάθειες της Γαλλίας και στις δύο περιπτώσεις, έχει περιοριστεί σε αποστολές 

εκπαίδευσης, και ανάπτυξης ικανοτήτων (EUMAM - EUTM). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουρο ότι η κατανομή των πόρων για το σκοπό 

αυτό θα μειώνεται όλο και περισσότερο. Η ΚΠΑΑ πρέπει να γίνει πιο 

αποτελεσματική, προσφέροντας σαφή προστιθέμενη αξία στα ενδιαφερόμενα 

κράτη και την ΕΕ στο σύνολό της, με μικρότερη χρηματοδότηση. Αυτό θα γίνει 

εφικτό, μόνο εάν οι πιθανές συνεργασίες αξιοποιηθούν και οι περιττές διπλές 

δομές μειωθούν. 

4. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η ισχυροποίηση των μεγάλων αναδυόμενων χωρών μετατρέποντας τες σε 

παγκόσμιους παράγοντες και αποκτώντας ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο ως 

περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, η Ινδονησία και το Μεξικό, δημιουργούν 

μια νέα πολυπολική παγκόσμια τάξη με νέες ευκαιρίες για την παγκόσμια ειρήνη 

(Wiharta.-.Melvin - Avezov 2012). Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 

αποδυνάμωση των διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ. Οι πιθανότητες των 
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ευρωπαϊκών κρατών να επηρεάσουν τις εξελίξεις αυτές αποτελεσματικά και να 

διεκδικήσουν τα συμφέροντά τους θα εξαρτηθεί περισσότερο από την ικανότητά 

τους να δημιουργήσουν συμμαχίες, φέρνοντας όλους τους παράγοντες προ των 

ευθυνών τους για την παγκόσμια διακυβέρνηση. 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η επιπτώσεις αυτών των κρίσεων δεν 

εξαρτώνται μόνο από την ένταση τους αλλά και από τη διάρκεια τους. Η Ρωσία, 

για παράδειγμα, είναι πιθανό να παραμείνει ως ένας σημαντικός πονοκέφαλος 

ασφαλείας για πολλά χρόνια στο μέλλον. Πέρα από την προσάρτηση της Κριμαίας, 

την επιθετικότητα στην Ανατολική Ουκρανία και τους θύλακες στη Μολδαβία και τη 

Γεωργία, από πολλές απόψεις η Ρωσία είναι μια φθίνουσα δύναμη. Ο πληθυσμός 

της παρουσιάζει μείωση, και η ρωσική οικονομία είναι υπερβολικά εξαρτημένη από 

τις εξαγωγές ενέργειας, ενώ ο συνδυασμός των κυρώσεων της ΕΕ και η χαμηλή 

τιμή του πετρελαίου έχει προκαλέσει πραγματικές οικονομικές δυσκολίες για τη 

Μόσχα. Συνεπώς, η ρωσική επιθετικότητα στην Ανατολική Ευρώπη είναι στην 

πραγματικότητα μια συγκάλυψη της εύθραυστης κατάστασης της. 

Επιπλέον, σε επίπεδο στρατηγικής και ασφάλειας, όσον αφορά τη 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ στο εγγύς εξωτερικό περιβάλλον της Ρωσίας, η δημιουργία 

διλήμματος ασφάλειας στη Μόσχα, με αλλαγή των αντιλήψεων της περί απειλής 

και πρόκλησης ανάγκης στήριξης της περιφερειακής κατάστασης της, μπορεί να 

θεωρηθεί ως ρεαλιστική αμυντική λογική. Αυτό σημαίνει ότι η ρωσική εξωτερική 

πολιτική δεν θα πρέπει να αναλύεται μόνο ως επιλογή από την πλευρά της, αλλά 

και ως απάντηση σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο στις πιέσεις που επιβάλλονται 

από την ίδια τη δομή (Voskopoulos 2011). 

Οι αναταραχές σε αρκετές χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής, οι οποίες βιώνουν μια σειρά από συγκρούσεις στην Υεμένη, τη Συρία, 

το Ιράκ και τη Λιβύη, με φόντο την εντατικοποίηση της περιφερειακής 

αντιπαλότητας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, έχει οδηγήσει σε μια 

νέα κατάσταση στο νότιο άκρο της ΕΕ αυξάνοντας τους κινδύνους της 

αποσταθεροποίησης που προκύπτουν από τις αποδυναμωμένες δομές 

διακυβέρνησης της περιοχής. Τα όργανα της ΕΕ έχουν αποδείξει, ότι δεν ήταν σε 

θέση να επηρεάσουν με την πολιτική γειτονίας της ένωσης, τις εξελίξεις σύμφωνα 

με τους ευρωπαϊκούς όρους. Τα νέα κοινωνικά κινήματα όμως σε αυτές τις χώρες 
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αναδεικνύουν την ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου, και αυτό είναι 

πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής ήπιας δύναμης. 

Επιπλέον, στον ευρύ χώρο που εκτείνεται από τη Δυτική Αφρική, μέσω 

Σαχέλ προς τον Περσικό Κόλπο και την Κεντρική Ασία (συμπεριλαμβανομένης της 

Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής) περιέχει την πλειοψηφία των εύθραυστων ή αποτυχημένων κρατών του 

κόσμου. 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 

υπογράμμισε ότι επιβάλλεται η υποστήριξη των εταίρων χωρών και των 

περιφερειακών οργανώσεων, μέσω της παροχής εκπαίδευσης, συμβουλών, 

εξοπλισμού και πόρων, όπου αρμόζει, ώστε να μπορούν όλο και περισσότερο να 

προλαμβάνουν ή να διαχειρίζονται τις κρίσεις αφ' εαυτών (European_Council 

2013). 

Όλες αυτές οι αλλαγές και οι αναταραχές στη Λεκάνη της Μεσογείου, 

έφεραν την ΕΕ αντιμέτωπη με το πρωτόγνωρο για αυτήν φαινόμενο της ραγδαίας 

αύξησης της παράνομης μετανάστευσης. Αν και καθυστερημένα, διαπιστώθηκε η 

ανάγκη ενίσχυσης της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, για την 

καλύτερη αναχαίτιση των αυξανόμενων ροών παράνομης μετανάστευσης. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές διαστάσεις που πρέπει να 

προωθηθούν εκ παραλλήλου στη μετεγκατάσταση/επανεγκατάσταση, στην 

επιστροφή/επανεισδοχή/επανένταξη και στη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής 

και διέλευσης (European_Council 2015). 

Η έναρξη της αποστολής EUNAVFOR MED Sophia, αποφασίστηκε ως μια 

σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, με την επιχειρησιακή 

δράση για την αντιμετώπιση των εμπόρων και διακινητών ανθρώπων σύμφωνα με 

το διεθνές δίκαιο, γρήγορα όμως η αδυναμία συντονισμού της ΕΕ, οδήγησε στην 

έκκληση για συνδρομή του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση των ροών στο Αιγαίο. 

Γειτονία της ΕΕ όμως, δεν είναι μόνο γειτονικές χώρες της ΕΕ. Είναι η 

γειτονιά των μεγάλων δυνάμεων όπως η Ρωσία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Ιράν 

και τη Σαουδική Αραβία. Ολοένα και περισσότερο γειτονία είναι η Ινδία και η Κίνα, 
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λόγω της αύξησης των εισαγωγών τους σε πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Μια 

βασική αλλαγή, ωστόσο, έχει προκληθεί λόγω της αυξανόμενης ασάφειας σχετικά 

με το ρόλο των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη γειτονία της ΕΕ. H Ουάσιγκτον έχει, 

δικαιολογημένα, επικεντρώσει την προσοχή της στην άνοδο της Κίνας, μη 

μπορώντας να αποφασίσει, κατά πόσο επιθυμεί να εμπλακεί στην επίλυση των 

διαφόρων συγκρούσεων στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή (Keohane 

2016). 

Η ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, οι τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στον πολιτικό 

όσο και στον στρατιωτικό τομέα και η αυξανόμενη ευπάθεια των υποδομών 

ζωτικής σημασίας κάνουν την πολιτική ασφάλειας περισσότερο διάχυτη και 

λιγότερο σαφής. Η διάκριση ανάμεσα στην πολιτική ασφάλειας και στην άμυνα 

είναι επίσης θολή. Η δυνατότητα να προκληθούν με κυβερνοεπιθέσεις, 

τηλεκατευθυνόμενα όπλα ή στοχευμένες επιθέσεις, σημαντικές ζημιές στις 

σημαντικές υποδομές μιας χώρας ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία 

προληπτικής ασφάλειας των υπερεθνικών δομών της ΕΕ. 

Εδώ όμως λειτούργει ανασταλτικά το ζήτημα της αποεθνικοποίησης της 

αμυντικής πολιτικής των κρατών - μελών της Ένωσης. Εντός της Ένωσης 

καταγράφονται επιμέρους συνεργασίες με στόχο την επιμέρους ενίσχυση της 

εθνικής ασφάλειας των κρατών - μελών. Αυτές δεν διαμορφώνονται με βάση 

συστημικά, αντικειμενικά ή γεωγραφικά δεδομένα, αλλά με εθνικά κριτήρια, με 

αποτέλεσμα, η ανομοιογένεια και το εύρος απειλών που αντιμετωπίζουν τα 

κράτη - μέλη να μην επιτρέπουν την κοινή αντιμετώπισή τους. Συνεπώς, η 

συνεργασία και η αλληλεγγύη εντός της ΕΕ είναι ανεπαρκής, αφού η 

αντιμετώπιση των απειλών διαμορφώνεται είτε μέσω μιας ανταγωνιστικότητας 

μεταξύ των κρατών - μελών, είτε με διαφορετικά κριτήρια έντασης. Ενδεικτική 

είναι η στάση των κρατών από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη έναντι 

της Ρωσίας, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται από τους εταίρους η απειλή που 

συνιστά για την Ελλάδα η Τουρκία, και η αντιμετώπιση αποσχιστικών κινημάτων 

εντός των κρατών - μελών (Γαλλία-Κορσική, Ισπανία-Βασκικό ζήτημα, Βέλγιο-

Φλαμανδικό ζήτημα) (Βοσκόπουλος 2012). 

Η ιδέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής των κρατών - μελών είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ιδέα της πολιτικής ένωσης και της εξέλιξής της τελευταίας 
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(Κουσκουβέλης 1995). Όσο λοιπόν το επιχειρησιακό και θεσμικό πλαίσιο δράσης 

της ΕΕ δεν παραπέμπει στη δημιουργία «των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Ευρώπης», θα διαιωνίζεται ένα περιβάλλον ετερότητας που χαρακτηρίζει τον 

ευρωπαϊκό χώρο. Συνεπώς, οι πολιτικές των κρατών - μελών στο πολιτικό πεδίο 

θα χαρακτηρίζονται εύλογα ως εθνικές και θα λειτουργούν ανεξάρτητα με βάση 

τα επιμέρους εθνικά συμφέροντα. 

Παράλληλα, οι ρήτρες «αλληλεγγύης» και «αμοιβαίας άμυνας» μεταξύ των 

κρατών - μελών που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισσαβόνας, σε αντικατάσταση της 

«συλλογικής άμυνας» που προέβλεπε το Ευρωσύνταγμα, το οποίο δεν 

ευοδώθηκε (2003), προσκρούουν σε δύο περιορισμούς που απορρέουν από το 

άρθρο 42 της ΣΕΕ. Στις δεσμεύσεις που ήδη έχουν αναλάβει τα κράτη - μέλη στα 

πλαίσια του ΝΑΤΟ, και στο δικαίωμα για το κάθε ένα από αυτά να αποφασίσει για 

τον τύπο της βοήθειας που θα παράσχει σε δεχόμενο επίθεση κράτος, 

διατηρώντας τη παραδοσιακή πολιτική του σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. 

Η γαλλική επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ (άρθρο 42.7 

της Συνθήκης της ΕΕ), μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015 

στο Παρίσι, καλώντας τις κυβερνήσεις της ΕΕ να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 

της τρομοκρατικής απειλής από τον ISIS, μεταξύ άλλων και με στρατιωτικά μέσα, 

τονίζει περαιτέρω αυτό το δίλημμα για την αμυντική πολιτική της ΕΕ. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το άρθρο 42 δημιουργεί, ένα συμβιβαστικό 

πλαίσιο που πρακτικά επαναφέρει τις δεσμεύσεις του Ιουνίου του 1992, όπου το 

τότε συμβούλιο της ΔΕΕ υιοθέτησε δήλωση με την οποία τα κράτη - μέλη δεν θα 

ήταν δυνατό να επικαλεστούν τις αμυντικές εγγυήσεις και δεσμεύσεις που 

απορρέουν από τη ΔΕΕ ή το ΝΑΤΟ για τις μεταξύ τους συγκρούσεις (Μαρτζούκος 

2009). 

Συνεπώς, το ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί αντίφαση με όσα διέπουν το 

ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με την αυξημένη απειλή τρομοκρατικής επίθεσης και την 

απροσδιοριστία της «ανθρωπογενούς καταστροφής» από την οποία μπορεί να 

πληγεί ένα ευρωπαϊκό κράτος (Συνθήκη Λισσαβόνας ή ΣΕΕ), αφήνουν αβοήθητα 

τα κράτη - μέλη με τέτοια εθνικά ζητήματα, όπως τα Ελληνο-Τουρκικά. Εμποδίζουν 

επομένως, την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
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Τέλος, η έλλειψη αυτονομίας από το ΝΑΤΟ, το οποίο βρίσκεται υπό την 

«επιρροή» ενός κράτους με ηγεμονική δυναμική, που χρησιμοποιεί παραδοσιακά 

τη σκληρή δύναμη, στο οποίο παρουσιάστηκε ευκαιρία έμμεσα ή άμεσα να 

προωθήσει μια διαδικασία πολιτικής ομογενοποίησης του κόσμου (Voskopoulos 

2011), αλλά και ότι το ΝΑΤΟ μετατρέπεται σιγά-σιγά σε παγκόσμιο οργανισμό 

(Παναγόπουλος 2012), με τάσεις υπερ-επέκτασης δημιουργεί στα κράτη - μέλη όχι 

μόνο πρόσθετες επιβαρύνσεις οικονομικής υφής αλλά και επιπλέον περιορισμούς 

στις πολιτικές επιλογές τους. 

5. Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΠΑΑ 

Η αμυντική πολιτική της ΕΕ σχεδιάστηκε ως μια πολιτική διαχείρισης 

κρίσεων, όταν άρχισε να λειτουργεί επίσημα κατά τη σύνοδο κορυφής της 

Κολωνίας το 1999, σχεδιαζόμενη να είναι σε θέση να κάνει τα πάντα, εκτός από 

εδαφική άμυνα. Σήμερα όμως, η αμυντική πολιτική της ΕΕ φαίνεται να είναι ικανή 

να κάνει τα πάντα, εκτός από διαχείριση κρίσεων. Ακόμη και αν η στρατηγική 

απαίτηση για δράση της ΕΕ έχει αυξηθεί, το πολιτικό ενδιαφέρον των κρατών - 

μελών να ενεργήσουν μέσω της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ έχει μειωθεί. Αυτό 

είναι το παράδοξο της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ. 

Κατ' αρχάς, οι διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν διαφορετικές 

πολιτικές προσεγγίσεις απέναντι στις συνεχιζόμενα μεγάλες προκλήσεις της ΕΕ, 

όπως τη διαχείριση των ροών των προσφύγων και τη σταθεροποίηση της 

Ευρωζώνης. Πριν από το 2015 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, πολλοί 

Ευρωπαίοι ήταν κουρασμένοι και δύσπιστοι ως προς τις στρατιωτικές επεμβάσεις 

σε τρίτους. Αυτό είναι κατανοητό, ιδιαίτερα μετά από τις ανάμικτες εμπειρίες στο 

Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη από το 2001.  

Ταυτοχρόνως, οι Ευρωπαίοι πάσχουν από σοβαρή έλλειψη στρατηγικής 

συναίνεσης. Ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ, είναι περισσότερο επικεντρωμένες 

στην εδαφική άμυνα, ενώ άλλες στις εκστρατευτικές επιχειρήσεις. Σε σχετικούς 

όρους, μόνο η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να κάνουν και τα δύο 

ταυτόχρονα, αν και, ακόμη και αυτοί παλεύουν λόγω της μείωσης των πόρων. Το 

2014, η εισβολή της Ρωσίας στη ανατολική Ουκρανία ενίσχυσε αυτό το 

αναδυόμενο χάσμα με την αναζωπύρωση στον πυρήνα του ΝΑΤΟ, του 
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καθήκοντος υπεράσπισης του εδάφους των μελών του. 

Η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ σχηματίζουν μεταξύ τους ένα ιδιόμορφο πλαίσιο 

ασφαλείας. Οι σχέσεις τους διαμορφώνονται σε πολλαπλά επίπεδα που 

συνδέονται μεταξύ τους, όπως η ευρωατλαντική στρατηγική συνεργασία, οι 

σχέσεις ΝΑΤΟ - Ρωσίας και οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας και ΕΕ - Ρωσίας. Η 

ΕΕ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τη Μόσχα στους άξονες 

με τον ελάχιστο αναγκαίο κοινό παρονομαστή συναίνεσης, δεδομένου ότι οι 

διμερείς σχέσεις των κρατών – μελών της επικαλύπτουν τις δειλές προσπάθειες 

για την οικοδόμηση κοινών πολιτικών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. 

Σε αυτό το εννοιολογικό, δομικό και λειτουργικό πλαίσιο, Ευρώπη και ΗΠΑ 

αποτελούν ένα πολλαπλά συνδεδεμένο σύστημα, δεδομένου ότι η ΕΕ και το 

ΝΑΤΟ αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από κοινά μέλη, γεγονός που δημιουργεί 

εσωτερικούς δεσμούς μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, εξαπλώνοντας 

ιδεολογικά στοιχεία από την ΕΕ στο ΝΑΤΟ και αντίστροφα. Σε συνδυασμό και με 

την ξεχωριστή οργανωτική δομή τους καθίσταται αδύνατο για τα κράτη – μέλη της 

ΕΕ να προβλέψουν μια παγκόσμια τάξη διαφορετική από εκείνη που 

υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ και το στρατηγικό δόγμα της. Σε στρατηγικό επίπεδο, 

το νέο αυτό δόγμα στοχεύει στην ομοιογένεια στον τρόπο που ετερογενείς 

κοινωνίες ανταποκρίνονται σε παγκόσμια ζητήματα (Voskopoulos 2011). 

Αντίθετα όμως από το ΝΑΤΟ, οι εξωτερικές αποστολές είναι το οξυγόνο της 

αμυντικής πολιτικής της ΕΕ, διότι στην πράξη η αμυντική πολιτική εντάσσεται στο 

πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και δεν παίζει κανένα ρόλο με την 

υπεράσπιση της ευρωπαϊκής επικράτειας από τις επιθέσεις από άλλα κράτη. 

Συνεπώς, η αμυντική πολιτική της ΕΕ δεν είναι μια αμυντική πολιτική με την 

παραδοσιακή έννοια. Αν τα παραπάνω συνδυαστούν με την προϋπάρχουσα 

κούραση των ευρωπαίων πολιτών για τους ξένους πολέμους και τους μειωμένους 

αμυντικούς προϋπολογισμούς, γίνεται αμέσως αντιληπτό γιατί η κρίση στην 

Ουκρανία υπήρξε μια τονωτική ένεση για το ΝΑΤΟ, αλλά ένας πυροβολισμός στο 

πόδι για την αμυντική πολιτική της ΕΕ (Keohane 2016). Παρόλα αυτά όμως, η ΕΕ 

μπορεί να διαδραματίσει ένα χρήσιμο στρατιωτικό ρόλο σε σχέση με την 

προστασία της εσωτερικής ασφάλειας των Ευρωπαϊκών κρατών, όπως έχει ήδη 

αποδειχθεί από την αποτελεσματική δράση στις αποστολές πάταξης του 
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λαθρεμπορίου στην ΕΕ και στις αποστολές έρευνας και διάσωσης στην περιοχή 

της Μεσογείου. 

Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι υπάρχει ένα αναδυόμενο γεωγραφικό χάσμα 

μεταξύ των κυβερνήσεων που επικεντρώνονται στις προκλήσεις της Ρωσίας και σε 

αυτές που δίνουν έμφαση στις απειλές που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή 

και τη Βόρεια Αφρική. Αυτό γίνεται αντιληπτό, συγκρίνοντας, για παράδειγμα, την 

πολωνική εθνική στρατηγική ασφαλείας του 2014, η οποία περιέχει μόλις μισή 

πρόταση για την Μέση Ανατολή, με την λευκή βίβλο του 2015 της ιταλικής άμυνας, 

η οποία προσδιορίζει την περιοχή της Μεσογείου ως προτεραιότητα. 

Θα ήταν λάθος, ωστόσο, να υποθέσουμε ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις που 

επικεντρώνονται προς ανατολάς νοιάζονται μόνο για την εδαφική άμυνα. Είναι 

πρέπον να αναγνωριστεί ο ισχυρός ρόλος της Σουηδίας το 2011, στην επέμβαση 

του ΝΑΤΟ στη Λιβύη. Ούτε θα ήταν σωστό να θεωρηθεί ότι αυτοί που 

επικεντρώνονται στο νότο μεριμνούν κυρίως για την προβολή της δύναμης τους 

στο εξωτερικό. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει συμβάλει ελάχιστα σε διεθνείς 

δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό σημαίνει ότι η υπάρχουσα ΚΠΑΑ δεν μπορεί να συνεχίσει ως απλό 

διακοσμητικό στοιχείο των εθνικών πολιτικών για την ασφάλεια και το ΝΑΤΟ. Τα 

κράτη - μέλη καλούνται να επιλέξουν, είτε να επωφεληθούν από την ΚΠΑΑ και έτσι 

να διατηρείται η παγκόσμια αποτελεσματικότητά τους ή ακόμη και να αυξηθεί σε 

ορισμένες περιοχές, είτε να συνεχίσουν να ενεργούν στο πλαίσιο του εθνικού τους 

πλαισίου, με ορισμένα ευρωπαϊκά εφόδια και, κατά συνέπεια, μεσοπρόθεσμα, να 

αναγκαστούν να προσαρμόσουν το εθνικό τους επίπεδο φιλοδοξίας στο επίπεδο 

μείωσης των δυνατοτήτων τους. 

Εννοιολογικά θεμέλια έχουν ήδη θεσπιστεί στην ΕΕ. Δεν υπάρχει καμία 

έλλειψη σε έγγραφα που να περιγράφουν πώς η ΕΕ μπορεί να βελτιώσει την 

πολιτική ασφαλείας της, το πρόβλημα που υφίσταται είναι η μη εφαρμογή τους. Η 

τρέχουσα φάση της στασιμότητας και της εθνικοποίησης είναι συνετό να πάψει να 

υπάρχει και να δοθεί μια νέα ώθηση στη ΚΠΑΑ για να αρχίσει να κινείται προς τα 

εμπρός και πάλι. 

Τα κράτη - μέλη της ΕΕ χρειάζεται να προβούν σε έναν εντατικό στρατηγικό 
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διάλογο για τα συμφέροντα, τους στόχους και τους πόρους της ένωσης. Ο 

διάλογος αυτός είναι σωστό να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με τη διαδικασία 

επικαιροποίησης στρατηγικών έγγραφων της ΕΕ, όπως το Στρατηγικό Δόγμα του 

ΝΑΤΟ (NATO’s Strategic Concept), μια διαδικασία που μπορεί να παρέχει ένα 

μοντέλο συζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Ασφαλείας (European Security 

Strategy) του 2003 είναι ένα ξεπερασμένο προϊόν ενός διαφορετικού πολιτικού 

περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να αναμορφωθεί και η πορεία από τη στρατηγική 

Ασφάλειας σε μια πολιτική Ασφαλείας πρέπει να περιγράφεται με μεγαλύτερη 

σαφήνεια. Τα κράτη - μέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να συζητήσουν και να λάβουν 

απόφαση για τα τρία βασικά έγγραφα, που εκπονήθηκαν από την EEAS (Legrand 

2015): 

α. Νέα Στρατηγική Ασφάλειας 

 Η νέα Στρατηγική Ασφάλειας επιβάλλεται να λάβει υπόψη της τις 

αλλαγές στην κατάσταση της πολιτικής Ασφαλείας. Ήδη η Ύπατη Εκπρόσωπος, 

υπό την διπλή της ιδιότητα ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, συνέταξε μια συνολική 

στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας με τίτλο 

«Κοινό όραμα, κοινή δράση: μια ισχυρότερη Ευρώπη», την οποία παρουσίασε στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2016. Η βασική ιδέα για την ενίσχυση της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας είναι ότι για να καταστεί η ΕΕ ισχυρός και 

αξιόπιστος παίκτης στην παγκόσμια σκηνή, είναι απαραίτητο να καταστεί 

αποτελεσματική στο εσωτερικό της, βελτιώνοντας τις δικές της στρατιωτικές 

δυνατότητες, ασκώντας επιρροή στο άμεσο περιβάλλον της, αναπτύσσοντας 

στενότερους δεσμούς με τις γειτονικές της χώρες και όντας αποτελεσματική σε 

παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από πολύπλευρες πρωτοβουλίες (European_Council 

2015). 

 Περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης έναντι των συγκρούσεων και κρίσεων, την ενίσχυση 

της αλληλοσύνδεσης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, την 

επικαιροποίηση των υφιστάμενων ή την εκπόνηση νέων περιφερειακών και 

θεματικών στρατηγικών και την αναβάθμιση των δημόσιων διπλωματικών 
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προσπαθειών. Η στρατηγική αυτή προορίζεται να καθοδηγεί τα προσεχή χρόνια 

την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ. 

 Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας σε κοινή συνεδρίαση στις 14 

Νοεμβρίου 2016, ενέκριναν τα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της 

συνολικής στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Τα εν 

λόγω συμπεράσματα εκθέτουν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν 

την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην καλύτερη αντιμετώπιση των σημερινών και των 

μελλοντικών αναγκών ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης (European Council 

2016). 

β. Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλο για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας 

 Η Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλος για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, 

θα πρέπει να καθορίσει τι είδους στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές η 

ΕΕ θα αναλαμβάνει, πώς θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες δυνατότητες 

και πώς οι πόροι των κρατών - μελών μπορούν να συνδυαστούν για τον σκοπό 

αυτό (Παρίσης 2010). Στον απόηχο του BREXIT, πρόθεση της Γερμανίας και της 

Γαλλίας είναι να σφυρηλατήσουν μια στενότερη αμυντική συνεργασία στην ΕΕ, 

χωρίς πλέον τη Βρετανία, η οποία τασσόταν πάγια εναντίον της εκχώρησης 

επιπλέον εθνικής κυριαρχίας. 

 Η Γερμανία στις 13 Ιουλίου 2016, μέσω της υπουργού Άμυνας Ursula 

von der Leyen, παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο της κυβέρνησης της για την πολιτική 

ασφάλειας. Σύμφωνα με αυτή η Γερμανία σκοπεύει να αναλάβει μεγαλύτερη 

ευθύνη διεθνώς, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τη 

Γαλλία, καλούνται να ηγηθούν των συζητήσεων με άλλες χώρες και να 

αξιολογήσουν τις διαθέσεις τους αναφορικά με κοινά σχέδια, καθορίζοντας τον 

μακροπρόθεσμο στόχο προς μια αμυντική ένωση της ΕΕ. Η νέα Λευκή Βίβλος 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, την διεύρυνση των ευθυνών που αναλαμβάνονται στο 

πλαίσιο της Συμμαχίας, ενισχύοντας την παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική 

Ευρώπη και αποστολές των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων στον αγώνα κατά 

της τρομοκρατίας, σε πεδία ακόμα και πολύ μακριά από τη Γερμανία. 

 Η νέα πολιτική της Γερμανίας λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες της 

Ρωσίας να ασκήσει μία πολιτική «γεωστρατηγικών» καταναγκασμών, αλλά και 
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«στρατιωτικής ισχύος» για να προωθήσει τα συμφέροντα της. Η γερμανική 

κυβέρνηση είχε παρουσιάσει μια νέα στρατηγική ασφάλειας πριν από δέκα χρόνια, 

ωστόσο, η κατάσταση έχει έκτοτε αλλάξει, με την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους 

και την αποκαλούμενη Αραβική Άνοιξη, ενώ παράλληλα θα δώσει έμφαση στην 

κλιματική αλλαγή και στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο (Ημερησία 2016). 

γ. Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας  

 Οι Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας 

(European Defence Policy guidelines) πρέπει να προσφέρουν ένα εννοιολογικό 

υπόβαθρο για τις δυνατότητες που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

στη συνεργασία της αμυντικής πολιτικής (France_Diplomatie 2014). 

Και τα τρία έγγραφα θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά προκειμένου να 

καθιερώσουν και να διατηρήσουν τον στρατηγικό διάλογο στην ΕΕ. Ομοίως είναι 

συνετό, να συνδεθούν με τον εκάστοτε εθνικό αμυντικό σχεδιασμό με προβλέψεις 

για την κοινή ασφάλεια καθώς και με τα σενάρια απειλής, επιδιώκοντας την 

αποτελεσματική εφαρμογή των ευρωπαϊκών στόχων σε εθνικό επίπεδο. 

Εκτός από τον διάλογο σε στρατηγικό επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να προβεί 

σε αντίστοιχο διάλογο σε πολιτικό επίπεδο και να εδραιώσει την πολιτική 

ασφαλείας. Συχνές τακτικές συναντήσεις των Υπουργών Άμυνας και των 

Υπουργών Εξωτερικών, στο πλαίσιο ενός άτυπου πλαισίου θα ήταν επωφελής, 

προκειμένου να συγκρίνονται τα συμφέροντα και οι προθέσεις, οι τρέχουσες και 

μελλοντικές προκλήσεις, ενώ θα πρέπει να τεθούν στην ημερήσια διάταξη και να 

εξεταστούν οι ευρωπαϊκές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς. Στόχος των 

συναντήσεων αυτών είναι περισσότερο για να τονωθεί η τρέχουσα συζήτηση για 

ζητήματα πολιτικής ασφάλειας στο πλαίσιο της ΕΕ, που θα βοηθήσει επίσης στο 

σχηματισμό των εθνικών πολιτικών και λιγότερο για να λάβουν ειδικά ψηφίσματα ή 

να καθορίσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις με το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ, τον Οργανισμό για 

την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - ΟΑΣΕ (Organization for Security 

and Cooperation in Europe –OSCE) ή την Αφρικανική Ένωση (Πάττα 2015). 

Η στασιμότητα της ΚΠΑΑ τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει πόσο μη 

ικανοποιητικός είναι ο τρέχον διακυβερνητισμός και η υποχρεωτική συναίνεση. 

Ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, είναι σαφές ότι οι εκκλήσεις για 
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εθελοντική συνδρομή και συμμετοχή εκ μέρους των κρατών - μελών είχαν 

περιορισμένη επιτυχία. Συνεπώς περαιτέρω εμβάθυνση της ΚΠΑΑ θα είναι δυνατή 

μόνο χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μέθοδο. Ο στόχος παραμένει μια ΚΠΑΑ με 

επαρκείς πόρους. Σε αντίθεση με την τρέχουσα αντίληψη ωστόσο, μια πραγματική 

κοινή πολιτική ασφάλειας απαιτεί μεγαλύτερη κοινοτική αρμοδιότητα από την 

πλευρά της ΕΕ, η οποία θα δώσει περισσότερο έλεγχο στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Αυτό θα απαιτούσε βεβαίως τροποποίηση της Συνθήκης, και ως εκ 

τούτου είναι κάτι μακροπρόθεσμο. 

Η πορεία προς μεγαλύτερη κοινοτική αρμοδιότητα οδηγεί στην εφαρμογή 

πιο σύντομων διαδικασιών και ως εκ τούτου στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της ΚΠΑΑ. Αυτό πρέπει να γίνει με τη βοήθεια ειδικών 

διατάξεων και πρωτοπόρων ομαδοποιήσεων για να καταστεί δυνατή μια πιο 

ευέλικτη προσέγγιση. Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη 

δρομολόγηση βελτίωσης του μηχανισμού χρηματοδότησης «ATHENA» της ΕΕ για 

τις στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τα κράτη - 

μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων. Αυτό είναι επίσης και θέμα 

δικαιοσύνης εντός της ΕΕ, καθώς τα ενεργά κράτη - μέλη δεν θα χρειάζεται να 

δεσμεύονται συνεχώς σε σχέση με άλλα μη ενεργά (European_Council 2013). 

Επιπλέον, επιβάλλεται η εγκαινίαση μιας μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας από κράτη πρόθυμα και ικανά να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους 

στην αμυντική πολιτική της ΕΕ (Πάττα 2015). Αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κράτη - μέλη που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας, αναγνωρίζοντας την τρέχουσα εννοιολογική, συνταγματική 

και προσανατολισμένη τάση επανεθνικοποίησης και επιθυμούν να εξετάσουν το 

πρόβλημα. Μια τέτοια ομάδα θα πρέπει συσσωρεύσει επαρκή κράτη και 

δυνατότητες. Εκτός από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις χώρες της πρώην 

BENELUX, ως εκ τούτου, μια σειρά από άλλα μεσαίου μεγέθους κράτη, όπως η 

Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία θα πρέπει να συμμετέχουν, καθώς και - αν είναι 

δυνατόν - οι σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες που έχουν στενούς περιφερειακούς 

δεσμούς. 

Η Γερμανο-Γαλλική συνεργασία παραμένει κεντρική, αν και πρόσφατα έχει 

υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της Βρετανο-Γαλλικής 
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συνεργασίας άμυνας και των διαφωνιών που προέκυψαν για τη Λιβύη (Πάττα 

2015). Δεδομένου του ρόλου του από το St Malo, το Ηνωμένο Βασίλειο δύσκολα 

θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε αυτήν την ομάδα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει 

σημαντική μείωση των διατιθέμενων μέσων του. Ωστόσο, εάν η συνεργασία 

επιφέρει απτά αποτελέσματα, από πλευράς κοινών δυνατοτήτων, το Λονδίνο, είναι 

πιθανό να αναθεωρήσει. 

Μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, με την έννοια της εντεινόμενης 

λειτουργικής συνεργασίας, θα έχει ως στόχο την εδραίωση των ευρωπαϊκών 

προσπαθειών στον τομέα αυτό, σε ποιοτικά νέο επίπεδο - και σίγουρα πιο 

γρήγορα από ό, τι γινόταν μέχρι σήμερα. Η θεμελιώδης διαφάνεια αυτής της 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη θα 

αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσέγγισης, και θα είναι μια βασική 

προϋπόθεση για μια τέτοια συνεργασία, με παράλληλη ομόφωνη απόφαση της 

ΕΕ. 

Το έργο της ευρωπαϊκής ικανότητας σχεδιασμού και διοίκησης θα ήταν πιο 

αποτελεσματικό να υλοποιείται στο πλαίσιο αυτής της ομάδας, με τη μορφή μιας 

ευρωπαϊκής πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι 

απαραίτητο για να δοθεί πολιτική ώθηση στην βελτίωση της εικόνας της ΚΠΑΑ σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αξιοποίηση μιας τέτοιας διοίκησης θα μπορούσε να την 

επιτρέψει να δημιουργήσει τις δικές της ικανότητες, μετατρέποντας την απαραίτητη 

στο θεσμικό πλαίσιο. Την παρούσα συμφωνημένη λύση των προσωρινών 

στρατηγείων απαιτείται να τη διαδεχθεί ένα ορατό και μόνιμο επιχειρησιακό κέντρο 

της ΕΕ, για την εκτέλεση των πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η στενή 

συνεργασία με τις δομές της EEAS είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της ΕΕ, μια κοινή αντίληψη 

μετασχηματισμού θα πρέπει να εκπονηθεί στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, 

που να προβλέπει τη συγκέντρωση, την ανταλλαγή και την εξειδίκευση από την 

αρχή. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (Capability Development Plan - CDP)6 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο θα πρέπει να συντονίζεται 

στενά με τον EDA και το ΝΑΤΟ (Organisation for Joint Armament Cooperation - 
                                            
6 Το CDP παρέχει μια προβολή των μελλοντικών αναγκών σε δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις των μελλοντικών προκλήσεων της ασφάλειας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και των 
άλλων τάσεων. Βοηθά τα Κ-Μ στον εθνικό σχεδιασμό και στα αμυντικά προγράμματα τους. 
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OCCAR), και τα οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

μετασχηματισμού (European_Defence_Agency 2014). 

Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού, θα είναι πιο αποτελεσματική εφόσον 

συζητείται τακτικά και η εφαρμογή της επανεξετάζεται. Τα μέλη που θα 

παραμείνουν εκτός της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, είναι συνετό να έχουν 

την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε περιστασιακή βάση, όταν είναι πρόθυμοι να 

συνεισφέρουν και τους σχετικούς πόρους. Τα κράτη - μέλη μπορούν να 

αναπτύξουν δυνατότητες μαζί, είτε με κοινή ιδιοκτησία (για παράδειγμα, AWACS), 

είτε με συνεργασίες εθνικής ιδιοκτησίας (όπως η European Air Transport 

Command - EATC), είτε με συνεργασία σε δημόσιες προμήθειες (για παράδειγμα 

στην προμήθεια των Airbus A400M) ή με από κοινού εκτέλεση αποστολών και 

λειτουργιών (Γιαννάκου 2013). 

Το πολιτικό σκέλος της ΚΠΑΑ είναι ζωτικής σημασίας και ένα «μοναδικό 

σημείο προώθησης» μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ασφάλεια. Ωστόσο, αυτή υποφέρει επίσης από την έλλειψη τεχνογνωσίας από 

μέρους των κρατών - μελών και τη μη εφαρμογή των υφιστάμενων στρατηγικών. 

Οι δυνατότητες πρόληψης των κρίσεων θα πρέπει επομένως να έχουν ισχυρότερη 

παρουσία στους προϋπολογισμούς τους. O μέχρι τώρα ελλιπής κοινοβουλευτικός 

έλεγχος της ΚΠΑΑ είναι φρόνιμο να διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 

συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά στην 

ΚΠΑΑ και θα απαιτούν εκθέσεις από την Ύπατη Εκπρόσωπο, μέσω της EEAS και 

της EDA, καθώς και από τους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων. 

6. Η ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Μετά την στροφή του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στην Ασία και την οικονομική 

κρίση να οδηγεί σε όλο και πιο μειωμένες δαπάνες για την άμυνα, η Ευρώπη είναι 

αμυντικά έκθετη. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να 

συνεργαστούν σοβαρά στα εξοπλιστικά προγράμματα και να ενισχύσουν την κοινή 

αμυντική βιομηχανία. 

Όταν η πολιτική άμυνας της ΕΕ άρχισε να λειτουργεί επίσημα τον Ιούνιο του 

1999, η ιδέα ήταν ότι οι Ευρωπαίοι θα αναδιοργάνωναν τις ένοπλες δυνάμεις τους 

για να είναι σε θέση να ενεργήσουν χωρίς αμερικανική βοήθεια εάν είναι 
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απαραίτητο. Τότε, τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ μπορούσαν να αναπτύξουν και να 

διατηρήσουν μόνο περίπου 7-8 τοις εκατό των ενόπλων δυνάμεών τους στο 

εξωτερικό. Δυστυχώς, η ίδια αναλογία ισχύει και για τη σημερινή ΕΕ των 28 

χωρών. Ούτε καν η παράλληλη αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων και η 

αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, ο συνδυασμός της αναθεωρητικής 

Ρωσίας με τις ταραχές στη Μέση Ανατολή, και η ασάφεια των ΗΠΑ δεν ενθαρρύνει 

τις κυβερνήσεις της ΕΕ να δεσμευτούν για μια βαθύτερη ευρωπαϊκή στρατιωτική 

συνεργασία (Keohane 2016). 

Η μείωση στις αμυντικές δαπάνες και οι διαφορετικές εθνικές θέσεις για το 

αμυντικό υλικό απειλούν το μέλλον της στρατηγικής αμυντικής βιομηχανίας στην 

Ευρώπη. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί δεν έχουν την αναμενόμενη πρόοδο, 

όπως η ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS), η 

ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος δορυφόρων επικοινωνίας για στρατιωτική και 

πολιτική χρήση ως το 2025, η κυβερνοάμυνα, θέμα εξαιρετικά βαρυσήμαντο, 

καθώς αφορά το επίκεντρο της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών, και η 

απόκτηση από κοινού αεροσκαφών ανεφοδιασμού εν πτήση (MRTT). Ειδικά στο 

τελευταίο έργο, πολύ περιορισμένος αριθμός κρατών - μελών έχουν λάβει προς το 

παρόν μέρος (European_Council 2015). 

Ιδιαιτέρα για την ανάπτυξη των εθνικών αμυντικών δυνατοτήτων στον 

κυβερνοχώρο και στην ενίσχυσης της προστασίας των δικτύων επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται από τα μέσα της ΚΠΑΑ, τονίζεται ότι είναι σημαντικό να 

επιτευχθεί ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μεταξύ των κρατών - 

μελών. Η κυβερνοάμυνα είναι υποχρεωτικό να ενσωματωθεί στις εθνικές 

στρατηγικές ασφάλειας όλων των μελών και να γίνει συνειδητή η σημασία των 

θεμάτων που άπτονται της κυβερνοάμυνας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά 

τη συνεργασία, καθώς και για να ενισχυθούν οι δυνατότητές απέναντι στις 

επιθέσεις και την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο. 

Αυτό όμως απαιτεί επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής 

εξειδίκευσης καθώς και σε έρευνα και καινοτομία, συνέργειες και 

συμπληρωματικότητες στον μη στρατιωτικό και στον στρατιωτικό τομέα της 
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ασφάλειας και της άμυνας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ και τέλος ενίσχυση της 

συνεργασίας με το ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοάμυνας. 

Η Ευρωπαϊκή Άμυνα έχει θέσει τρεις γενικούς στόχους: την επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα, τις αμυντικές ικανότητες και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

αμυντικής βιομηχανίας. 

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αφορά την καλύτερη ανταπόκριση 

στις κρίσεις και την γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των κατάλληλων 

δεξιοτήτων, παρέχοντας όλα τα μέσα για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ, 

στην υπηρεσία της πρόληψης των συγκρούσεων και την διαχείριση κρίσεων. 

Ο στόχος για τις αμυντικές ικανότητες, είναι να προσαρμοστούν οι 

στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δυνατότητες στις μελλοντικές ανάγκες, ενώ αυτός 

της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας προβλέπει την οικοδόμηση 

μιας πιο ολοκληρωμένης, βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής 

βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (European Defence 

Technological and Industrial Base - EDTIB)7, με την προώθηση μιας εύρυθμης 

λειτουργίας της αγοράς και της έρευνας, η οποία θα αποβεί επωφελής και για την 

ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα 

της Ευρώπης. Τονίζεται, ωστόσο, ότι απαιτούνται προσπάθειες για την πρόληψη 

της ανεξέλεγκτης παραγωγής και εξαγωγής τεχνολογιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την επίθεση σε υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ και την 

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεπώς επιβάλλεται παράλληλα και 

αναθεώρηση του κανονισμού για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης 

(European_Parliament 2013). 

Χαρακτηριστικό της ελλιπούς αμυντικής βιομηχανίας είναι ότι η ΕΕ 

συνεχίζει, για τεχνικούς και εμπορικούς λόγους, να αγοράζει ρωσικούς πυραύλους 

εκτόξευσης, μολονότι έχει ως στόχο την επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού 

                                            
7 Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης περιγράφει το 
μελλοντικό βιομηχανικό τοπίο της ευρωπαϊκής άμυνας, με γνώμονα τη δυνατότητα, την 
αρμοδιότητα και την ανταγωνιστικότητα. Αναφέρεται σε τομείς δράσης για τους οποίους είναι 
υπεύθυνες οι κυβερνήσεις, όπως εδραίωση της ζήτησης και των επενδύσεων. Η στρατηγική 
συνδέει τις εργασίες για την υλοποίηση της μελλοντικής EDTIB με τις δραστηριότητες του 
Οργανισμού για την ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη 
σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με χαρακτηριστική ευελιξία και την ικανότητα τους 
να καινοτομούν. 
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στρατηγικής αυτονομίας, δείχνοντας αδυναμία να διασφαλίσει την ανεξαρτησία 

της. Λόγω αυτής της αδυναμίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη - 

μέλη να επιτύχουν τους στόχους του ΝΑΤΟ σε επίπεδο δυνατοτήτων, πράγμα που 

προϋποθέτει τη διάθεση του 2% τουλάχιστον του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες 

και του 20% του αμυντικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες σε βασικό εξοπλισμό, 

μεταξύ άλλων στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτοί όμως οι στόχοι είναι ουτοπικοί 

για πολλά κράτη λόγω της βαθιάς οικονομικής ύφεσης των τελευταίων χρόνων 

(Ευρωπαϊκό_Κοινοβούλιο 2015). 

Ωστόσο, αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες και τη σχετική ισχύ, το ζήτημα 

δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό. Ενώ δηλαδή, το 2012, συνολικά η ΕΕ 

δαπάνησε περισσότερο από ότι η Ρωσία και η Κίνα μαζί, διαθέτοντας περίπου 1,6 

εκ. στρατιώτες και αξιοσημείωτες ικανότητες (άρματα μάχης, αερομεταγωγικά, 

κ.ά.), αδυνατούσε να αναπτύξει το 70% περίπου των χερσαίων δυνάμεών της. 

Παρόλο που η αμυντική δαπάνη για την ΕΕ (ως σύνολο) ισοδυναμεί με το 1/3 της 

αντίστοιχης αμερικανικής, η αμυντική της ικανότητα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 

1/3 της αμερικανικής. 

Για παράδειγμα η ΕΕ διαθέτει το 50% των αμυντικών δαπανών της σε 

αμοιβές προσωπικού, ενώ αντιστοίχως οι ΗΠΑ μόλις το 25%. Ούτε όμως και ο 

συντονισμός των εξοπλισμών είναι ο βέλτιστος. Οι ΗΠΑ έχουν 600 αεροσκάφη 

ανεφοδιασμού εν πτήση 4 διαφορετικών τύπων, ενώ στην ΕΕ υπάρχουν 47 

αντίστοιχα αεροσκάφη 10 διαφορετικών τύπων, πράγμα που δημιουργεί 

προβλήματα ανταλλακτικών και συντήρησης (Gomis 2012). Πάντως η προσπάθεια 

της EDA δημιουργίας μιας κοινής δεξαμενής των στρατιωτικών δυνατοτήτων 

κινείται θετικά προς την κατεύθυνση αποφυγής άσκοπων διπλών δαπανών και 

συνεπώς περαιτέρω μειώσεων των αμυντικών προϋπολογισμών. 

7. ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ - BREXIT 

Η έναρξη της νέας χιλιετίας βρήκε το Ηνωμένο Βασίλειο με δραματικά 

ενισχυμένο τον Ευρωσκεπτικισμό, καθιερώνοντας μια πολιτική αποξένωσης από 

την υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη και υποστηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα την 

ύπαρξη ενός παγκόσμιου ηγεμόνα, ο οποίος και θα επιφέρει τη σταθερότητα. 

Βέβαια, σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι η Βρετανία ανέκαθεν ένιωθε ως 
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παγκόσμια δύναμη, και ως εκ τούτου, το να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη 

περιόριζε τον «ζωτικό της χώρο». 

Ως αποτέλεσμα, τα όποια όνειρα των πρωτεργατών της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, που είχαν ως σκοπό οποιοδήποτε ενοποιητικό σχέδιο το οποίο θα 

αποτελούσε μια πιθανή απειλή για τον ρόλο της Βρετανίας ως παγκόσμιου 

παράγοντα, για το εθνοκεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα και για το έθνος-κράτος 

απορρίφθηκε εξ ορισμού. Ενδεικτικό της Βρετανικής άποψης προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, καθώς και για την υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη είναι η δήλωση της 

Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος το 1950, ότι από κάθε 

άποψη, η Βρετανία είναι πιο κοντά στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία στην άλλη 

άκρη του κόσμου, παρά στην Ευρώπη. (Voskopoulos 2006). 

Την 23η Ιουνίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε την αποχώρηση του 

από την ΕΕ, το γνωστό σε όλη την υφήλιο ως BREXIT. Την συγκεκριμένη 

ημερομηνία η ΕΕ διήλθε ένα κομβικό σημείο ορόσημο στην εξέλιξη της, από το 

οποίο δεν υπάρχει πλέον επιστροφή, καθώς πρόκειται για μια εξέλιξη άνευ 

προηγουμένου, χωρίς κανείς να είναι σε θέσει να γνωρίζει τις εξελίξεις τόσο για την 

Ευρώπη όσο και για τη Βρετανία. Πλέον, η ΕΕ για πρώτη φορά από την ίδρυση 

της καλείται να αντιμετωπίσει όχι μια ακόμα διεύρυνση, αλλά την αποχώρηση ενός 

εκ των ποιοτικότερων εταίρων της Ένωσης.  

Με την αποχώρηση της Βρετανίας, τρία είναι τα πιθανά σενάρια τα οποία 

διαβλέπει ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Δρ 

Κωνσταντίνος Φίλης. Το πρώτο σενάριο είναι η Ευρώπη των 27 να επιδιώξει να 

συγκλίνει προς μία χαλαρή ομοσπονδοποίηση, έχοντας να αντιμετωπίσει την 

απροθυμία αρκετών ηγεσιών, αλλά και τις τάσεις επιστροφής στην λήψη 

αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που εμφανίζεται ήδη σε αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή την σύγκλιση έρχεται να αποτρέψει η ενίσχυση των 

ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, οι 

οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε δημοψηφίσματα και άλλες χώρες, ή να 

επιτρέψουν την ανάδυση των αντιευρωπαϊκών ή και εθνικιστικών δυνάμεων στην 

εξουσία, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας, παραλίγο της Αυστρίας, αλλά και 

της Γαλλίας με την πρόεδρο του Εθνικού Μετώπου Marine Le Pen να δηλώνει ότι 

θα επιδιώξει ένα αντίστοιχο FREXIT. 
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Το δεύτερο σενάριο προκύπτει ως απόρροια του πρώτου, και είναι η 

δημιουργία μιας Ευρώπης πολλαπλών ταχυτήτων. Αυτό σχήμα μπορεί να 

φαντάζει ως πιο λειτουργικό και εφικτό στα μάτια κάποιων σκληροπυρηνικών 

κύκλων της Ευρώπης και της Γερμανίας, σίγουρα όμως θα εξωθήσει στην έξοδο 

και άλλες χώρες. Τέλος, το τρίτο σενάριο είναι αυτό της αδράνειας, με μερικές 

τμηματικές πρωτοβουλίες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δίχως τίποτα 

θεαματικό από πλευράς ευρωπαϊκών κρατών και ηγεσιών (Μαυραγάνης 2016). 

Στον τομέα της άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, η Ευρώπη 

έχοντας απολέσει την Βρετανία θα πληγεί διπλωματικά, καθώς είναι 

αδιαμφισβήτητη η εμπειρία και η τεχνογνωσία της δεύτερης, ως παγκόσμια 

υπερδύναμη του παρελθόντος. Το πλήγμα που θα δεχτεί η ΚΠΑΑ δεν δύναται να 

καλυφθεί από την Γερμανία με τον υπάρχον αμυντικό προϋπολογισμό. 

Παράλληλα, η Γαλλία απομένει η μόνη πυρηνική δύναμη της ΕΕ, καθώς και η 

μόνη χώρα που κατέχει μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν μπορεί όμως 

ούτε αυτή να καλύψει το κενό που θα αφήσει η αποχώρηση της Βρετανίας. 

Κατά τον Δρ Δημήτρη Χρυσοχόου, καθηγητή Θεωρίας και Θεσμών της 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το BREXIT δημιουργεί 

συνθήκες αβεβαιότητας για το μέλλον και πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση 

της συνοχής της ΕΕ, επιδιώκοντας όμως ταυτόχρονα να ερευνηθούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, οι λόγοι που οδήγησαν την Ένωση να μετατραπεί σε μια 

απλή συνύπαρξη, χωρίς αίσθηση συμπόρευσης και συνοχής, με απώτερο σκοπό 

να αντιμετωπίσει η ΕΕ τις σύγχρονες προκλήσεις που την ταλανίζουν. 

Η Βρετανία θα αντιμετωπίσει μια σειρά από θεσμικά και οικονομικά 

προβλήματα, πιθανότατα άμεσα. Ο Δρ Μιχάλης Τσινισιζέλης, καθηγητής στο 

ΕΚΠΑ, αναφέρει πως το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

μια «γενικόλογη διατύπωση» για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την 

αποχώρηση. Το πιο πιθανό είναι, η στάση της ΕΕ να είναι σκληρή απέναντι στους 

Βρετανούς κατά την διαδικασία της αποχώρησης, «για να χρησιμοποιηθούν ως 

παράδειγμα για μελλοντικές ενδεχόμενες αποχωρήσεις κρατών» (Μαυραγάνης 

2016). 
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Παρόλο που τα φλέγοντα ζητήματα της ΕΕ, δηλαδή το προσφυγικό και το 

θέμα της Ευρωζώνης, δεν την επηρεάζουν άμεσα η Βρετανία, είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσει ένα επιπλέον θεσμικό πρόβλημα, αυτό της διάλυσης της Μεγάλης 

Βρετανίας, από μέρους της Σκωτίας και την Ιρλανδίας, οι οποίες τάχθηκαν υπέρ 

της παραμονής στην ΕΕ.  

Όσον αφορά στην Ευρώπη, που σίγουρα υποβαθμίζεται η ΚΠΑΑ, ο Δρ 

Τσινισιζέλης συμφωνεί ότι δημιουργείται ένα πολιτικό κενό, που κάποιος θα 

πρέπει να αναπληρώσει. Δίνεται η ευκαιρία σε άλλες χώρες να αναβαθμίσουν το 

ρόλο τους όπως η Ισπανία ή η Ιταλία, ενώ την ανισορροπία στο στρατιωτικό 

κομμάτι μπορεί πάντα να καλυφθεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ (Μαυραγάνης 2016). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην αρχή του 21ου αιώνα η ΕΕ αντιπαλεύει ανάμεσα σε δυο βασικές 

κατευθύνσεις, την ολοκλήρωση (integration) και την ασφάλεια (security), όπου 

κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν η ΚΕΠΠΑ και η ΚΠΑΑ (Κεντρωτής 2003). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κ. Κεντρωτής: «Η Ευρώπη πρέπει να 

θωρακίσει σε μόνιμο και αξιόπιστο πλαίσιο την εξωτερική της πολιτική, την άμυνα 

και την ασφάλεια της εν γένει, χωρίς να τρέχει πίσω από κάθε προκύπτουσα κρίση 

στον κόσμο για να καθορίσει την εκάστοτε πολιτική της» (Κεντρωτής 2003). 

Πολιτική βούληση στιγματίζεται από συνυπάρξεις δύο ΕΕ, αυτής των 

μεγάλων χωρών με τα ευαίσθητα θέματα στα ζητήματα εθνικής ασφαλείας και 

εκείνης των μικρομεσαίων χωρών που προσπαθούν να προστατέψουν τα εθνικά 

τους συμφέροντα μέσα από πολυπολικούς θεσμούς. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να 

αποκτήσει σάρκα και οστά μία κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με 

τον Hedley Bull «Δεν υπάρχει υπερεθνική κοινότητα στην Δυτική Ευρώπη, υπάρχει 

μια ομάδα κρατών. Υπάρχει ένα κονσέρτο κρατών, των οποίων η βάση είναι μια 

περιοχή ως προς την οποία πιστεύεται πως υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ 

των μεγαλυτέρων δυνάμεων. Η ιστορία των Ευρωπαίων είναι μια ιστορία εγγενούς-

ενδημικής σύγκρουσης. Εάν πρόσφατα απέκτησαν τη συνήθεια της συνεργασίας, 

αυτό έγινε υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ και υπό την απειλή εξ ανατολών. Ακόμη και 

η απλή σκέψη ότι τα ευρωπαϊκά κράτη συνιστούν μια "κοινότητα ασφαλείας" ή μια 

"περιοχή ειρήνης" είναι ευσεβής πόθος, εάν αυτό σημαίνει ότι πόλεμος μεταξύ τους 

δεν θα υπάρξει ξανά, και όχι ότι δεν υπήρξε τα τελευταία χρόνια και ότι είναι εκτός 

λογικής εάν υπάρξει ξανά». 

Βεβαίως εδώ έρχεται να συμπληρώσει ο Π. Ήφαιστος ότι: «εάν υπήρχε μια 

υπερεθνική εξουσία στη Δυτική Ευρώπη θα ήταν πηγή αδυναμίας και όχι ισχύος 

ως προς την αμυντική πολιτική. Αυτό που είναι πηγή ισχύος στην Ευρώπη είναι το 

έθνος - κράτος – δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία – και η ικανότητά τους 

να εμπνεύσουν πίστη και νομιμοφροσύνη στα θέματα του πολέμου). (Ήφαιστος 

2015).  
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Εν τω μεταξύ η παγκόσμια αποσταθεροποίηση δεν περιμένει, και στην 

ουσία η μόνη υπαρκτή αμυντική «ομπρέλα» για την ευρωπαϊκή ήπειρο συνεχίζει 

να παραμένει το ΝΑΤΟ και, φυσικά, οι εθνικοί στρατοί. Το ΝΑΤΟ όμως, άρχισε να 

παγιώνεται ως παράγοντας νομιμοποίησης της αμερικανικής πολιτικής και όχι ως 

εκείνο το θεσμικό και εκτελεστικό πλαίσιο των αυτονόητων μέχρι τότε κοινών 

διατλαντικών στρατιωτικών ενεργειών και αυτό πρέπει να προβληματίσει την ΕΕ 

για το μέλλον της συνεργασίας της με αυτό όπως και για την πιθανή απεξάρτηση 

της.  

Όλα έδειχναν ότι η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική ενοποίηση της 

Ευρώπης έχει ξεκινήσει. Ο καθοριστικός ρόλος όμως που διαδραματίζει η 

εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας των πολιτών της Ένωσης, η αδυναμία 

επίτευξης σταθερότητας στην περιοχή της, όπως και τα ανιδιοτελή οικονομικά 

συμφέροντα, δείχνουν να κλυδωνίζουν αυτό το μοναδικό παγκοσμίως ευρωπαϊκό 

φαινόμενο. Ο νέος κόσμος όμως που αναπτύσσεται και η ανάγκη αποτροπής των 

νέων κινδύνων που διαρκώς θα μεγαλώνουν, αναδεικνύει σε αναγκαία τη 

συλλογική διαχείριση των προβλημάτων, καθιστώντας μονόδρομο τη συνεχή 

προσπάθεια να γίνει αυτό πιο κατανοητό από όλους. 
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