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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την εξέλιξη των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η εργασία αυτή ασχολήθηκε αρχικά με την εξέλιξη 

της ίδιας της ΚΠΑΑ, παρουσιάζοντας την ιστορική διαδρομή της μέχρι τη δημιουργία 

κατάλληλων υποδομών για ανάληψη στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δράσεων, 

καθορίζοντας ως σημείο κορύφωσης το έτος 2003, όπου και υπογράφηκε η Συμφωνία του 

Βερολίνου, μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Με την συμφωνία αυτή, αρχίζει ουσιαστικά η  

επιχειρησιακή δράση της ΚΠΑΑ, η οποία εδραιώνεται σε ακόμη ποιο στέρεες βάσεις με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, το 2009. Στη συνέχεια η εργασία ασχολείται με την εξέλιξη των 

δράσεων της ΚΠΑΑ, ήτοι των Στρατιωτικών Επιχειρήσεων αλλά και των Μη Στρατιωτικών 

Αποστολών, παρουσιάζοντας τις επιγραμματικά και διαχωρισμένες κατά περιοχές. Εξέτασε 

τους διάφορους παράγοντες που επίδρασαν στη εξέλιξη τους, καθώς και τις διαφοροποιήσεις 

στο τρόπο λειτουργίας τους. Οι παράγοντες αυτοί καθώς και οι προαναφερθείσες αλλαγές 

εξετάζονται αναλυτικά για δύο συγκεκριμένες στρατιωτικές δράσεις, με λεπτομερή σύγκριση 

μεταξύ τους. Στο τελευταίο μέρος γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των τελευταίων 

εξελίξεων από το 2013 και μετά, οι οποίες είναι καταιγιστικές τόσο στο εσωτερικό θεσμικό 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ, όσο και στο διεθνές προσκήνιο και επιδιώκεται μια εκτίμηση για το μέλλον 

των δράσεων, αλλά και της ίδιας της ΚΠΑΑ γενικότερα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
ετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το πολιτικό κλίμα ήταν πιο ώριμο 

από ποτέ για μια ενδεχόμενη ενοποίηση της Ευρώπης. Η ενότητα θεωρήθηκε 

από πολλούς ως η μοναδική λύση για την αποφυγή μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και την απομόνωση των ακραίων μορφών εθνικισμού, οι 

οποίες ήταν υπεύθυνες για τη πρόσφατη καταστροφή της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Αρχικά, με τη «Συνθήκη των Βρυξελλών» (1948) δημιουργήθηκε ένας Οργανισμός από 

5 μέλη (Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) για την αμοιβαία συνδρομή 

σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ενός μέλους στην περιοχή της Ευρώπης, ο οποίος 

αντικαταστάθηκε το 1954 από τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ), στην οποία  εισήλθαν το 

1954 η Δ. Γερμανία και η Ιταλία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ιδρύθηκε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 1993 με την εφαρμογή 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ (ΣΕΕ). Όμως, παρά τη συνεχή της εξέλιξη και διεύρυνση καθώς 

και την οικονομική της ευημερία, η ΕΕ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θεωρείτο απλά 

μία «μη στρατιωτική» δύναμη, η οποία παρέμενε στη σκιά του Οργανισμού Βόρειο-

Ατλαντικής Συμμαχίας (NATO), που ουσιαστικά αποτελούσε το χορηγό ασφάλειας της. Αυτό 

συνέβαινε επειδή η ΔΕΕ υπολειτουργούσε, αποτελώντας έναν ανεξάρτητο Οργανισμό, εκτός 

του πλαισίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε άμεση σύνδεση και εξάρτηση από το 

ΝΑΤΟ.  

Έτσι, για 40 και πλέον χρόνια, η ευθύνη για την ασφάλεια των χωρών της Ευρώπης 

ανήκε αποκλειστικά και εξολοκλήρου στο ΝΑΤΟ. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η ενοποίηση 

της Γερμανίας και η αποτυχία αποφυγής συρράξεως στην πρώην Γιουγκοσλαβία όμως, 

δημιούργησε στη δεκαετία του 1990 νέα γεωπολιτικά δεδομένα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Με 

βάση τα νέα αυτά δεδομένα, σε ότι αφορά στην εξωτερική ασφάλεια της Ένωσης, οι 

Ευρωπαϊκές χώρες αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την κοινή 

τους ασφάλεια και άμυνα.  

Ο επανακαθορισμός της σχέσης ΝΑΤΟ - ΕΕ ήταν απαραίτητος για δύο λόγους: Για την 

αναδιανομή των οικονομικών βαρών (θέμα, που όπως θα δούμε στο 4ο Κεφάλαιο, τίθεται, 

ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό έως σήμερα, ιδιαίτερα από την πλευρά των ΗΠΑ) και για την 

ανάδειξη των θεσμών μίας πιο ισχυρής Ευρώπης, κατέχουσας μιας πιο ολοκληρωμένης και 

ενοποιημένης ταυτότητας, αλλά και της δυνατότητας να δρα στρατιωτικά ανεξάρτητα, όταν 

κατ' αρχάς το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται (Αμπουλέρης 2012, 6-8).  
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Η διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί αρχικά με την πορεία δημιουργίας της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) και τη μετάβαση της σε Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αλλά θα επικεντρωθεί κυρίως στις δράσεις της ΕΕ 

που αναλαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων.  

Μέσα από τη συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού γίγνεσθαι, αλλά και της ευρύτερης 

αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, θα προσπαθήσει να αναδείξει την εξέλιξη των 

δράσεων αλλά και τη συμβολή τους στο σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η 

Ένωση στο συγκεκριμένο τομέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

  ΣΤΗΝ ΕΕ 

 
 ιστορία της ΕΕ ξεκίνησε μέσα από την ανάγκη της διασφάλισης συνθηκών 

ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και της αποτροπής της έναρξης πολεμικών 

συγκρούσεων εντός της επικράτειας της. Μέσα από μια ατέρμονη και μακρά διαδικασία 

αρκετών χρόνων η ΕΕ θα κατορθώσει να διαμορφώσει προοδευτικά τη δική της ανεξάρτητη 

κοινή, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, μεταβαίνοντας από το αμιγώς θεωρητικό 

πλαίσιο των φιλοδοξιών στο πεδίο των εφαρμογών. O στρατηγικός της όμως 

προσανατολισμός, θα επικεντρωθεί στην πρόληψη συγκρούσεων και στον τομέα διαχείρισης 

κρίσεων. 

Αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσει, μέσα από το ιστορικό-θεωρητικό πλαίσιο, την 

εξελικτική διαμόρφωση του πλέγματος ασφάλειας και άμυνας, αλλά και το ρόλο που 

διαδραμάτισε το ΝΑΤΟ στο συγκεκριμένο τομέα. Κατόπιν, παρουσιάζει την πρακτική 

διάσταση της μετουσίωσης και υλοποίησης των στρατηγικών πολιτικών, όπως αποτυπώνονται 

μέσα από τα στρατηγικά έγγραφα και τις Συνθήκες, στο επίπεδο της στρατιωτικής αντίληψης 

και σχεδιασμού. Ο καρπός των αυτών δυο παράλληλων διαδικασιών, στο πέρασμα της 

ιστορικής εξέλιξης του πλέγματος ασφάλειας και άμυνας, αναδεικνύεται μέσα από τον τομέα 

της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, ο οποίος συνιστά τον επιχειρησιακό βραχίονα της εξωτερικής 

πολιτικής της Ένωσης. 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2003 

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ως πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

οργανισμού συνεργασίας για την ασφάλεια στην Ευρώπη θεωρείται η ίδρυση της ΔΕΕ, το 

1948. Η ΔΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των πρώτων αποστολών 

«Petersberg», οι οποίες ήταν: Αποστολές Διατήρησης της Ειρήνης (Humanitarianand Rescue 

Tasks), Ανθρωπιστικές Αποστολές και Αποστολές Διάσωσης (Peacekeeping Tasks), 

Αποστολές Δυνάμεων Μάχης για τη Διαχείριση Κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

της Αποκατάστασης της Ειρήνης (Tasks Of Combat Forces In Crisis Management Including 

Peacemaking) (WEU 1992). 

Η ΕΕ, αφού στη συνέχεια θα αναγνωρίσει ως βασικό της μέρος την ΔΕΕ, θα της 

αναθέσει, κατόπιν συναίνεσης του Συμβουλίου, την ευθύνη να εφαρμόσει τις αποφάσεις της, 

Η 
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οι οποίες έχουν συνέπειες στον τομέα της άμυνας. Η σχέση της ΔΕΕ με την ΕΕ θα ερμηνευθεί 

από τους φιλοατλαντιστές ως συμβολή στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού  πυλώνα της 

Συμμαχίας (Χατζησάββας 2012, 39). 

Το πλέον καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας μηχανισμού εξωτερικής 

πολιτικής και ασφάλειας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 

ήταν η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ), η οποία ξεκίνησε άτυπα το 1970 και 

καθιερώθηκε ως θεσμός από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), το 1987. Η ΕΠΣ προέβλεπε 

τη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς που ανάγονται στην εξωτερική 

πολιτική και η υπεράσπιση κοινών θέσεων στο πλαίσιο των διεθνών οργανώσεων.  

Η ΕΕΠ, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο τον Φεβρουάριο του 1986 είναι η πρώτη 

μεγάλης σημασίας τροποποίηση της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ. Ο πρώτος στόχος της 

ΕΕΠ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987, είναι η προώθηση της διαδικασίας της 

ευρωπαϊκής οικοδόμησης για να ολοκληρωθεί η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς. 

Η ΣΕΕ, η οποία υπεγράφη στο Μάαστριχτ, στις 7 Φεβρουάριου 1992 και ετέθη σε ισχύ 

την 1η Νοεμβρίου 1993, απετέλεσε το επιστέγασμα για την θεσμοθέτηση των πολύχρονων 

προσπαθειών δημιουργίας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). 

Στο πλαίσιο της ΣΕΕ, η ΚΕΠΠΑ αποτελούσε το «δεύτερο πυλώνα» της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αρχικός στόχος ήταν να επιτρέψει στην Ένωση να αναπτύξει το πολιτικό και 

στρατιωτικό της δυναμικό στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων και της πρόληψης 

συγκρούσεων σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ). Παρόλα αυτά, η ΣΕΕ και η ΚΕΠΠΑ, δεν ήταν αρκετά για να δώσουν στην ίδια την 

Ένωση τα θεσμικά και επιχειρησιακά μέσα για αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων 

ασφαλείας, ενώ την ίδια ώρα ο βαθμός της «ατλαντικής εξάρτησης» ολοένα και αυξανόταν. 

Ο επείγων χαρακτήρας της μεταρρύθμισης της ΚΕΠΠΑ αποδείχθηκε ειδικότερα μετά 

τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι τραγικές συνθήκες υπό τις οποίες 

πραγματοποιήθηκε, κατέστησαν σαφή την ανάγκη για την Ένωση να είναι σε θέση να δρα και 

να προλαμβάνει μάλλον, παρά απλώς να αντιδρά (Χειλά 1999, 198). 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μάϊου 1999, 

θεσπίζεται η κοινή στρατηγική, η οποία καθορίζεται ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

θεσπίζεται επιπλέον ο θεσμός του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και καθορίζεται το 

πεδίο της δράσης της Ένωσης μέσα από την ενσωμάτωση των αποστολών της ΔΕΕ (βλ. 

Petersberg Tasks). 
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Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, και διαπιστώνοντας την άμεση ανάγκη δημιουργίας 

δυνατοτήτων για αυτόνομη επιχειρησιακή δράση της ΕΕ, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων Γαλλίας 

και Ηνωμένου Βασιλείου (Jacques Chirac και Tony Blaire, αντίστοιχα), με κοινή διακήρυξη 

στο Σαν Μαλό της Γαλλίας, το Δεκέμβριο του 1998, εξέφρασαν την δέσμευση τους για 

δημιουργία μιας πολιτικής που θα έδινε τη δυνατότητα στην ΕΕ να δρα αυτόνομα, αποκτώντας 

παράλληλα τις δικές τις ικανότητες σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

Υπό το φως της «Διακήρυξης του Σαν Μαλό», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην 

Κολωνία, τον Ιούνιο 1999, θα λάβει την απόφαση ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 

δυνατότητα να ενεργεί αυτόνομα, να διαθέτει αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις καθώς και τα 

απαραίτητα μέσα, προκειμένου να δύναται να ανταποκριθεί στις διεθνείς κρίσεις, χωρίς να 

προκαταλαμβάνει ή να θίγει τις δράσεις του ΝΑΤΟ (EUCouncil, Presidency Conclusions 3 and 

4 June 1999). 

Μάλιστα, σε σχετικό Παράρτημα των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου ενσωματώθηκε 

συναφής αναφορά, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ, αναλόγως των απαιτήσεων της κατάστασης, 

θα έπρεπε κατά περίπτωση, να καθορίσει κατά πόσον θα χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις 

δυνατότητες του ΝΑΤΟ ή τα δικά της, προκειμένου να διεξάγει επιχειρήσεις υπό την αιγίδα 

της (European-Council, Presidency Conclusions June 1999, 40) . 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λήφθηκε σχετική απόφαση για τη δημιουργία της ΕΠΑΑ, η 

οποία καθορίστηκε ως αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΠΠΑ. Παράλληλα, και ως συνέπεια των πιο 

πάνω εξελίξεων, υποδείχθηκε η ανάγκη της συγκρότησης μόνιμων σωμάτων και δομών εντός 

του Συμβουλίου, στοιχεία απαραίτητα για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής προοπτικής της 

Ένωσης (European-Council, Presidency Conclusions June 1999, 38-39). 

Οι πολιτικές φιλοδοξίες της ΕΕ θα ενσαρκωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα 

από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 1999 στο Ελσίνκι , το οποίο 

θα υιοθετήσει τον ομώνυμο Πρωταρχικό Στόχο 2003 (Helsinki Headline Goal 2003). Συνεπώς, 

η ΕΕ, με βάσει την αρχής της εθελοντικής διάθεσης δυνατοτήτων και μέσων από τα μέλη της, 

θα θέσει ως χρονικό ορόσημο το 2003, προκειμένου να είναι ικανή να αναπτύξει εντός 60 

ημερών και να διατηρεί για ένα χρόνο τουλάχιστον στρατιωτική δύναμη της τάξης των 50,000 

- 60,000 ατόμων (περίπου 15 ταξιαρχίες). Επιπλέον, θα καθορισθεί το πλαίσιο ρύθμισης των 

σχέσεων ΕΕ και ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα θα διακανονισθεί η διαδικασία συμμετοχής τρίτων 

χωρών (Third States) στη διαχείριση των στρατιωτικών κρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα ληφθεί 
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σχετική πρόνοια για τη διαφύλαξη της αυτονομίας της ΕΕ, όσον αφορά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (European-Council, Presidency Conclusions Dec 1999, 8). 

Με τα  Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΣ) της Νίκαιας (Presidency 

Report to the European Council meeting 7 and 9 Dec 2000), που τέθηκαν σε ισχύ  την 1η 

Φεβρουάριου 2003, ενισχύθηκε ο ρόλος της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC), που 

αποτελεί τη βάση της αυτόνομης και λειτουργικής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 25 της ΣΕΕ. Θεσπίστηκε επιπλέον η Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC), η οποία 

είναι επιφορτισμένη να παρέχει στην ΕΠΑ Στρατιωτικές Συμβουλές και Συστάσεις (Military 

Advices and Recommendations), σχετικά με όλα τα στρατιωτικά θέματα της ΕΕ και αποτελεί 

το σημαντικότερο στρατιωτικό όργανο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου. 

Παράλληλα, συγκροτήθηκε το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS) το οποίο καλείται να 

εφαρμόσει τις πολιτικές και τις αποφάσεις της EUMC και αποτελεί την πηγή στρατιωτικής 

εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ. 

1.2  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕ –ΝΑΤΟ 

 
Για εκείνη την εποχή ήταν λογική συνέπεια, δεδομένης και της υποτυπώδους ανάπτυξης 

της ΕΠΑΑ, η συνέχιση της στήριξης της ευρωπαϊκής ασφάλειας στα πλαίσια της Συμμαχίας, 

αφού το 2002, η ΕΕ αριθμούσε 15 κράτη μέλη, από τα οποία τα 11 ήταν μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ 

τα άλλα 4 μέλη της είχαν ενταχθεί στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη (ΣγΕ) (ΝΑΤΟ 2016). 

Παράλληλα, στο στρατηγικό επίπεδο η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, δια μέσου των πολιτικών και 

στρατιωτικών τους σωμάτων (PSC/NAC, EUMC/NATOMC) άρχισαν να πυκνώνουν τις 

συναντήσεις τους, ενόψει και των διεθνών γεγονότων και εξελίξεων (τρομοκρατική επίθεση 

εναντίον των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο 2001, πόλεμος στο Αφγανιστάν). 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, θα ακολουθήσουν στις 16 Δεκεμβρίου του 2002, στις 

Βρυξέλλες, η «Διακήρυξη ΕΕ-ΝΑΤΟ για την ΕΠΑΑ» (NATO 2002) και ακολούθως στις 17 

Μαρτίου 2003, η τελική συμφωνία γνωστή ως «Διευθετήσεις Βερολίνου Συν» μεταξύ ΕΕ και 

ΝΑΤΟ. Βάσει αυτής της συμφωνίας «πλαίσιο», καθορίζονταν οι σχέσεις μεταξύ των δυο 

Οργανισμών στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και στον τομέα ανάπτυξης των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων. Η ΕΕ, στο πλαίσιο διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα μπορούσε, 

κατόπιν ομόφωνης της απόφασης, να απευθυνθεί στο ΝΑΤΟ για να χρησιμοποιήσει τα μέσα 

και τις δυνατότητες του. 

Ωστόσο, προηγουμένως και πριν την τελική διαμόρφωση της συμφωνίας «πλαισίου», 

θα διευκρινισθεί σε σχετική «Δήλωση» στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην 
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Κοπεγχάγη (12-13 Δεκεμβρίου 2002), ότι οι διευθετήσεις «Βερολίνου Συν» θα ισχύουν για 

εκείνα τα κράτη τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ασφαλείας με το ΝΑΤΟ 

(EUCouncil, Παράρτημα ΙΙ, Δήλωση του Συμβουλίου 12 Δεκεμβρίου 2002).  

Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν στην απαίτηση της Τουρκίας -γνωστή με το «Έγγραφο της 

Άγκυρας»- για εξασφάλιση εκ των προτέρων της δικής της συμμετοχής στις διαδικασίες 

σχεδιασμού, διαμόρφωσης απόφασης (decision shaping) της ΕΠΑΑ, πριν συμφωνήσει για την 

δυνατότητα της ΕΕ να προσφεύγει στα μέσα του ΝΑΤΟ. Αυτό καθυστέρησε τη διαδικασία για 

3 χρόνια, ώσπου τελικά βρέθηκε συμβιβασμός και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι σε καμία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ΕΠΑΑ εναντίον μίας συμμαχικής χώρας και ότι 

η Κύπρος και η Μάλτα,1ως μέλη της ΕΕ, δεν θα λάμβαναν μέρος σε επιχειρήσεις ΕΠΑΑ με 

χρήση μέσων του ΝΑΤΟ (Blockmans 2013, 257 - 259). 

Αυτή η παράμετρος, όπως διατυπώνεται στη συνέχεια δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα 

των κρατών μελών της ΕΕ που δεν έχουν συνάψει τις εν λόγω συμφωνίες, όσον αφορά στην 

πλήρη συμμετοχή τους στη χάραξη και υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της 

σταδιακής διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής. 

 

1.3 ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

  

Τον Μάιο 2003, με την επιβεβαίωση από το Συμβούλιο για τη δυνατότητα της Ένωσης 

να εκπληρώσει τις πολιτικές της φιλοδοξίες, όπως αυτές προνοούνται από τις αποστολές 

«Petersberg», η EE θα σηματοδοτήσει την έναρξη της επιχειρησιακής της δράσης στον τομέα 

της διαχείρισης κρίσεων, μέσα από την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων και μη 

στρατιωτικών αποστολών2. 

Αργότερα, το Δεκέμβριο 2003, θα συμφωνηθεί από το ΕΣ το στρατηγικό έγγραφο για 

την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια – Μια Ασφαλής Ευρώπη Μέσα σ’ ένα Καλύτερο 

Κόσμο» (Council, Μια Ασφαλής Ευρώπη σ΄ένα Καλύτερο Κόσμο 2003), στο οποίο 

διατυπώνεται το Επίπεδο Φιλοδοξίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση των διάφορων απειλών 

(τρομοκρατία, διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής, περιφερειακές συγκρούσεις, 

                                                      
1Η Μάλτα την συγκεκριμένη περίοδο είχε αποχωρήσει από το πρόγραμμα του ΣγΕ (1996 – 2008) 
2Στην ορολογία της ΚΠΑΑ, οι στρατιωτικές δράσεις αποκαλούνται Επιχειρήσεις (Military Operations), ενώ οι 

πολιτικές δράσεις, ως μη Στρατιωτικές Αποστολές (Civilian Missions). Εξαιρέσεις υπάρχουν όπως η EUTM 

(Training Mission), που ονομάζεται Στρατιωτική Εκπαιδευτική Αποστολή. 
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οργανωμένο έγκλημα και «αποτυχημένα κράτη») και αναγνωρίζεται η σημασία του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Μια σειρά από διάφορα γεγονότα στις αρχές του 2000, όπως η τρομοκρατική επίθεση 

εναντίον των ΗΠΑ (11η Σεπτεμβρίου), ο πόλεμος στο Αφγανιστάν και μετέπειτα στο Ιράκ 

(MacNaughtan 2008, 178),καθώς και διάφορα καινούργια δεδομένα, όπως π.χ. η ΕΣΑ  που 

εκπονήθηκε το 2003, το μεταβαλλόμενο στρατηγικό περιβάλλον συναρτήσει της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, θα συμβάλουν στη ανάγκη της αναθεώρησης του Πρωταρχικού Στόχου 2003.  

Συνεπώς, τον Ιούνιο του 2004 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υιοθετήσει τον Πρωταρχικό 

Στόχο του 2010, ο οποίος μεταφράζει τις στρατηγικές πολιτικές σε στρατιωτικές παραμέτρους 

(σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο). Σε αυτό το Στόχο, θα αναδειχθεί η ανάγκη για την 

προώθηση κοινής στρατηγικής κουλτούρας μεταξύ των κρατών μελών και θα τεθεί ως 

ευρωπαϊκή προτεραιότητα η ενίσχυση των Η.Ε. Παράλληλα, θα επισημανθεί η απαράμιλλη 

σημασία της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνατοτήτων στο μετασχηματισμό των εθνικών 

δυνατοτήτων των κρατών μελών, προκειμένου να καταστούν πιο διαλειτουργικές και 

ευέλικτες. Προσέτι, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα δεσμευθούν για ταχεία και αποφασιστική 

αντίδραση σε όλο το φάσμα του τομέα της διαχείρισης κρίσεων (European_Union, Headline 

Goal 2010 2004). 

Στο πλαίσιο του Πρωταρχικού Στόχου, θα τεθεί ως Επίπεδο Φιλοδοξίας ό,τι, σε 

περίπτωση μιας κρίσης, η λήψη απόφασης έναρξης μιας επιχείρησης θα πρέπει να γίνει εντός 

πέντε ημερών από την έγκριση της Βασικής Ιδέας Ενεργείας Διαχείρισης Κρίσεων (CMC) από 

το Συμβούλιο, ενώ η ανάπτυξη της ταχείας δύναμης των Τακτικών Σχηματισμών Μάχης 

(EUBGs), θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε 10 ημέρες, από την απόφαση του Συμβουλίου για 

την έναρξη της επιχείρησης. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 2007 η ΕΕ θα ανακοινώσει την επιχειρησιακή της 

ετοιμότητα για δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης με EUBG των 1500 ατόμων έκαστο, τα 

οποία δύναται να αναπτύξει σύμφωνα με το επίπεδο φιλοδοξίας που έχει προαναφερθεί και με 

δυνατότητα δράσης, εκτός της επικράτειας της ΕΕ, από 30 έως 120 μέρες (δύο EUBGs ανά 

εξάμηνο σε ετοιμότητα). 

Παράλληλα, οι δυνατότητες της ΕΕ θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, αφού την ίδια 

περίοδο θα ανακοινωθεί ότι το Επιχειρησιακό Στρατηγείο της ΕΕ είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί 

σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατόπιν απόφασης της ΕΕ για τη διεξαγωγή αυτόνομων 

επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Στρατηγείο, αποτελεί εναλλακτική λύση, όταν 
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κάποιο από τα πέντε εθνικά (μη μόνιμα) Στρατηγεία της ΕΕ δεν είναι διαθέσιμα3, ενώ μόλις 

στις 23 Μαρτίου 2012, το ΣΕΥ αποφάσισε την ενεργοποίηση του εν λόγω Κέντρου, για πρώτη 

φορά από την ίδρυση του, στα πλαίσια της Στρατηγικής της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής 

(European_Council 23 March 2012). 

Το Δεκέμβριο του 2008 θα ακολουθήσουν δυο σημαντικά γεγονότα, τα οποία στη 

συνέχεια θα αποτελέσουν (ακόμα αποτελούν) σημεία αναφοράς στην εξέλιξη του πλέγματος 

ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, η «Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής Ασφάλειας –Ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο» και η «Διακήρυξη για την 

Ενίσχυση των Δυνατοτήτων». 

Η εν λόγω «Έκθεση», θα προσδιορίσει το νέο περιβάλλον δράσης της ΕΕ, 

αναδεικνύοντας τις νέες μορφές απειλών που εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει η ΕΕ (ασφάλεια 

στον κυβερνοχώρο, ενεργειακή ασφάλεια, αλλαγή του κλίματος) (Council, Έκθεση σχετικά µε 

την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας 2008).  

Η δε «Διακήρυξη», έθεσε ως σκοπό να αυξήσει το επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν με πιο περιεκτικό τρόπο οι καινούργιες προκλήσεις, όπως 

αυτές διαμορφώνονταν στην Υφήλιο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη αποφάσισαν να βελτιώσουν την 

ικανότητα της ΕΕ να διαχειρίζεται τις νέες απειλές μέσα από τη συνολική προσέγγιση των μη 

στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων και έθεσαν ως στόχο η ΕΕ να δύναται να 

σχεδιάζει και να διεξάγει  παράλληλα συνδυασμό επιχειρήσεων και αποστολών (Council, 

Declaration on Strengthening Capabilities 11 December 2008). 

Παρόμοια με το Πρωταρχικό (Στρατιωτικό) Στόχο του 2003 και μετέπειτα 2010, 

εκπονήθηκε τo 2004 ο Μη Στρατιωτικός Στόχος (Civilian Headline Goal) με χρονικό ορίζοντα 

αρχικά το 2008, ο οποίος αναθεωρήθηκε το Νοέμβριο 2007 από το Συμβούλιο Υπουργών της 

ΕΕ με ορίζοντα το 2010 (Civilian Headline Goal 2010 - doc. 14823/07 19 November 2007). 

Στη συνέχεια,  αφού υπήρξε χρονική ταύτιση των Πρωταρχικών Μη Στρατιωτικών και 

Στρατιωτικών Στόχων, καθώς και συναρτήσει των μεταβολών που επήλθαν από την ημέρα 

έγκρισης τους, αποφασίσθηκε από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2010 η επέκτασης της 

υλοποίησης  τους πέρα από το 2010 (EUCO, EU civilian and military capability development 

beyond 2010 - 17127/10 2010). Επίσης το Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του στο 

επίπεδο φιλοδοξίας, όπως αυτό καθορίσθηκε στη «Διακήρυξη» του 2008, ενώ παράλληλα, θα 

                                                      
3 Τα Επιχειρησιακά Στρατηγεία της ΕΕ βρίσκονται στην Ελλάδα, Γερμάνια, Ιταλία, Γαλλία και ΗΒ. 
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αναδείξει τη σημασία της «Συνολικής Προσέγγισης»4 στην αντιμετώπιση των διεθνών 

προκλήσεων, καθώς και τη σημασία της εφαρμογής της, όσον αφορά τον τομέα της ανάπτυξης 

τόσο των μη στρατιωτικών, όσο και των στρατιωτικών δυνατοτήτων. 

Όσον αφορά τη μη στρατιωτική πτυχή του τομέα διαχείρισης κρίσεων, σημείο 

αναφοράς υπήρξαν οι αποφάσεις που λήφθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

«Santa Maria Da Feira», που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2000, όπου η ΕΕ θα θέσει ως στόχο 

την ανάπτυξη των μη στρατιωτικών δυνατοτήτων στους τομείς: Αστυνομία (Police), Ενίσχυση 

του Κράτους Δικαίου (Strengthening of the Rule of Law), Ενίσχυση του Πολιτικού Διοικητικού 

Μηχανισμού (Strengthening Civilian Administration) και Πολιτική Προστασία (Civil 

Protection) (EUCO, European Council Presidency Conclutions 2000).  

Σε σχέση με τις μη στρατιωτικές δομές που διαμορφώνονται εντός της ΕΕ, σημείο 

αναφοράς αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου το 2001, για συγκρότηση της Επιτροπής Μη 

Στρατιωτικών Θεμάτων Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM), η οποία θα συμβάλει στην 

αρτιότερη διαχείριση των κρίσεων με μη στρατιωτικές δυνατότητες, μέσα από την παροχή 

συμβουλών στην ΕΠΑ και αναφορών στην ΕΜΑ (EUCO, 2000/354/CFSP, 22 May 2000). 

Παράλληλα, ο τομέας των μη στρατιωτικών δυνατοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο θα 

ενισχυθεί το 2007, με τη δημιουργία της Μόνιμης Δυνατότητας για Αυτόνομο Επιχειρησιακό 

Σχεδιασμό και Διεξαγωγή Μη Στρατιωτικών Αποστολών (CPCC), η οποία θα λάβει την 

επιχειρησιακή της υπόσταση το 2008 (EEAS, April 2011/CPCC/04 2008). 

Η ΕΕ από το 2003 και εντεύθεν, έχοντας αναπτύξει μια πλειάδα μη στρατιωτικών 

αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, για τις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά στο 

επόμενο κεφάλαιο, εισέρχεται σε ένα καινούργιο στάδιο, όσον αφορά την πορεία της στον 

τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.  

 

1.4 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

 
Η ΕΕ στο σύνολο της (θεσμικά σώματα και κράτη μέλη) αποτελεί το μεγαλύτερο 

χορηγό ανθρωπιστικής αρωγής στον κόσμο, παρέχοντας το 50% και πάνω της ανθρωπιστικής 

βοηθείας στην Υφήλιο (The EU - a major actor in humanitarian aid n.d.). Το έργο της 

επεκτείνεται, στην ανακούφιση των πληθυσμών που αντιμετωπίζουν φυσικές και 

                                                      
4 Συνολική ή Συνεκτική ή Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, είναι η ελληνική ορολογία για την έννοια «Comprehensive   

Approach» 
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ανθρωπογενείς καταστροφές, στην παροχή προστασίας στους εσωτερικά εκτοπισμένους, στους 

πρόσφυγες, καθώς και στα θύματα πολεμικών συγκρούσεων. Η ΕΕ πασχίζει να ενδυναμώσει 

το διεθνές σύστημα ασφάλειας, μέσα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την έμπρακτη 

συνεισφορά της στην ανοικοδόμηση των καταστραμμένων υποδομών και στην εδραίωση του 

κράτους δικαίου.  

Τα κράτη μέλη, αντιλαμβανόμενα το πολυδιάστατο ρόλο και έργο της Ένωσης, έθεσαν 

μέσα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας (ΣλΕΕ) την ιστορική τους κατάθεση για την προοδευτική 

διαμόρφωση μιας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, αναδεικνύοντας και προάγοντας τη σημασία 

θεσμών και κοινοτικών οργάνων. Στις επόμενες σελίδες προβάλλονται οι βασικότερες 

τροποποιήσεις που επέφερε η εφαρμογή της Συνθήκης («post-Lisbon era») στην εξωτερική 

διάσταση της πολιτικής δράσης της ΕΕ και ιδιαίτερα στους τομείς της ΚΕΠΠΑ.  

 

1.4.1  ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  

 

1.4.1.1 Ενιαία Νομική Προσωπικότητα 

Η πιο σημαντική αλλαγή με την εφαρμογή της ΣλΕΕ, την 1η Δεκεμβρίου 2009, αφορά 

στην ίδια την Ένωση, η οποία απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα, αναδεικνύοντας την 

εμβέλεια της στο διεθνή χώρο (Χατζησάββας 2012, 67). Η υπόσταση αυτή θα επιβεβαιωθεί το 

Μάιο του 2011, μέσα από την αποδοχή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της αναβάθμισης 

της σε καθεστώς παρατηρητή (Meetings Coverages and Press Releases 2011). 

Με την εφαρμογή της ΣΛΕΕ το μόρφωμα των τριών πυλώνων αντικαθίσταται υπό την 

ενιαία νομική υπόσταση της Ένωσης. Ειδικότερα, ο δεύτερος πυλώνας της ΚΕΠΠΑ (το ίδιο 

και η ΚΠΑΑ) θα λάβει ξεχωριστό χώρο  από τους υπόλοιπους τομείς των εξωτερικών σχέσεων 

οι οποίοι αναφέρονται στη ΣΛΕΕ, ως αυτοτελές κεφάλαιο (Χατζησάββας 2012, 68). 

 

1.4.1.2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  

Το ΕΣ, το οποίο απαρτίζεται από τους Αρχηγούς των Κρατών ή Κυβερνήσεων, θα 

καταστεί ως θεσμικό όργανο (άρθρο 13.1, ΣΕΕ) και θα αποκτήσει τον πρώτο του μόνιμο 

Πρόεδρο5. Συνεπώς, καταργείται η ισότιμη εναλλαγή της εξάμηνης Προεδρίας του 

                                                      
5 Πρώτος Μόνιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, κ. 

Herman Van Rompuy, ο οποίος παρέδωσε καθήκοντα στον κ. Donald Tusk, πρώην πρωθυπουργό της Πολωνίας, 

την 01 Δεκ 2014. 
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Συμβουλίου, καθώς και ο ρόλος της Προεδρεύουσας χώρας, όσον αφορά στην εξωτερική 

εκπροσώπηση της Ένωσης. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν καταλυτική σημασία, 

όσον αφορά στους τομείς της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, αφού αυτές προσδιορίζουν τα στρατηγικά 

συμφέροντα και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης στον υπόψη τομέα, καθώς και των 

θεμάτων που έχουν συνέπειες στην άμυνα σύμφωνα με το άρθρο 26.1, της ΣΕΕ. Όταν 

εμπεριέχουν «στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα» λαμβάνονται με την αρχή της 

ομοφωνίας.  

Βάσει των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του ΕΣ, το Συμβούλιο Εξωτερικών 

Υποθέσεων (ΣΕΥ), το οποίο απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 28 κρατών 

μελών καταρτίζει την ΚΕΠΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 26.2, της ΣΕΕ. Οι εργασίες του ΣΕΥ 

επικουρούνται από μια σειρά Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας, με την Επιτροπή των Μόνιμων 

Αντιπροσώπων (COREPER II) να αποτελεί το άμεσο επικουρικό όργανο για την προώθηση 

των ζητημάτων στο ΣΕΥ, καθώς και για την προετοιμασία των εργασιών του. 

 

1.4.1.3 Ύπατος Εκπρόσωπος  

Η επόμενη θεσμική τροποποίηση αφορά την εγκαθίδρυση της μόνιμης θέσης του 

Ύπατου Εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ/Ε της ΕΕ), για τα θέματα της Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας6, στοχεύοντας στην προαγωγή μιας ενιαίας κουλτούρας 

και συνοχής στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. H Υ/Ε της ΕΕ θα είναι ταυτόχρονα και 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) ως το συνεκτικό κομμάτι 

μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής, το οποίο προσδίδει στον περιορισμένο θεσμικό ρόλο της 

Επιτροπής ως προς την ΚΕΠΠΑ, περισσότερο πολιτικό έλεγχο (Χατζησάββας 2012, 69) και 

θα τεθεί, επιπλέον, ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 

αλλά και ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ). 

Τα θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Άμυνας των κρατών μελών, προωθούνται 

διαδικαστικά μέσω της EUMC ή/και της PSC στην COREPER II, η οποία ακολούθως τα 

προωθεί αναλόγως στο ΣΕΥ. Κατόπιν, τα θέματα που έχουν πρωτίστως συνέπειες στον τομέα 

της άμυνας και της ασφάλειας, εγκρίνονται στα πλαίσια της συνεδρίας του ΣΕΥ σε σύνθεση 

Υπουργών Άμυνας, το οποίο προεδρεύει η Υ/Ε της Ένωσης. Επισημαίνεται ότι ούτε πριν την 

                                                      
6Πρώτη Μόνιμη Υ/Ε της ΕΕ διορίστηκε, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η  Βρετανίδα Βαρώνη Catherine  

Ashton, η οποία παρέδωσε καθήκοντα στην Ιταλίδα, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, κα Federica  

Mogherini, την 01 Νοε 2014. 



 
 
 

 
20 

εφαρμογή της ΣλΕΕ, οι Υπουργοί Άμυνας δεν είχαν δικό τους θεσμοθετημένο Συμβούλιο 

γεγονός που συνιστά πεδίο προβληματισμών και ερωτηματικών, για την προοπτική που 

αποδίδεται στην αμυντική πολιτική (Χατζησάββας 2012, 75). 

 

1.4.1.4 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

Η ΕΥΕΔ αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου 2011 την ουσιαστική της δραστηριοποίηση, 

παρέχει υποστήριξη στην Υ/Ε της ΕΕ, όσον αφορά την άσκηση της ΚΕΠΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένης και της ΚΠΑΑ, σύμφωνα με την εντολή του Συμβουλίου και με 

επιδίωξη τη διασφάλιση της συνέχειας της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Παράλληλα, 

προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στον Πρόεδρο 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά την επιτέλεση των συναφών καθηκόντων τους, στον 

τομέα των εξωτερικών σχέσεων (Official Journal of the European Union 2010).  

Το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ έχει συγκεντρώσει υπό την υπαγωγή της όλα τα εμπλεκόμενα 

και αρμόδια σώματα με την ΚΕΠΠΑ σε κοινοτικό επίπεδο, όπως θα παρουσιασθεί παρακάτω, 

επιβεβαιώνει την σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης 

και ενιαίας εξωτερικής δράσης. Στην καθημερινή της πρακτική, η ΕΥΕΔ εκπονεί προτάσεις 

και έγγραφα προς υποβοήθηση της υλοποίησης της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, τα 

οποία εφαρμόζει ως εντολοδόχος των αποφάσεων των κρατών μελών. 

Παρόλο του ότι η ΕΥΕΔ, αποτελεί αυτόνομο σώμα και τείνει να προσλάβει διαστάσεις 

ευρύτερης εμβέλειας, διαφαίνεται ότι ο σκοπός της συγκρότησης της, για ενδυνάμωση και 

προώθηση της προσδοκώμενης συνοχής της ΚΕΠΠΑ και του τομέα των εξωτερικών σχέσεων 

της ΕΕ, απέχει ακόμα από τη διαμόρφωση και τη σύσταση ενός ενιαίου κέντρου διαδικασίας 

λήψεως αποφάσεων (Balfour R. 2012, 3).  

Το θέμα φαίνεται να είναι σχετικά περίπλοκο, αν ληφθεί υπόψη ότι επιχειρησιακός 

προϋπολογισμός της Υπηρεσίας εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και έχει τον 

έλεγχο του (Council, 26 July 2010). Σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή 

εντέλλεται να εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της ΕΕ εκτός του τομέα της ΚΕΠΑΑ 

και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες.  

Η Υ/Ε της Ένωσης, στην έκθεση της στις 22 Δεκεμβρίου 2011, στα πλαίσια του 

απολογισμού της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο 

διοικητικό μηχανισμό, αποτελούμενο από διάφορα γεωγραφικά και θεματικά τμήματα, 

σώματα διαχείρισης κρίσεων και ανθρωπιστικής βοήθειας, ο οποίος καλείται να  υποστηρίξει 
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το πολύπλευρο της έργο, τόσο ως Προεδρεύουσας του ΣΕΥ, του ΣΕΥ σε σύνθεση ΥΠΑΜ όσο 

και του ΣΕΥ σε σύνθεση Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας (EEAS, 22 Dec 2011). 

Το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ, όσον αφορά τους τομείς της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και 

ειδικότερα στα πλαίσια της πολιτικής της για πρόληψη των συγκρούσεων και διαχείρισης 

κρίσεων, έχει συγκεντρώσει υπό την υπαγωγή της όλα τα εμπλεκόμενα και αρμόδια σώματα 

σε κοινοτικό επίπεδο, επιβεβαιώνει την απαράμιλλη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη 

και σύμπτυξη μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης και ενιαίας εξωτερικής δράσης7. 

Συνεπώς, με την εφαρμογή της ΣλΕΕ, μεταξύ άλλων μεταφέρθηκαν στην ΕΥΕΔ από τη 

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων 

(CMPD), το EUMS, το CPCC, το Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ (EU INTCEN), 

Διευθύνσεις που σχετίζονται με διάφορες γεωγραφικές περιοχές και χώρες, με τα Ηνωμένα 

Έθνη κλπ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης 

Εξωτερικών Σχέσεων καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Council, 26 July 2010).   

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 33 της ΣΕΕ, το Συμβούλιο, μετά από πρότασης της 

Υ/Ε της Ένωσης, διορίζει Ειδικό Εντεταλμένο (Special Representative) για προώθηση 

συγκεκριμένων θεμάτων πολιτικής. Ο εν λόγω εντεταλμένος ασκεί την εντολή του υπό την 

εξουσία της Υ/Ε, ενώ για λόγους συνοχής τα τμήματα τους ενσωματώνονται στην ΕΥΕΔ. 

Παράλληλα, η προοδευτική μεταφορά των Διπλωματικών Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, υπό την εξουσία της Υ/Ε της ΕΕ, συντέλεσε στην πλήρη ενσωμάτωση τους στη 

δομή της ΕΥΕΔ και στη μετονομασία τους ως διπλωματικές αντιπροσωπίες της ΕΕ, 

συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της  

Ένωσης8. 

Συνειρμικά, η εφαρμογή της ΣλΕΕ επιβεβαιώνει, θεμελιώνει και διανοίγει εκ νέου 

προοπτικές και προσδοκίες, οι οποίες τείνουν να υπερβούν τα όρια της Κοινής Πολιτικής, 

στους τομείς της ΚΠΑΑ στο ευκταίο, στην κοινή άμυνα σε επίπεδο ΕΕ (άρθρο 24.1, ΣΕΕ). 

Ωστόσο, η πραγματιστική θεώρηση των πολιτικών και πρακτικών βουλών των μελών της 

Ένωσης, υποδεικνύει ότι αυτή η προοπτική παραμένει ακόμα στο επίπεδο της διαλεκτικής. 

 

                                                      
7 Μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2014 η ΕΥΕΔ, διαθέτει προσωπικό 3500 ατόμων, εκ των οποίων 1500 εργάζονται 

στις Βρυξέλλες, ενώ 2000 στις διπλωματικές αποστολές. Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το 2014 ήταν 530 

εκατομμύρια ευρώ, ενώ έλαβε συμπληρωματικό προϋπολογισμό από την Επιτροπή, ύψους  263 εκατομμυρίων 

ευρώ (EEAS, 29/04/2015, 3). 
8 Άρθρο 221, οι αντιπροσωπίες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς εκπροσωπούν την 

Ένωση και τίθενται υπό την εξουσία της Υ/Ε της ΕΕ. 
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1.4.2 ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

 

Υπό το φως αυτών των δυναμικών, συναφή σημασία αναφύεται, μέσα από τις σχετικές 

«Δηλώσεις» που προσαρτήθηκαν στη ΣλΕΕ, στις οποίες διευκρινίζεται ότι η ΚΕΠΠΑ, οι 

πρακτικές της Υ/Ε της Ένωσης και της ΕΥΕΔ δεν θα επηρεάζουν τις ευθύνες και τις 

αρμοδιότητες των κρατών μελών, όσον αφορά τη χάραξη και την άσκηση της εξωτερικής τους 

πολιτικής. Επιπρόσθετα, διασαφηνίζεται ότι οι διατάξεις της ΚΠΑΑ δεν θα πρέπει να θίγουν 

τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών.  

Εύλογα, διαφαίνεται η διακαής προσπάθεια των κρατών μελών να διασφαλίσουν 

ανεπηρέαστο από την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ το πεδίο των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων 

τους, όσον αφορά την εξωτερική και διπλωματική τους δράση στο διεθνή χώρο. Είναι πρόδηλο 

ότι, τα κράτη μέλη διατηρούν σθεναρές επιφυλάξεις όσον αφορά το ζήτημα της αρχής της 

κυριαρχίας και της αυτονομίας, ωστόσο το γεγονός ότι η ΕΕ δεν διαθέτει δικές της οργανικές, 

κοινοτικές δυνατότητες και μέσα (π.χ. ευρωπαϊκό στρατό), έχει ως αποτέλεσμα η ζωτική της 

επιβίωση να επαφίεται στις αποφάσεις και στις πρακτικές τους (Piris 2011, 260-261). 

H EE στον τομέα της διαχείρισης των διάφορων κρίσεων, αναδεικνύεται λόγω της 

δυνατότητας της να αναπτύσσει στρατηγικές πολιτικές «Συνολικής Προσέγγισης». Συνεπώς, 

διαθέτει και ενεργοποιεί ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και μέσων πέρα των στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών, όπως διπλωματικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών9. 

 

1.4.2.1 Αμοιβαία Συνδρομή  

Στο εισαγωγικό μέρος του κεφαλαίου της ΚΠΑΑ διευκρινίζεται με ενάργεια ότι η 

Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών μέσων σε αποστολές 

εκτός της Ένωσης (άρθρο 42.1, ΣΕΕ), εντούτοις στη συνέχεια ακολουθεί πρόνοια, σύμφωνα 

με την οποία, στην περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος της Ένωσης δεχθεί ένοπλη 

επίθεση στο έδαφος του, τα άλλα κράτη οφείλουν να του παρέχουν βοήθεια και συνδρομή 

(mutual assistance), με όλα τους τα διαθέσιμα μέσα (άρθρο 42.7, ΣΕΕ).  

Η δράση των κρατών δεν είναι υποχρεωτική και δεν προνοεί το συντονισμό τους 

απαραίτητα εντός Συμβουλίου, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των 

                                                      
9 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλει στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, 

με ειδικότερη επικέντρωση στην εκπόνηση αποστολών ανακούφισης από καταστροφές και παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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Ηνωμένων Εθνών (Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και Καταστατικό του 

Διεθνούς Δικαστηρίου n.d., 35)10. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι η ενεργοποίηση του υπόψη 

άρθρου σέβεται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων 

κρατών (π.χ. αυτών που θα επιλέξουν την ουδετερότητα). Στο ίδιο πνεύμα, γίνεται σαφής 

υπόδειξη για τη συμβατική εφαρμογή του άρθρου με τις δεσμεύσεις που ισχύουν για τα κράτη 

μέλη της Ένωσης, τα οποία ανήκουν και στοΝΑΤΟ και θεωρούν ότι η κοινή τους άμυνα 

υλοποιείται στον υπόψη Οργανισμό (άρθρο 42.2 και 42.7, ΣΕΕ). 

Διαφαίνεται από τις παραμέτρους ενεργοποίησης του εν λόγω άρθρου, καθώς και μέσα 

και από το ευρύτερο πνεύμα του κεφαλαίου, η απόκλιση της προοπτικής να καταστεί η ΕΕ ως 

στρατιωτική συμμαχία. Παράλληλα, προκρίνεται ή ευνοείται καλύτερα, η επικέντρωση της 

στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, μέσα από στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα (Piris 

2011, 275).  

 

1.4.2.2 Ρήτρα Αλληλεγγύης 

 

Συναφείς συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για την ερμηνεία των προνοιών της Ρήτρας 

Αλληλεγγύης11 (Solidarity Clause) η οποία ωστόσο αν και δεν εντάσσεται στον τομέα της 

ΚΠΑΑ, απορρέει ο συσχετισμός της με αυτή. Πρόκειται για ρήτρα, η οποία διανοίγει την 

προοπτική της χρήσης των δυνατοτήτων ΚΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένων και των 

στρατιωτικών) εντός της ΕΕ. Σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα, σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, η 

Ένωση και τα κράτη μέλη της αναμένεται να ενεργήσουν από κοινού και με πνεύμα 

αλληλεγγύης, κατόπιν αιτήματος των πολιτικών αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους.  

 

1.4.2.3 Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία 

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το άρθρο 42.6 της ΣΕΕ, σύμφωνα με  το οποίο παρέχεται 

η δυνατότητα σε ομάδα κρατών μελών, τα οποία πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών 

δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει μεγαλύτερες δεσμεύσεις στον τομέα των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων (άρθρο 46.1, ΣΕΕ) για να ανταποκριθούν στις περισσότερο απαιτητικές 

αποστολές της Ένωσης, να συγκροτήσουν μόνιμες διαρθρωμένες δομές συνεργασίας εντός της 

                                                      
10 Το υπόψη άρθρο αναφέρεται στο φυσικό δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας στην περίπτωση 

που ένα μέλος των Ηνωμένων Εθνών δέχεται ένοπλη επίθεση, μέχρι το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.  
11 Άρθρο 222, παρ. 2, Ρήτρα Αλληλεγγύης (Solidarity Clause), Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ. 
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ΕΕ. Κατόπιν γνωστοποίησης εντός τριών μηνών της πρόθεση τους για τη συγκρότηση της εν 

λόγω συνεργασίας, το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Υ/Ε της Ένωσης, εκδίδει 

απόφαση με ειδική πλειοψηφία (άρθρο 46.2 ΣΕΕ) για τη συγκρότηση Μόνιμης Διαρθρωμένης 

Συνεργασίας (Permanent Structure Cooperation - PESCO) (Piris 2011, 274).  

Μετά την καθιέρωση μιας PESCO εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής 

σε αυτή όσων κρατών επιθυμούν (46.3, ΣΕΕ), καθώς και όσων θέλουν να αποχωρήσουν (46.5, 

ΣΕΕ). Παράλληλα, υπάρχει και το ενδεχόμενο το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση με την οποία 

να αναστέλλει τη συμμετοχή ενός από τα κράτη, όταν δεν πληροί πλέον τα απαιτούμενα 

κριτήρια (46.4, ΣΕΕ). Η απόφαση της έγκρισης της συμμετοχής ενός καινούργιου κράτους ή 

απόφαση της αναστολής της συμμετοχής του, προϋποθέτουν την ειδική πλειοψηφία του 

Συμβουλίου, με βάση τις ψήφους των κρατών μελών που συμμετέχουν στην υπόψη 

συνεργασία.  

Αυτές οι διατάξεις ερμηνεύονται και ως μια προσπάθεια δέσμευσης των κρατών μελών 

ως προς τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της άμυνας, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον ΕΟΑ 

ως τον αρμόδιο φορέα για να αξιολογήσει την απόδοση των συμμετεχόντων κρατών σε μια 

διαρθρωμένη συνεργασία12. 

Με ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου επίσης καταρτίζεται ο κατάλογος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών (άρθρο 46.2, ΣΕΕ), στον οποίο δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός 

συμμετοχής και είναι ανοικτός σε όλα τα κράτη μέλη, αρκεί να πληρούν τα απαιτούμενα 

κριτήρια συμμετοχής.  

Σε αυτό το σημείο, παρουσιάζει ενδιαφέρον να γίνει σύγκριση με το άρθρο 329.2 της 

ΣλΕΕ, το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα σε εκείνα τα κράτη που επιθυμούν να καθιερώσουν 

μεταξύ τους ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, να απευθυνθούν στο 

Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα (και όχι με ειδική πλειοψηφία), κατόπιν 

προηγούμενης διαβούλευσης με την Υ/Ε της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Biscop 

2011, 2). Ειδικότερα, το άρθρο 20.2 της ΣΕΕ διευκρινίζει ότι η εν λόγω ενισχυμένη συνεργασία 

εκδίδεται από το Συμβούλιο ως έσχατη λύση, καθορίζοντας ταυτόχρονα ως ελάχιστο αριθμό 

συμμετοχής, τον αριθμό των εννέα κρατών. 

 

1.4.2.4 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

 

                                                      
12 Σύμφωνα με το άρθρο 42.3 της ΣΕΕ, διευκρινίζεται ότι ο ΕΟΑ επικουρεί το Συμβούλιο στην αξιολόγηση της 

βελτίωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων. 
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Τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναγνωρίζοντας το σημαίνοντα ρόλο του ΕΟΑ στον τομέα της 

ανάπτυξης των αμυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προμηθειών και των εξοπλισμών, 

στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και γενικότερα στην ενίσχυση της ΚΠΑΑ, αποφάσισαν 

να θεσμοθετήσουν την ύπαρξη του Οργανισμού στη Συνθήκη για την Ε.Ε και να το θέσουν 

υπό την εξουσία του Συμβουλίου (άρθρα 42.3 και 45 της ΣΕΕ).  

Ο ΕΟΑ θα ενταχθεί στο κεφάλαιο της ΚΠΑΑ, ενώ παράλληλα, όπως επισημάνθηκε στο 

τρίτο κεφάλαιο, αποφάσισαν να θέσουν ως Αρχηγό του Οργανισμού (Head of the Agency) την 

Υ/Ε της ΕΕ (Συμβούλιο 12 Ιουλ 2011). 

Συνεπώς, ο ΕΟΑ λειτουργεί υπό την εξουσία και την πολιτική εποπτεία του 

Συμβουλίου, ενώ οι αποφάσεις του λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, εκτός και αν 

προβλέπεται διαφορετικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο –Δ.Σ (Steering Board) του 

Οργανισμού.  

Ο ΕΟΑ αποτελείται από 27 συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ, πλην Δανίας, η οποία 

δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και εφαρμογή των αποφάσεων και δράσεων της ΕΕ που έχουν 

συνέπειες στην άμυνα (άρθρο 5, πρωτόκολλο αριθμός 22). Ο ρόλος του ΕΟΑ στο πεδίο της 

ανάπτυξης των δυνατοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ΚΠΑΑ στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της στις δυνατότητες που διαθέτουν 

τα κράτη μέλη εθελοντικά. 

Επισημαίνεται εξάλλου από τη Συνθήκη (βλ. άρθρο 42.3) η δέσμευση των κρατών 

μελών να βελτιώνουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και να επενδύουν σε 

διάφορα προγράμματα του ΕΟΑ, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση των 

βιομηχανικών και τεχνολογικών τους εξοπλισμών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑ συνδράμει στην 

κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών, συνεισφέρει 

στην αξιολόγηση της διαδικασίας βελτίωσης των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων και 

συμβάλει στον αποτελεσματικότερο τρόπο διεξαγωγής των αμυντικών τους δαπανών.  

 

1.4.2.5 Ταμείο Εκκίνησης 

  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το άρθρο 41 της ΣΕΕ, το οποίο αν και δεν εμπίπτει στο 

κεφάλαιο για την ΚΠΑΑ συσχετίζεται άμεσα με αυτό, ενόψει της αναφοράς του στον τομέα 

των δαπανών. Ειδικά, για τις δαπάνες οι οποίες έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον 

τομέα της άμυνας διευκρινίζεται ότι αυτές θα βαρύνουν τα κράτη μέλη (41.2, ΣΕΕ), σε 
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αντίθεση με τις μη στρατιωτικές αποστολές που καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της 

ΚΕΠΠΑ, ο οποίος βέβαια αποτελεί προϋπολογισμό της Ένωσης.  

Το άρθρο 41.3 της ΣΕΕ, αποτελεί καινούργιο στοιχείο και αναφέρεται στη δημιουργία 

Ταμείου Εκκίνησης (start-up fund), το οποίο δημιουργείται από τις συνεισφορές των κρατών 

μελών, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία και πρότασης της Υ/Ε της 

Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των προπαρασκευαστικών ενεργειών 

ενόψει εκπόνησης μιας αποστολής.  

Το ζήτημα της υλοποίησης των προνοιών του εν λόγω άρθρου βρίσκεται υπό εξέλιξη. 

Παράλληλα, αναφύονται πολλά ερωτηματικά για την ανάγκη της δημιουργίας αυτού του 

ταμείου, σε σχέση με την ύπαρξη του μόνιμου μηχανισμού χρηματοδότησης, του Μηχανισμού 

«AΘΗΝA», ο οποίος λειτουργεί από το 2004 και διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των κοινών 

εξόδων που αφορούν στη διεξαγωγή επιχειρήσεων της ΕΕ οι οποίες έχουν στρατιωτικές 

συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Council, 23 Dec 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΠΑΑ 
  

πό τη Σύνοδο στο Σαιντ Μάλο το 1989, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία 

επέμεναν ότι η ΕΕ, «πρέπει να έχει την δυνατότητα για αυτόνομη δράση, 

υποστηριζόμενη από αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις, τα μέσα για την λήψη αποφάσεων για 

την χρησιμοποίηση τους, καθώς και την ετοιμότητα να το κάνει, έτσι ώστε να δύναται να 

ανταποκριθεί στις διεθνείς κρίσεις». 

Την περίοδο αυτή, η εστίαση ήταν στη διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων, αλλά το 

επιχείρημα αυτό έχει από τότε εφαρμοσθεί τόσο στη στρατιωτική όσο και στη μη στρατιωτική 

διάσταση της  ΚΠΑΑ. Τον Δεκέμβριο του 2001, το ΕΣ στο Λάκεν, ανακύρηξε ως 

επιχειρησιακή την ΕΠΑΑ (αργότερα μετονομασθήσα σε ΚΠΑΑ), με διαφορετικές ερμηνίες 

στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές της ΕΕ. 

Η πρώτη αποστολή ΚΠΑΑ, ήταν η Αστυνομική Αποστολή EUPM Bosnia - 

Herzegovina, η οποία αναπτύχθηκε το 2003. Από τότε η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής αναλάβει 35 

στρατιωτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεων. Παρά την τάση οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις να προσελκύουν περισσότερο την προσοχή, η πλειοψηφία των δράσεων ΚΠΑΑ 

είναι μη στρατιωτικές αποστολές. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν συνοπτικά οι δράσεις της ΚΠΑΑ, 

διαχωρισμένες σε τρεις γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες μπορεί να χαρακτηριστούν ως κύρια 

θέατρα των δράσεων της ΚΠΑΑ: Ευρώπη / Ευρασία, Αφρική και Μέση Ανατολή / Ασία. Στη 

συνέχεια θα δούμε τους παράγοντες που επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά στην εξέλιξη των 

δράσεων και στο τέλος θα αναλύσουμε επιγραμματικά συγκεκριμένους τομείς των δράσεων 

που έχουν εξελιχθεί στο χρόνο. 

 

2.1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 
2.1.1  ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑ 

Τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ευρασία αποτελούν σημεία εστίασης των εξωτερικών 

δραστηριοτήτων της ΕΕ για διάφορους λόγους: γεωγραφική εγγύτητα, ιστορικοί δεσμοί, η 

προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τα κράτη της περιοχής, καθώς επίσης και η προς 

όφελος της σταθερότητα στη γειτονιά της. 

Α 
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Ξεκινώντας το 2008, η Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του 

κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Kosovo13) είναι η μεγαλύτερη μη στρατιωτική 

αποστολή κράτους δικαίου της ΕΕ, που εκπαιδεύει την αστυνομία, τους δικαστές, τους 

τελωνειακούς υπαλλήλους, καθώς και τις δημοτικές αρχές στο Κοσσυφοπέδιο. 

Η στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ, με την επωνυμία EUFOR ALTHEA14, άρχισε το 

Δεκέμβριο 2004, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ΝΑΤΟ να τερματίσει τη δική του 

αποστολή σταθεροποίησης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη (SFOR). Η διεξαγωγή της Επιχείρησης 

γίνεται στα πλαίσια σχετικού ψηφίσματος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο 

εξουσιοδότησε την ανάπτυξη δύναμης 7,000 ατόμων και καθόρισε την αποστολή στο πλαίσιο 

του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Η Επιχείρηση ALTHEA -μεταξύ άλλων- συντελεί στη συνδρομή προς τις τοπικές αρχές 

για την ανοικοδόμηση των δυνατοτήτων παροχής ασφάλειας, καθώς και στην εκπαίδευση των 

βοσνιακών Ένοπλων Δυνάμεων, προκειμένου να αναλάβουν αυτόνομο και ουσιαστικό ρόλο. 

Παράλληλα, παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας με σκοπό την 

αμυντική μεταρρύθμιση με απώτερη επιδίωξη τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας στη χώρα. 

Ο πολιτικός έλεγχος και η στρατηγική διεύθυνση γίνεται από την PSC, και υπό την 

ευθύνη του Συμβουλίου και της Υ/Ε της Ένωσης. Παράλληλα, η παροχή στρατιωτικών 

συμβουλών προς την PSC γίνεται από την EUMC. Δεδομένου ότι η Επιχείρηση διεξάγεται στο 

πλαίσιο των Διευθετήσεων «Berlin Plus», η ΕUMC και η NATOMC έχουν κοινές συναντήσεις 

με την «ALTHEA» ως μοναδικό θέμα στην ημερήσια τους διάταξη. 

Ο επιχειρησιακός έλεγχος της Επιχείρησης εκτελείται από το Επιχειρησιακό 

Στρατηγείο του ΝΑΤΟ, την Ανώτατη Διοίκηση Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE), το 

οποίο λειτουργεί ως το Επιχειρησιακό Στρατηγείο της ΕΕ για την επιχείρηση αυτή. Διοικητής 

αυτής της Επιχείρησης είναι πάντα ο Υποδιοικητής της Συμμαχικής Ευρωπαϊκής Διοίκησης 

(SHAPE 2014). Στην Επιχείρηση συμμετέχουν 17 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης η 

Αλβανία, η Χιλή, η Ελβετία, η FYROM και η Τουρκία. 

Μετά τη ρωσο-γεωργιανή σύγκρουση το 2008, ξεκίνησε η Αποστολή Επιτήρησης της 

ΕΕ (EUMM Georgia15) και από το 2009 παραμένει η μόνη διεθνής παρουσία παρακολούθησης 

στη Γεωργία. Αυτή η μη στρατιωτική αποστολή είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση 

                                                      
13 Πηγή: (EEAS, What is EULEX? n.d.) 
14 Πηγή: (EEAS, About EUFOR 2015)  
15 Πηγή: (EEAS, Our Mandate n.d.)  
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της συμμόρφωσης των μερών με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και με τα μέτρα 

εφαρμογής της, συμβάλλοντας στη σταθερότητα, εξομάλυνση και οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

μέσω της διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των πλευρών. 

Το 2005, η ΕΕ δρομολόγησε την Αποστολή Υποβοήθησης του Ελέγχου των Συνόρων 

μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, EUBAM Moldova and Ukraine16, η οποία έχει ως στόχο να 

παρέχει τεχνική βοήθεια και συμβουλές για τη βελτίωση των λειτουργιών της ασφάλειας και 

των τελωνείων κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας-Μολδαβίας, διευκολύνοντας έτσι την 

επίλυση της διένεξης στην Υπερδνειστερία. 

 Η τελευταία αποστολή που ξεκίνησε στην περιοχή της Ευρασίας και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα, είναι η Συμβουλευτική Αποστολή EUAM Ukraine17 για να βοηθήσει τη χώρα στο 

πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της πολιτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 

αστυνομίας και του κράτους δικαίου και η οποία αναλήφθηκε τον Ιούλιο του 2014. 

 

Στην περιοχή της Ευρώπης και Ευρασίας η ΕΕ έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει τις 

παρακάτω δράσεις: 

- την μη στρατιωτική αστυνομική αποστολή EUPM18 στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

- την στρατιωτική επιχείρηση EUFOR Concordia19, στην πΓΔΜ. 

- την μη στρατιωτική αστυνομική αποστολή EUPOL Proxima20, στην πΓΔΜ. 

- την μη στρατιωτική αποστολή παροχής συμβουλών σε θέματα αστυνομίας EUPAT21 

στην πΓΔΜ.  

- την αποστολή κράτους δικαίου EUJUST Themis22, στη Γεωργία. 

2.1.2  ΑΦΡΙΚΗ 

 

Οι μισές από τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ έχουν 

αναληφθεί μέχρι στιγμής στην Αφρική. Το ενδιαφέρον της ΕΕ στη μαύρη ήπειρο σχετίζεται 

κυρίως με τις ανθρωπιστικές πτυχές των προβλημάτων στην περιοχή αυτή, την γεωγραφική 

                                                      
16 Πηγή: (EEAS, WHO WE ARE? n.d.)  
17 Πηγή: (EEAS, Our Mission n.d.)  
18 Πηγή: (EEAS, EUPM/BiH 2015)  
19 Πηγή: (EEAS, CONCORDIA/FYROM 2015)  
20 Πηγή: (EEAS, EUPOL PROXIMA/FYROM 2015)  
21 Πηγή: (EEAS, EUPAT 2015)  
22 Πηγή: (EEAS, EUJUST THEMIS/Georgia 2015)  
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της εγγύτητα με την ΕΕ, αλλά και τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις της περιφερειακής 

αστάθειας, καθώς και των ιστορικών δεσμών μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής. 

Η πρώτη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ, ήταν η Στρατιωτική Επιχείρηση Ναυτικής 

Δύναμης EUNAVFOR Somalia23 (επονομαζόμενη και ως επιχείρηση ATALANTA) η οποία 

ξεκίνησε το 2008, στα πλαίσια σχετικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας  των 

Ηνωμένων Εθνών και αρχών του Διεθνές Δικαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση της πειρατείας 

στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. 

Οι συνεχείς πειρατείες, ο αυξημένος αριθμός ληστρικών πράξεων και το ανθρωπιστικό 

πρόβλημα στη Σομαλία, ώθησαν την ΕΕ να αναπτύξει ναυτική δράση, με σκοπό την αποτροπή, 

την παρεμπόδιση και την καταστολή αυτών των φαινομένων στο Κέρας της Αφρικής. Μέσα 

σε αυτά τα πλαίσια θα επικεντρωθεί στην προστασία των πλοίων του Παγκόσμιου 

Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (World Food Program – WFP) που 

παραδίδουν ανθρωπιστική βοήθεια, στους εσωτερικά εκτοπισμένους Σομαλούς, την παροχή 

προστασίας των πλοίων της Αποστολής της Αφρικάνικης Ένωσης στη Σομαλία, καθώς και των 

ευάλωτων εμπορικών πλοίων που πλέουν εγγύς των ακτών της Σομαλίας. 

Στην εν λόγω Επιχείρηση της ΕΕ, εκτός από τα κράτη μέλη συμμετέχουν η Νορβηγία, 

η Κροατία, η Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία.  Παράλληλα, στην περιοχή εκτός από 

τα πολεμικά πλοία της επιχείρησης της ΕΕ ενεργούν και άλλες διεθνείς δυνάμεις, μέσα από 

διάφορους ναυτικούς συνασπισμούς (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ) ή μονομερώς σε εθνικό επίπεδο (Ρωσία, 

Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία κλπ). Το ΝΑΤΟ έχει τη δική του δύναμη στην περιοχή με 6-7 πλοία, ενώ 

υπάρχει και η αμερικανική δύναμη που εδρεύει στο Τζιμπουτί, με άλλα 10 πλοία, αλλά η 

άρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει τη χρήση μέσων επικοινωνιών του ΝΑΤΟ από χώρες που 

δεν είναι μέλη της Συμμαχίας (π.χ. Κύπρος), δημιουργεί προβλήματα συνεργασίας, ανταλλαγής 

πληροφοριών και συντονισμού των ενεργειών (Παρίσης 2009, 24-27). 

Στη συνέχεια η Επιχείρηση συμπληρώθηκε με δύο ακόμη δράσεις στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ. Το 2010, η ΕΕ δρομολόγησε την EUTM Somalia24, μια στρατιωτική εκπαιδευτική 

αποστολή για την εκπαίδευση των σομαλικών δυνάμεων ασφαλείας, ενώ τον Ιούλιο του 2012, 

η ΕΕ δρομολόγησε την μη στρατιωτική αποστολή EUCAP NESTOR25, που στοχεύει να 

βοηθήσει στην οικοδόμηση της θαλάσσιας ικανότητας των πέντε χωρών της περιοχής 

                                                      
23 Πηγή: (EEAS, Mission n.d.) 
24 Πηγή: (EEAS, About Military training mission in Somalia (EUTM Somalia) 2016)  
25 Πηγή: (EEAS, EU Maritime Security Capacity Building Mission in Somalia (EUCAP Nestor) 2016)  
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(Σομαλία, Τζιμπουτί, Κένυα, Σεϋχέλλες και Τανζανία), με έμφαση στην καταπολέμηση της 

πειρατείας μέσω της κατάρτισης, παροχής συμβουλών και της ενθάρρυνση της περιφερειακής 

συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, αλλά και στην δημιουργία και 

εκπαίδευση μιας Σομαλικής παράκτιας αστυνομικής δύναμης. 

Τον Φεβρουάριο του 2013, η ΕΕ αναλαμβάνει την στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή 

EUTM Mali26, υποβοηθώντας μια υφιστάμενη γαλλική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία 

πολεμούσε τις ισλαμιστικές ομάδες ανταρτών στο βόρειο Μάλι, ενώ τον Απρίλιο του 2014, 

αναλαμβάνει την EUCAP Sahel-Mali27 που είναι μια επιχειρησιακή συνεισφορά της ΕΕ για τη 

στήριξη της σταθερότητας, τη θεσμική μεταρρύθμιση και την πλήρη αποκατάσταση της 

κρατικής εξουσίας σε ολόκληρο το Μάλι.  

Μια άλλη στρατιωτική αποστολή στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, η EUMAM RCA28 

αναπτύχθηκε το Φεβρουάριο του 2015 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία είχε τη 

μορφή της Συμβουλευτικής Αποστολής της ΕΕ για στρατιωτικά θέματα, η οποία 

ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου 2016. Την αποστολή διαδέχθηκε από 16 Ιουλ 2016, η 

στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή EUTM RCA29, η οποία έχει στόχο την εκπαίδευση των 

στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας. Για τις δραστηριότητες της ΕΕ στη χώρα αυτή θα 

ασχοληθεί επισταμένα η παρούσα διατριβή σε επόμενο κεφάλαιο. 

Στις 22 Μαΐου 2013, η ΕΕ αποφάσισε να αναπτύξει την EUBAM Libya30 για να 

στηρίξει τις αρχές της Λιβύης στη βελτίωση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαχείρισης των 

συνόρων τους, και ως εκ τούτου την ασφάλεια των συνόρων της χώρας. Προηγουμένως και 

συγκεκριμένα το 2011, στο απόγειο της Αραβικής Άνοιξης, η ΕΕ είχε αποφασίσει την ανάληψη 

μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Λιβύη, της EUFOR Libya (Gowan, 2011), η οποία όμως 

ποτέ δεν αναπτύχθηκε στην περιοχή και τελικά η ιδέα εγκαταλείφθηκε. Για τις δραστηριότητες 

της ΕΕ στη χώρα αυτή θα ασχοληθεί επισταμένα η παρούσα διατριβή σε επόμενο κεφάλαιο. 

Τον Ιούλιο του 2012, η ΕΕ ξεκίνησε μια μη στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή που 

ονομάζεται EUCAP Sahel-Niger31, για να ενισχύσει την ικανότητα των αστυνομικών του 

Νίγηρα και των δυνάμεων ασφαλείας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

                                                      
26 Πηγή: (EEAS, About EUTM Mali n.d.)  
27 Πηγή: (EEAS, The EUCAP Sahel Mali civilian mission 2016)  
28 Πηγή: (EEAS, EUMAM RCA 2016)  
29 Πηγή: (EEAS, Military training mission in the Central African Republic (EUTM RCA) 2016)  
30 Πηγή: (EEAS, About EU Border Assistance Mission in Lybia (EUBAM) 2016)  
31 Πηγή: (EEAS, Factsheet about EUCAP Sahel Niger 2016)  
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οργανωμένου εγκλήματος, με ευρύτερο στόχο την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας, της 

διακυβέρνησης και της ασφάλειας στο Νίγηρα και στην περιοχή του Σαχέλ. 

Στις 22 Ιουνίου 2015, η ΕΕ ξεκίνησε μια στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο νότιο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου EUNAVFOR Med32, με την επωνυμία 

«ΣΟΦΙΑ». Ο στόχος αυτής της στρατιωτικής ναυτικής επιχείρησης είναι η συστηματική 

προσπάθεια για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και τη διάθεση των σκαφών καθώς και 

περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 

από τους διακινούμενους λαθρεμπόρους ή τους δουλεμπόρους. Η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί 

στις 27 Ιουλίου 2017.  

Τέλος, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η ΕΕ ξεκίνησε μια επιχείρηση για τη 

μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας γύρω από την άμυνα (EUSEC RD Congo33) τον Ιούνιο 

του 2005, η οποία δίνει συμβουλές και βοήθεια προς τις αρχές του Κονγκό σχετικά με τη 

μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του στρατού της χώρας. 

Στην περιοχή της Αφρικής η ΕΕ έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω 

δράσεις: 

- την στρατιωτική επιχείρηση Artemis34 , την στρατιωτική επιχείρηση EUFOR RD 

Congo35 και επιπλέον, δύο μη στρατιωτικές αστυνομικές αποστολές, την EUPOL Kinshasa36 

και την EUPOL RD Congo37, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 

- την μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ στην Αφρική 

μέχρι σήμερα, την στρατιωτική επιχείρηση στο ανατολικό Τσαντ και στη βορειοανατολική 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία EUFOR Tchad-RCA38. 

- την μη στρατιωτική αποστολή EUAVSEC39 στο Νότιο Σουδάν. 

- την αποστολή μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας EU SSR40, στη Γουινέα-Μπισάου. 

- την στρατιωτική επιχείρηση EUFOR RCA41, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. 

                                                      
32 Πηγή:  (EEAS, European Union Naval Force – Mediterranean Operation Sophia 2016) 
33 Πηγή: (EEAS, EUSEC RD CONGO 2016) 
34 Πηγή: (EEAS, ARTEMIS/DRC 2015)  
35 Πηγή: (EEAS, EUFOR RD Congo 2015)  
36 Πηγή: (EEAS, EUPOL KINSHASA (DRC) 2015)  
37 Πηγή: (EEAS, EUPOL RD CONGO 2015)  
38 Πηγή: (EEAS, EUFOR Tchad/RCA 2009)  
39 Πηγή: (EEAS, EUAVSEC South Sudan 2015) 
40 Πηγή: (EEAS, EU SSR Guinea-Bissau 2015)  
41 Πηγή: (EEAS, EUFOR RCA 2015)  
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2.1.3  ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΙΑ 

 

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει μια σειρά αποστολών για την προώθηση της ειρήνης και της 

σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την Ασία και συγκεκριμένα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ 

και στα Παλαιστινιακά Εδάφη, καθώς και στην Ινδονησία. 

Η ΕΕ λειτουργεί αστυνομική αποστολή στο Αφγανιστάν (EUPOLAfghanistan42) που 

έχει την καθοδήγηση και την εκπαίδευση της Αφγανικής Εθνικής Αστυνομίας. Η αποστολή, η 

οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2007, συνεχίζει την υποστήριξη του επαγγελματισμού της 

αστυνομίας, αλλά στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της θεσμικής μεταρρύθμισης και των 

δυνατοτήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την προώθηση της πολιτικής 

αστυνόμευσης.  

Η αστυνομική αποστολή της ΕΕ στα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS43) έχει 

αναπτυχθεί από το 2006 για τη βελτίωση της ικανότητας επιβολής του νόμου από την 

παλαιστινιακή πολιτική αστυνομία. Στόχος της αποστολής είναι να συμβάλει στη θέσπιση 

βιώσιμων και αποτελεσματικών ρυθμίσεων αστυνόμευσης και ποινικής δικαιοσύνης υπό 

παλαιστινιακή ιδιοκτησία. 

Το 2005, η ΕΕ έχει ξεκινήσει μια μικρή αποστολή συνοριακής συνδρομής στο σημείο 

διέλευσης της Ράφα την EUBAM Rafah44, επιδιώκοντας ως τρίτο μέρος να συμβάλει στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής. 

Η αποστολή έχει αναστείλει τις περισσότερες από τις δραστηριότητές της μετά την κατάληψη 

της Γάζας από τη Χαμάς το 2007 και παραμένει σε κατάσταση αναμονής. Συνεχίζει όμως να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων από την Παλαιστινιακή Αρχή στον τομέα της 

διαχείρισης των συνόρων. 

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ασίας, η ΕΕ έχει αναλάβει και έχει 

ολοκληρώσει τις παρακάτω δράσεις: 

- την μη στρατιωτική αποστολή ενίσχυσης του κράτους δικαίου EUJUST LEX Iraq45 

στο Ιράκ. 

- την μη στρατιωτική αποστολή παρακολούθησης AMM46, στο Ατσέ της Ινδονησίας. 

 

                                                      
42 Πηγή: (EEAS, EUPOL Afganistan n.d.)  
43 Πηγή: (EEAS, Mandate n.d.)  
44 Πηγή: (EEAS, About us n.d.)  
45 Πηγή: (EEAS, EUJUST LEX-Iraq 2015)  
46 Πηγή: (EEAS, Aceh Monitoring Mission - AMM 2015)  
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2.2  ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ  

 

Οι έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ μέχρι σήμερα, μπορεί να θεωρηθούν ως 

επιτυχημένες. Έχουν συμβάλει στη σταθεροποίηση των χωρών από τον πόλεμο στα Βαλκάνια, 

σταμάτησαν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 

προστάτευσαν τους ευάλωτους πρόσφυγες στο Τσαντ και βοήθησαν στην συγκράτηση της 

πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. 

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν συχνά τη μορφή ενός συνασπισμού μεταξύ ενός από τους 

«τρεις μεγάλους» της ΕΕ (πιο συχνά σχετίζονται με τη Γαλλία) και ομάδων μικρών και μεσαίων 

χωρών που έχουν βρει στην ΕΕ ένα βολικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των δυνάμεων τους 

και την επίτευξη συνεργιών και οικονομίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα κράτη μέλη της ΕΕ 

έχουν δημιουργήσει μια κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα που θα διευκολύνει τις μελλοντικές 

προσπάθειες. 

Η ΕΠΑΑ και αργότερα ΚΠΑΑ, έχει παράσχει μια δομή στις ευρωπαϊκές χώρες για να 

αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, διατηρούν μια θέση στο παγκόσμιο 

σύστημα, προωθούν τη «δημοκρατική ειρήνη», υπερασπίζονται ορισμένα πολιτικά 

συμφέροντα, παρέχουν παγκόσμια δημόσια αγαθά διαχείρισης κρίσης, συγκεντρώνουν τους 

φθίνοντες πόρους και να μειώνουν το κόστος των εξωτερικών παραγόντων. 

Μια σύγκριση των έξι επιχειρήσεων (μαζί με κάποιες περιπτώσεις, όπου οι 

προβλεπόμενες επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν, αλλά δεν υλοποιήθηκαν) αποκαλύπτει ένα μοτίβο 

που λέει πολλά για την ΕΕ, όπως και για τη συλλογική ασφάλεια γενικότερα. Οι 

δραστηριότητες της Ένωσης ήταν σίγουρα μια έκφραση της αυξανόμενης ευρωπαϊκής 

αμυντικής φιλοδοξίας και προφίλ, αλλά αντανακλούν επίσης την δυσκίνητη ανάπτυξη μιας 

πολύπλευρης παρέμβασης, όπως ασκείται κατά την τελευταία δεκαετία από πολλούς 

παράγοντες. Η ΕΕ έχει γίνει μέρος ενός σιωπηρού διεθνή καταμερισμού της εργασίας, στον 

οποίο οι περιφερειακές οργανώσεις διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. 

Πρώτον, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, οι 

Ευρωπαίοι έχουν περιοδικά αναπτύξει περίπου 60.000 εκστρατευτικές δυνάμεις: δηλαδή όσο 

μπορούν να κινητοποιήσουν και να διατηρήσουν την ίδια στιγμή. Οι περισσότερες από αυτές 

τις δυνάμεις έχουν υπηρετήσει υπό Αμερικανική ή Νατοϊκή Διοίκηση στους πολέμους στο Ιράκ 

και στο Αφγανιστάν. Κατά την ίδια περίοδο, συνολικά 20.000 από το Ευρωπαϊκό στρατιωτικό 

προσωπικό είχαν αναπτυχθεί στις έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Και ενώ οι πολιτικοί 
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στόχοι αυτών των πολλών διαφορετικών στρατιωτικών εκστρατειών ποικίλουν σε μεγάλο 

βαθμό, αυτό που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι ουδέποτε τέθηκαν οποιαδήποτε 

ζωτικά εθνικά συμφέροντα σε κίνδυνο. 

Με άλλα λόγια, σπανίως καθοδηγούνται από τους δήθεν ακριβείς στόχους που 

καθορίζονται στις «Μεγάλες Στρατηγικές». Αντ 'αυτού, έχουν το σκοτεινό και μερικές φορές 

αμφισβητήσιμο σκοπό να προσπαθούν να διατηρήσουν μια επίφαση της τάξης στο διεθνές 

σύστημα. Υπάρχει περιορισμένη κατανόηση αυτής της προσέγγισης, ιδίως στο κατώτερο άκρο 

του φάσματος των συγκρούσεων, όπου η ΕΕ έχει την τάση να αναλαμβάνει δράση. Αναλύοντας 

τα σχέδια που διακρίνονται στις στρατιωτικές (και μη) επιχειρήσεις της ΕΕ, διάφοροι 

παράγοντες ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. 

2.2.1  ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Κατ 'αρχάς, πρέπει να τονισθεί η αυξανόμενη σημασία των τοπικών φορέων σε σχέση 

με τη δυναμική της ενεργοποίησης ή αναστολής των στρατιωτικών επιχειρήσεων γενικά, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασισμένοι 

τοπικοί φορείς έχουν συχνά διαμορφώσει το πλαίσιο για την στρατιωτική ανάμειξη της 

Ένωσης. Αυτό ήταν, για παράδειγμα, στην περίπτωση της EUFOR Τσαντ / ΚΑΔ, όταν ο 

πρόεδρος Deby ήταν σε θέση να επηρεάσει την εντολή για την επιχείρηση με τρόπο που την 

κατέστησε πιο υποστηρικτική στην πολιτική του θέση, από ό,τι θα έπρεπε να ήταν μια πολυ-

λειτουργική - υπό την ηγεσία του ΟΗΕ - αποστολή με πολιτική εντολή. Το 2006, η EUFOR 

RD Congo αναπτύχθηκε με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα κατά τη 

διάρκεια των εκλογών. Στην αρχή, η δύναμη έγινε αντιληπτή από τον πληθυσμό στην Κινσάσα 

ως μέσο για στήριξη του απερχόμενου Πρόεδρου Kabila και η EUFOR RD Congo έπρεπε να 

κερδίσει τη φήμη της για αμεροληψία με την παρέμβαση της κατά τη διάρκεια βίαιων ταραχών 

στην Κινσάσα. 

Αντίθετα, σε δύο άλλες περιπτώσεις  - στον πόλεμο του Λιβάνου (2006) και στην 

ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2008) - η αντίθεση των τοπικών φορέων στην 

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων, έπαιξε ρόλο στην απόφαση της ΕΕ να μην παρέμβει.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετία της ως στρατιωτικός διαχειριστής 

κρίσεων, η ΕΕ επέλεξε να παρέμβει σε συγκρούσεις που έμοιαζαν περισσότερο με ευκαιρίες 

παρά με προκλήσεις. Τοποθετήθηκε έτσι στο χαμηλό προς μεσαίο επίπεδο, από άποψη αξιών, 

συμφερόντων αλλά και κινδύνων που διακυβεύονταν. Μια σύγκρουση όπως ο πόλεμος του 

Λιβάνου, που χαρακτηριζόταν από ένα υψηλό επίπεδο ανεξέλεγκτης βίας, έθετε το επίπεδο 
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επικινδυνότητας πολύ ψηλά για την ΕΕ, τόσο ώστε να μην μπορεί να επέμβει. Ωστόσο, μια 

κατάσταση σύγκρουσης με πιθανότητα κλιμάκωσης - όπως συνέβη στη Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό το 2003 – εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να διαχειρισθεί από την ΕΕ με την Επιχείρηση 

Artemis.  

 

2.2.2  ΑΛΛΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Η ΕΕ έχει την τάση να παρεμβαίνει όπου οι Ευρωπαίοι το είχαν πράξει στο παρελθόν, 

όπως αντικατοπτρίζεται στις διάφορες επιχειρήσεις και αποστολές εκπαίδευσης που 

πραγματοποιούνται στην Αφρική. Για την ΕΕ, ως «το νέο παιδί στη γειτονιά», η παρουσία 

άλλων ήδη καθιερωμένων θεσμών έχει αναπτύξει τις παραμέτρους για τη δράση της. Η προ-

υπάρχουσα παρουσία του ΟΗΕ στην περιοχή των συγκρούσεων, παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα 

να αποφασίζει κατά πόσον η παρουσία της ΕΕ είναι επίσης επιθυμητή ή όχι. 

Στη σύγκρουση στη Λιβύη, το 2011, η έλλειψη ενδιαφέροντος από το UN OCHA για 

να δεχθεί να προστατεύεται η ανθρωπιστική βοήθεια του από την Επιχείρηση EUFOR Libya, 

καταδίκασε την σχεδιαζόμενη επιχείρηση. Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να αναλάβει τη διοίκηση και 

τον έλεγχο των αεροναυτικών επιχειρήσεων, προκατάλαβε  ουσιαστικά το ρόλο που θα 

μπορούσε να είχε παίξει ένα καθοδηγούμενο από την ΕΕ θαλάσσιο εμπάργκο.  

 

2.2.3  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η δημιουργία κοινών δυνάμεων της ΕΕ, ιδίως των Τακτικών ΣΜ της ΕΕ, δημιούργησε 

αρχικά μια ώθηση για την πραγματική χρήση τους. Αυτό σύντομα αντισταθμίστηκε, μεταξύ 

άλλων, από τη δυσκολία κινητοποίησης μερικών από τα εθνικά Επιχειρησιακά Στρατηγεία για 

σκοπούς διοίκησης και ελέγχου.  

Οι δομές της ΕΕ έχουν περιοριστεί τόσο από πολιτικό σχεδιασμό, όσο και από την 

αρχική τους ανεπάρκεια και αυτό παρεμποδίζει επίσης το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των πιο 

μετριοπαθών επιχειρήσεων. 

Ο Μηχανισμός ΑΘΗΝΑ έπαιξε ρόλο στην ανακούφιση από την οικονομική 

επιβάρυνση που προκύπτει στα κράτη μέλη, από την ανάπτυξη στρατευμάτων επ’ ωφελείας 

της ΕΕ. Μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους, ωστόσο, παρέμεινε εθνική αρμοδιότητα. Και 

δεδομένου ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ άρχισαν από τα μέσα της δεκαετίας του 

2000, η παγκόσμια υπερβολή στη χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων που προκαλείτο από 

τους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, τις επηρέασε αρνητικά. 
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Οι περιορισμοί σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χερσαίων δυνάμεων για τις πρώτες 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ ήταν αρχικά σχετικοί, παρά απόλυτοι, αλλά από τα τέλη της 

δεκαετίας του 2000 είχαν γίνει περισσότερο από ένα απλό εμπόδιο. Οι ναυτικές και 

αεροπορικές δυνάμεις, όμως, παρέμειναν διαθέσιμες. 

 

2.2.4  ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), ένας από τους βασικούς αρχικούς εμπνευστές της ΕΠΑΑ 

/ ΚΠΑΑ, ήρθε αργότερα να παίξει έναν πολύ περιορισμένο ρόλο, με εξαίρεση στην πρώτη 

φάση των επιχειρήσεων της ΕΕ στα Βαλκάνια και αργότερα στην Στρατιωτική Επιχείρηση 

EUNAVFOR Atalanta. Για τη Μεγάλη Βρετανία, το ΝΑΤΟ θα είναι πάντα η πρώτη επιλογή, 

με την ΕΕ να εκτελεί λιγότερο απαιτητικές εργασίες και να παρέχει μη στρατιωτικές δημόσιες 

υπηρεσίες και αγαθά. 

Η Γαλλία, ο άλλος κύριος πρωταγωνιστής στην προσπάθεια της  ΚΠΑΑ, επιθυμούσε 

τον «εξευρωπαϊσμό» μέρους της εθνικής πολιτικής για την Αφρική και γι’ αυτό είχε 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, συχνά 

σε συνεργασία με τα μικρά και μεσαία κράτη - μέλη. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, η 

Γαλλία είχε ενισχύσει τη σχέση της με τις ΗΠΑ, είχε ενσωματωθεί περαιτέρω στις 

στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ και είχε αναπροσανατολίσει την πολιτική ασφάλειας και 

άμυνας της προς τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία. Το Παρίσι όμως, έχει πράγματι βιώσει 

μια «ευρωπαϊκή κόπωση» μετά από αρκετές απογοητευτικές εμπειρίες από την έλλειψη 

υποστήριξης στις αφρικανικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρήσεων 

EUFOR Τσαντ/ΚΑΔ, EUFOR Libya και Serval στο Μάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 

κατάσταση στο Μάλι επαναπροσδιόρισε την γαλλική προσοχή στην Αφρική, όπως μπορεί να 

φανεί από τις ανανεωμένες προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο Σαχέλ. 

Από την πλευρά της, η Γερμανία είχε αρχικά βρεθεί μεταξύ υπολειμμάτων 

πασιφισμού47 και μιας απροθυμίας να εμπλακεί σε αφρικανικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αν 

αυτές επιδιώκονταν από το ΗΒ ή τη Γαλλία. Αντί αυτού, το Βερολίνο έτεινε να τονίζει τη 

στρατιωτική εμπλοκή του στο Αφγανιστάν. Η Γερμανία, επίσης, αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

περιοριστική όσον αφορά τη χρήση του Μηχανισμού ΑΘΗΝΑ για τη χρηματοδότηση του 

κόστους ανάπτυξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, έπαιξε έναν απρόθυμο, αν και ουσιαστικό 

                                                      
47 Πασιφισμός = η πεποίθηση ότι η βία κάθε είδους είναι αδικαιολόγητη και ότι δεν πρέπει κανείς να 

συμμετάσχει στον πόλεμο – Ειρηνισμός 
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ρόλο, με την παροχή του επιχειρησιακού της Στρατηγείου στο Potsdam στην EUFOR RD 

Congo και ως γνωστόν αρνήθηκε να λάβει μέρος στην Νατοϊκή εκστρατεία στη Λιβύη. 

Οι διαφορετικές προοπτικές του «Big Three» έχουν κατά καιρούς παρεμποδίσει τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Τα μικρότερα κράτη μέλη της ΕΕ έτειναν να τροφοδοτούν 

με επακόλουθα στρατεύματα, τις δυνάμεις των μεγαλύτερων παικτών, που υποβοηθούσαν 

αντίστοιχα για τη μεταφορά τους σε περιοχές πιθανών νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και 

την Ασία. Μερικά κράτη μέλη (όπως η Πολωνία, η Σουηδία και η Ιρλανδία) βρήκαν την 

στρατιωτική ομπρέλα της ΕΕ ως βολική για τον συντονισμό των στρατιωτικών μέσων τους, 

μετασχηματίζοντας τον αμυντικό τομέα τους και αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη πολιτική 

επιρροή. 

 

2.2.5  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Το φαινόμενο των έξι στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητό μόνο από την προοπτική της ευρωπαϊκής ασφάλειας ή της εθνικής πολιτικής. Η 

πολυμεροποίηση των παρεμβάσεων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχει ανοίξει ένα νέο 

λειτουργικό ρόλο για τους περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς πάροχους υπηρεσιών 

ασφάλειας. 

Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης στον τομέα της 

ασφάλειας επέτρεψε μια πιο δίκαιη σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών και αφρικανικών κρατών. 

Η ενσωμάτωση των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών στην ΕΕ έχει άρει (αν δεν έχει ξεπεράσει 

εντελώς) τους φόβους σε περιοχές της Αφρικής σχετικά με μετα-αποικιακές «μηχανορραφίες» 

από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η συνεργασία για την ασφάλεια μεταξύ των περιφερειακών 

οργανώσεων παρέχει επίσης μεγαλύτερη νομιμότητα στην στρατιωτική διαχείριση των 

κρίσεων. 

Υπάρχουν, ωστόσο, όρια στην μετα-αποικιακή λύτρωση μέσω της ΕΕ. Η μετα-

αποικιακή κληρονομιά υπήρξε κατά καιρούς ανασταλτικός παράγοντας, όπως τη βίωσαν στην 

ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το 2008. Ωστόσο, σε κάποιες συγκεκριμένες 

περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αφρικής, τα αντίστοιχα κληροδοτήματα της Βρετανίας 

και της Γαλλίας έχουν αντ 'αυτού δώσει μια θετική ώθηση. Τέλος, οι περιφερειακές οργανώσεις 

ολοένα και περισσότερο ενισχύουν τις μάχιμες δυνάμεις για τη δική τους ασφάλεια, ενώ οι 

εξωτερικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ) παρέχουν τα οικονομικά μέσα και την 

εκπαίδευση αυτών των δυνάμεων. 
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Στην πραγματικότητα, αναπτύσσεται μια σιωπηρή κατανομή της εργασίας σε σχέση με 

τις πολυμερείς παρεμβάσεις, στην οποία η ΕΕ έχει καταστεί παγκόσμιος παράγοντας, ενώ 

μερικές φορές λειτουργεί ως περιφερειακός υπεργολάβος των αποστολών των Ηνωμένων 

Εθνών, συχνά με τη μορφή υβριδικών επιχειρήσεων, όσον αφορά το χειρισμό και τον έλεγχο. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές, σε συγκρούσεις όπου ο ΟΗΕ είναι ο κύριος χώρος για 

διαπραγμάτευση και όπου υπήρξε μια προηγούμενη στρατιωτική παρουσία του ΟΗΕ στο 

έδαφος. Ο ΟΗΕ δεν έχει πρόσβαση στο εργαλείο ταχείας αντίδρασης που αντιπροσωπεύεται 

από τους Τακτικούς ΣΜ της ΕΕ, αφού οι Ευρωπαίοι είναι επιθυμούν να διατηρήσουν τη δική 

τους διοίκηση και έλεγχο σε αυτούς. 

Στα Βαλκάνια, μια υποψήφια περιοχή για προσχώρηση στην ΕΕ (και στο ΝΑΤΟ), τα 

στρατεύματα της ΕΕ έπαιξαν το ρόλο των επακόλουθων δυνάμεων στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, 

σύμφωνα με τον τύπο του «Berlin Plus» και μετά τη λήξη του πολέμου, ένεκα της παρέμβασης 

της Συμμαχίας. 

Στη Βόρεια Αφρική, το ΝΑΤΟ τάχθηκε με την αντιπολίτευση στο Λιβυκό εμφύλιο 

πόλεμο, μέσω της παροχής αεροπορικής υπεροχής και της εκπαίδευσης των ανταρτών. Στο 

πλαίσιο αυτό, υπήρξε μικρός χώρος για ένα στρατιωτικό ρόλο της ΕΕ, εξαιτίας ενός μείγματος 

από λειτουργικούς και πολιτικούς λόγους. 

Τέλος, στην επιχείρηση αντι-πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό, οι δυνάμεις της ΕΕ 

συνεργάσθηκαν με νέους παγκόσμιους εταίρους (όπως η Κίνα) που ενδιαφέρονταν για τη 

διατήρηση των θαλασσίων διαδρόμων επικοινωνίας ανοικτών και την απρόσκοπτη ροή του 

παγκόσμιου εμπορίου. 

Η διάκριση μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων επιπέδων έχει 

καταστεί λιγότερο σημαντική, αφού οι παράγοντες κινούνται ελεύθερα στο διεθνές σύστημα. 

Η παγκόσμια ατζέντα έχει γίνει πιο πολυσύχναστη καθώς περιφερειακοί οργανισμοί όπως η 

ΕΕ και το ΝΑΤΟ αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο ένα παγκόσμιο ρόλο. 

 

2.2.6  ΣΧΕΣΗ ΕΕ ΜΕ ΝΑΤΟ 

 

Για το θέμα αυτό, οι δύο Οργανισμοί, ΕΕ και ΝΑΤΟ, επικαλούνται δημόσια ότι έχουν 

αγαστή συνεργασία χωρίς προβλήματα (NATO, Relations with the European Union 2016), 

ιδιαίτερα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφού με βάση την υφιστάμενη συμφωνία του 2003, 
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για τις διευθετήσεις του Βερολίνου συν, η ΕΕ δύναται να χρησιμοποιήσει τα μέσα του ΝΑΤΟ 

για τις επιχειρήσεις αυτές. 

Όμως, ένα κράτος μέλος της ΕΕ (Κυπριακή Δημοκρατία - ΚΔ) δεν δύναται να 

συμμετέχει - μέχρι τέλους - στις διαδικασίες χειρισμού της κρίσης που αντιμετωπίζεται με τα 

μέσα του ΝΑΤΟ, καθόσον δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε έχει συνάψει διμερή 

συμφωνία ασφαλείας με αυτό και ταυτόχρονα δεν είναι ούτε μέλος του ΣγΕ.  

Αυτή η ιδιομορφία, αλλά και η επίμονη και αδιάλλακτη στάση ενός μέλους του ΝΑΤΟ 

(Τουρκία), έχει περιορίσει κατά πολύ τη συνεργασία των δύο  Οργανισμών και ουσιαστικά 

συνεργάζονται μόνο στην Στρατιωτική Επιχείρηση «ALTHEA», στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η 

οποία είχε αναληφθεί από την ΕΕ μόλις 6 μήνες μετά από την ένταξη της Κύπρου, βάσει των 

Διευθετήσεων «Berlin (+)» (Hynek 2011).  

Στο πλαίσιο αυτό οι κοινές συσκέψεις της ΕΕ με την Ατλαντική Συμμαχία έχουν 

καταστεί αντικείμενο αντιπαραθέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας, από το 2004, 

αφού οι Τούρκοι αρνούνται, να αποδεχθούν τη συμμετοχή της Κύπρου στις οποιεσδήποτε 

κοινές συσκέψεις των δύο οργανισμών. Η επίσημη αιτιολόγηση που δίδεται από αυτούς είναι 

η μη ύπαρξη συμφωνίας ασφαλείας της Κύπρου με το ΝΑΤΟ (Παρίσης 2009, 24-27). 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της συμφωνίας «Berlin(+)», τα κράτη μέλη της Ατλαντικής 

Συμμαχίας έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη διάθεση και τη χρήση από την ΕΕ των μέσων 

Σχεδιασμού και Διοίκησης της Συμμαχίας (right of first refusal). Η διαδικασία αυτή συνιστά 

αναντίρρητα ένα μέσο πίεσης που χρησιμοποιείται από τους Τούρκους έναντι της Κύπρου και 

των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αφού κάθε φορά που υπάρχει η πρόθεση από την ΕΕ να 

διεξάγει μια επιχείρηση στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, με τη χρήση δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, η 

Τουρκία αξιώνει και επιβάλλει τη μη συμμετοχή της Κύπρου, η οποία αντίστοιχα εμποδίζει τη 

διεξαγωγή της οποιασδήποτε συζήτησης υπό αυτές τις ρυθμίσεις. 

Από την άλλη, η Κύπρος προβάλλει vetoστη συνεργασία της Τουρκίας  με τον ΕΟΑ, 

μια συνεργασία που επιθυμεί διακαώς η Τουρκία για ν' αποκομίσει τεράστια οικονομικά οφέλη, 

αλλά και τεχνογνωσία ως χώρα παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Τουρκία συμμετέχει σε 

συμπαραγωγή πολεμικών αεροσκαφών, και διαθέτει πολεμική βιομηχανία κατασκευής 

αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων, UAV, πολεμικών πλοίων, οχημάτων, μέσων και υλικών 

ηλεκτρονικού πολέμου, μέσων επικοινωνιών, κ.α. Μια απλή μελέτη της ετήσιας αναφοράς του 

ΕΟΑ για το 2015 με τους τομείς δράσης του, καθιστά πολύ εύκολα σαφείς τους διάφορους 
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τομείς στους οποίους θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και τα ενδεχόμενα οφέλη που θα 

μπορούσε να αποκομίσει (EDA 2016).  

Μεταξύ των δύο οργανισμών υπάρχει αναμφίβολα κάποια έλλειψη αμοιβαίας 

κατανόησης και εμπιστοσύνης, καθώς και διαφορετικές φιλοσοφίες μεταξύ των μελών. 

Προχωρώντας, ωστόσο, στη Συμφωνία «Berlin(+)», τα δύο μέρη συμφώνησαν ουσιαστικά ότι 

η συμμαχία θα παρέχει στήριξη στην ΕΕ για ορισμένες δράσεις της στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και 

αποφάσισαν επίσης να προχωρήσουν σε άτυπες συναντήσεις, σε επίπεδο πρέσβεων, σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.  

Όταν όμως καταβάλλεται προσπάθεια επέκτασής της συζήτησης σε ευρύτερα θέματα, 

όπως είναι οι σχέσεις μεταξύ των θεσμών, η τρομοκρατία ή οι κρίσεις σε άλλες εύφλεκτες 

περιοχές, η συζήτηση μέχρι πρόσφατα σταματούσε αυτόματα. Εκτός από την Ελλάδα, αντίθετη 

εμφανίζεται συνήθως η Γαλλία, λόγω της γενικότερης φιλοσοφίας της ως προς το ΝΑΤΟ, αλλά 

και χώρες όπως το Βέλγιο, προβάλλοντας λόγους κοινοτικής ορθοδοξίας (Χρυσοστομίδης 

2012, 205). 

Η διαδικασία αυτή, καθώς και οι προαναφερόμενες διαφωνίες, έχουν αναπόφευκτα 

οδηγήσει την ΕΕ στην επιλογή της αυτόνομης ανάπτυξης των Στρατιωτικών της Επιχειρήσεων, 

οι οποίες πραγματοποιούνται έκτοτε χωρίς τη χρήση των μέσων του ΝΑΤΟ και έτσι 

αναγκάζονται να αναβαθμίζονται και εξελίσσονται συνεχώς. 

Τον Ιούλιο του 2016, συμφωνήθηκε όπως θα δούμε αργότερα, ένα νέο πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να τίθεται θέμα προσφυγής σε 

μέσα του ΝΑΤΟ και σε Συμφωνίες «Berlin(+)», αφού όπως η προτεινόμενη από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Λευκή Βίβλος για την Άμυνα» αναφέρει «..in spite of the successful joint 

experience in the 90s between NATO and the EU, nowadays it seems impossible to implement 

a Berlin Plus mission» (SEDE April 2016). 

 

2.3  ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Στο επόμενο τμήμα του κεφαλαίου θα εξεταστούν οι διάφοροι τομείς, όπου η ΕΕ 

βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των δράσεων της στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, ώστε να 

καταστούν κατάλληλες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που καλούνται να 

διαχειριστούν. Κρίθηκε σκόπιμη η ανάλυση της εξέλιξης σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

δράσεων και όχι σε ποσοτικά, αφού το μέγεθος της κάθε δράσης εξαρτάται από την αποστολή 
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και τη φύση της (στρατιωτική ή μη) και όχι από την εξέλιξη της ίδιας της ΚΠΑΑ, στο πέρασμα 

του χρόνου. 

Έτσι, η εξέλιξη των δράσεων στους τομείς αυτούς, παρουσιάζεται είτε στο επίπεδο της 

θεσμικής εξέλιξης και δημιουργίας κατάλληλων πλαισίων πολιτικής (Περιφερειακές 

Στρατηγικές, Αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συμβουλίων κτλ) , είτε στο ίδιο το πεδίο των 

επιχειρήσεων και αποστολών, με τη δημιουργία νέων αναβαθμισμένων δομών (π.χ. ΕΥΕΔ, 

Αντιπροσωπείες της ΕΕ) και Ιδεών Ενεργείας (Concepts), που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Περιεκτικής Προσέγγισης της ΕΕ. 

Η ανάλυση στο κεφάλαιο αυτό περιορίζεται στους ακόλουθους 5 τομείς, οι οποίοι 

κρίνονται ως ικανοποιητικά δείγματα της εξέλιξης των Επιχειρήσεων και Αποστολών ΚΠΑΑ: 

  α.  Ειρηνική Επίλυση των Συγκρούσεων 

  β. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κράτος Δικαίου 

  γ. Προστασία Αμάχων 

  δ. Δημόσια Διπλωματία 

  ε. Ισότητα των Φύλων 

 

2.3.1  ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή που διέπει την ΚΠΑΑ 

- αλλά και αντιπροσωπεύει το κομβικό σημείο της συνολικής δέσμευσης της ΕΕ για την ειρήνη 

και την ασφάλεια. 

Οι Βρυξέλλες έχουν κάνει επιχειρησιακές συνεισφορές στην ειρηνική επίλυση των 

συγκρούσεων, μέσω των διαφόρων αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. Η διαφορετικότητα 

των συνεισφορών αυτών όσον αφορά την αποστολή τους, αλλά και η πολιτική και στρατιωτική 

φύση τους, αντανακλά το γεγονός ότι τα μέσα για μια ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων είναι 

εγγενώς πολύπλευρα – αλλά επίσης το ότι οι επιχειρησιακές συνεισφορές έχουν εξελιχθεί 

ανταποκρινόμενες σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον διεθνούς ασφάλειας. 

Έτσι, οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ παρέχουν βοήθεια για την υλοποίηση των 

διακανονισμών των συγκρούσεων και την αποτροπή της ανανέωσης της βίας, αλλά επίσης 

εμπλέκονται στην οικοδόμηση των ικανοτήτων και εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας σε 

κράτη που βρίσκονται σε ασθενή κατάσταση όπου περιφερειακές συγκρούσεις και μη κρατικοί 

φορείς θέτουν προκλήσεις για την δυνατότητα της κυβέρνηση να παρέχει ασφάλεια στους 

πολίτες της.  
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Η δέσμευση της EΕ για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων υποστηρίζεται από 

έναν αριθμό στρατηγικών εγγράφων. Αυτό αντανακλά μια προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο 

παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας, αλλά και την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο και στις 

δυνατότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της ΚΠΑΑ. 

Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, γενικά ή εστιασμένα σε 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, υπογραμμίζουν το σύνδεσμο μεταξύ των αξιών της ΕΕ, 

οι οποίες περιλαμβάνουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, 

αφενός και την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων με μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης, από την άλλη. 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας (ΕΣΑ) του 2003, προσδιορίζει την περιφερειακή 

σύγκρουση και την αποτυχία του κράτους ως κύριες απειλές, καθώς και τα δύο μπορούν να 

οδηγήσουν και να μεγεθύνουν την απειλή που θέτει ο εξτρεμισμός και το οργανωμένο έγκλημα. 

Αυτό καθιστά την παρέμβαση στην σύγκρουση και την συμβολή στην αποτελεσματική και 

μακροπρόθεσμη επίλυση των συγκρούσεων, ως στρατηγικό και επιχειρησιακό στόχο (Council, 

Μια Ασφαλής Ευρώπη σ΄ένα Καλύτερο Κόσμο 2003, 4).  

Η έκθεση του 2008 σχετικά με την εφαρμογή της ΕΣΑ, τονίζει επίσης την ανάγκη για 

συμμετοχή της ΕΕ στην επίλυση των συγκρούσεων. Η έκθεση επίσης εστιάζει στην σύνδεση 

της ασφάλειας με την ανάπτυξη και στην ανάγκη για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων (Council, Έκθεση σχετικά µε την 

εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας 2008, 2). 

Τέλος, η «Περιφερειακή Στρατηγική για την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη στο Σαχέλ» 

αναφέρει την επίλυση συγκρούσεων ως μια ιδιαίτερη πρόκληση για την περιοχή και στο χάρτη 

εφαρμογής της (roadmap) περιλαμβάνει συγκεκριμένες γραμμές δράσης για την επίτευξη της 

επίλυσης των συγκρούσεων, περιλαμβανομένου και του μετριασμού των εσωτερικών 

εντάσεων (EEAS, Strategy for Security and Development in the Sahel n.d., 7). 

Όσον αφορά τις επιχειρησιακές εισφορές της ΕΕ, οι αρχές που διέπουν την εμπλοκή 

της μέσα από την στρατιωτική πτυχή της ΚΠΑΑ, κατοχυρώνονται μέσα από τις «Αποστολές 

PETERSBERG», οι οποίες συμβάλλουν στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και στην 

αποφυγή της επανεμφάνισης τους. Αυτό ισχύει ιδίως για τις αποστολές πρόληψης των 

συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, για τις κοινές επιχειρήσεις αφοπλισμού, τις 

στρατιωτικές συμβουλές και τις αποστολές παροχής βοήθειας και σταθεροποίησης μετά τις 

συγκρούσεις. 
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Αντιθέτως, οι συνεισφορές στην επίλυση των συγκρούσεων των μη στρατιωτικών 

αποστολών KΠΑΑ, περιλαμβάνουν αποστολές αστυνόμευσης, υποστήριξης κράτους δικαίου 

και πολιτικής διοίκησης – όλα σχεδιασμένα για να συμπληρώσουν την εστίαση στην φυσική 

(στρατιωτική) ασφάλεια, με μακροχρόνιες ικανότητες για την παροχή του νόμου και της τάξης, 

ώστε να καταστεί βιώσιμη η επίλυση των συγκρούσεων. 

Εκτός από τα ανωτέρω καθήκοντα, η ΚΠΑΑ λαμβάνει επίσης υπόψιν τις συνεισφορές 

των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό σηματοδοτεί ταυτόχρονα, την κοινή ιδιοκτησία των 

επιχειρησιακών εισφορών, αλλά και την συσχέτισή τους με τις συλλογικές πολιτικές και 

αναπτυξιακές δεσμεύσεις της ΕΕ. 

Η έναρξη ισχύος της ΣλΕΕ και η σύσταση της ΕΥΕΔ έχουν ρυθμίσει τον ρόλο της 

ΚΠΑΑ στην ευρύτερη θεσμική αρχιτεκτονική, η οποία εστιάζεται στη συνοχή των διαφόρων 

οργάνων της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στις 

αμυντικές δαπάνες, καθώς επίσης και την εξασθένιση των δεσμεύσεων / εισφορών για την 

ΚΠΑΑ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν αρχίσει μια διαδικασία ενίσχυσης της πολιτικής για 

να γίνουν οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, πιο αποτελεσματικές και ορατές. 

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου του Δεκεμβρίου 2013 με θέμα την 

Άμυνα (EUCO, Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2013, EUCO 217/13, 20 Δεκεμβρίου 

2013), γίνεται ανάλογη σύνδεση της ΚΠΑΑ με άλλα εργαλεία και επανεξετάζεται η ύπαρξη 

επαρκών και κατάλληλα εκπαιδευμένων δυνατοτήτων και προσωπικού. Η εν εξελίξει 

διαδικασία, με στόχο μια πιο ενεργή, ικανή και συνεκτική ΚΠΑΑ είναι μέρος μιας μεγαλύτερης 

συζήτησης, για την ενσωμάτωση της ΚΠΑΑ στο εσωτερικό της ολοκληρωμένης προσέγγισης, 

που συνδέει όλες τις πτυχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. 

Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων παραμένει αναπόσπαστο μέρος της εμπλοκής 

της ΕΕ στη διεθνή ασφάλεια, μεταξύ άλλων και μέσω της ΚΠΑΑ. Η δημιουργία της ΕΥΕΔ 

και, ιδιαίτερα, η αναβάθμιση των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο πεδίο των συγκρούσεων, έχουν 

δώσει στην ΕΕ ένα ισχυρότερο πλαίσιο όσον αφορά τις ταυτόχρονες πολιτικές και 

αναπτυξιακές της δεσμεύσεις. 

 

2.3.2  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 2, 3 (1) και (5), 21 (1) και (2) της ΣΕΕ «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερίας, Δημοκρατίας, 

ισότητας, του Κράτους Δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων». 
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Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προάσπιση του κράτους δικαίου έχουν 

διττό αντίκτυπο στην ΕΕ: Ως θεμελιώδεις και κοινές αξίες (εσωτερική διάσταση) και ως 

κατευθυντήριες αρχές για την ανάληψη διεθνούς δράσης (εξωτερική διάσταση). Αυτές οι 

διαστάσεις είναι, ωστόσο, άρρηκτα συνυφασμένες και αυτό είναι προφανές στη σύνδεση 

μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, με πιο ανησυχητικό παράδειγμα τις ένοπλες 

συγκρούσεις εκτός Ευρώπης, οι οποίες προκαλούν ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατικά 

κτυπήματα στο έδαφος της.  

Σύμφωνα με την ΕΣΑ:  «Η καλύτερη προστασία για την ασφάλειά μας είναι ένας 

κόσμος με ευνομούμενα δημοκρατικά κράτη. Η διάδοση της χρηστής διακυβέρνησης, η 

υποστήριξη της κοινωνικής και πολιτικής μεταρρύθμισης, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και 

της κατάχρηση εξουσίας, η θέσπιση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αποτελούν το καλύτερο μέσο ενίσχυσης της διεθνούς τάξης» (Council, Μια 

Ασφαλής Ευρώπη σ΄ένα Καλύτερο Κόσμο 2003). 

2.3.2.1 Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που όλοι οι 

άνθρωποι και παντού δικαιούνται, προστατεύοντάς τους από έντονες πολιτικές, νομικές και 

κοινωνικές καταχρήσεις. Οι κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κατοχυρωμένες 

κυρίως σε μια σειρά από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις48 και στο εθιμικό διεθνές δίκαιο. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν αναπτυχθεί πολλές Ιδέες Ενεργείας για να καθορίσουν 

τους τομείς προτεραιότητας των πολιτικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον τομέα 

της ΚΠΑΑ: στην προστασία των αμάχων - κυρίως παιδιών - σε ένοπλες συγκρούσεις, στο 

διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στην ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του φύλου 

στις αποστολές/επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, στην ισότητα των φύλων, στα γενικά πρότυπα 

συμπεριφοράς και πειθαρχικές διαδικασίες για το προσωπικό των αποστολών/επιχειρήσεων 

και στη μεταβατική δικαιοσύνη.49 

                                                      
48 Ανάμεσά τους τα δικαιώματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, τα οποία «αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης" (Άρθρο 6 [3] ΣΕΕ). 
49 Μεταξύ άλλων, (Council, Mainstreaming Human Rights and Gender into European Security and Defence 

Policy n.d.), (Council, Mainstreaming human rights across CFSP and other policies -10076/06 2006), (Council, 

Mainstreaming of Human Rights into ESDP - 11936/4/06 2006),  (Council, Human Rights and Democracy: EU 

Strategic Framework and Action Plan - 11855/12 2012), και (Council, Comprehensive approach to the EU 

implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and 

security 15671/1/08 2008). 
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Μεταξύ των βασικών επιταγών για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και διεξαγωγή των 

αποστολών και των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, όπως αναπτύχθηκε σε αυτές τις έννοιες, είναι: η 

διασφάλιση της εξειδίκευσης επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ισορροπία των φύλων 

στις αποστολές/επιχειρήσεις, η εκπαίδευση για ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους, η 

ανάπτυξη μηχανισμών αναφοράς για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων, η 

βελτίωση της προστασίας των παιδιών, η ανάπτυξη μέσων για την πρόληψη των συγκρούσεων, 

η συνεργασία και ο συντονισμός με άλλα μέσα και φορείς της ΕΕ, αλλά και με διεθνείς 

εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η στήριξη των χωρών 

υποδοχής για καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και αναθεώρηση της νομοθεσίας τους. 

2.3.2.2 Κράτος Δικαίου 

 

Κράτος δικαίου είναι μια αρχή της διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία, τα 

πρόσωπα, ιδρύματα και φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, του 

κράτος, είναι υπόλογοι σε νόμους που κυρώνονται δημόσια και επιβάλλονται αντίστοιχα και 

που είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Απαιτεί επίσης μέτρα για να εξασφαλίσουν την προσήλωση στις αρχές της υπεροχής του 

δικαίου, της ισότητα ενώπιον του δικαίου, της λογοδοσίας προς το δίκαιο, της δικαιοσύνης για 

την εφαρμογή του νόμου, του διαχωρισμού των εξουσιών, της συμμετοχής στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, της νομικής βεβαιότητας, της αποφυγής της αυθαιρεσίας και της 

διαδικαστικής και νομικής διαφάνειας. 

Οι έννοιες «κράτος δικαίου» και «δικαιοσύνη» (η οποία εφαρμόζεται κατά την έννοια 

«σύστημα δικαιοσύνης/δικαστικές αρχές», ή «αλυσίδα δικαιοσύνης – αστυνομία, δικαστήρια, 

υπηρεσίες δίωξης και σωφρονιστήρια»), έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμα, 

ενώ όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα έχουν να κάνουν με την ουσία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, 

ενώ το κράτος δικαίου έχει να κάνει με την δίκαιη και αποτελεσματική προστασία και 

προαγωγή τους ή όπως αναφέρεται στο προοίμιο για την Οικουμενική Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, «τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται 

από το κράτος δικαίου 50». 

Οι Ιδέες Ενεργείας της ΕΕ για τις αποστολές ΚΠΑΑ καλύπτουν διαφορετικές κρατικές 

λειτουργίες και τομείς πολιτικής στον ευρύτερο κανόνα του τομέα του δικαίου, όπως 

                                                      
50 Βλέπε: (Council, Council conclusions on fundamental rights and rule of law and on the Commission 2012 

Report on the Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union 2013) 
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αστυνομία και δικαιοσύνη, πολιτική διοίκηση, τελωνεία, διαχείριση των συνόρων,  ανθρώπινα 

δικαιώματα και θέματα φύλου. 

Μεταξύ των βασικών επιταγών για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και διεξαγωγή των 

αποστολών ΚΠΑΑ, όπως προβλέπεται σε αυτές τις έννοιες είναι: η εξασφάλιση βιώσιμων, 

διαφανών, αποτελεσματικών και υπεύθυνων ιδρυμάτων στις χώρες υποδοχής, τα οποία να 

έχουν συσταθεί με δημοκρατικό τρόπο, να είναι απαλλαγμένα από διαφθορά, να 

υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών, παιδιών και 

άλλων ευάλωτων ομάδων και τα οποία να λειτουργούν σε ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο,  το 

οποίο αναπτύχθηκε μέσω νομοθετικής διαδικασίας και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 

κανονισμούς. 

Οι Αποστολές και Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ επιδιώκουν μια προσαρμοσμένη, συστηματική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση, κάτω από τοπική ιδιοκτησία και κοινό όραμα. Αυτό 

επιτυγχάνεται σε συντονισμό με τα θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ, καθώς και με τη διεθνή 

κοινότητα, ιδίως τον ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΑΕ και το ΝΑΤΟ, ενώ υπόκεινται σε τακτική υποβολή 

εκθέσεων, σε αξιολόγηση και σε διαδικασίες προσαρμογής, με μια προορατική στρατηγική 

επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες υποδοχής, καθώς και με σαφώς 

καθορισμένη τελική κατάσταση και στρατηγική μετάβασης. 

Με την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους 

δικαίου κατά την εφαρμογή των εντολών τους, οι αποστολές αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο 

της συνεισφοράς της ΕΕ για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της διεθνούς τάξης πέρα από 

τα σύνορά της, σε ολοένα και περισσότερο συντονισμό με τον ΟΗΕ, ως κύριο εταίρο της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την ΕΣΑ: «(...) η θέσπιση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων είναι το καλύτερο μέσο ενίσχυσης της διεθνούς τάξης».  

 

2.3.3  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΧΩΝ 

Στις σύγχρονες συγκρούσεις, οι πολίτες γίνονται όλο και περισσότερο τα θύματα του 

αγώνα για την εξουσία πάνω στους πληθυσμούς, στους πόρους και στο έδαφος. Οι κατηγορίες 

πολιτών που γίνονται συχνά στόχος αυτής της τακτικής είναι: πρόσφυγες, εσωτερικά 

εκτοπισμένοι (IDPs), παλιννοστούντες,  μετανάστες, δημοσιογράφοι, νοσηλευτικό προσωπικό, 

ακτιβιστές, ιεραπόστολοι, εργαζόμενοι και εθελοντές στις οργανώσεις ανθρωπιστικής 

βοήθειας, γυναίκες, παιδιά και μέλη εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. 
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Τα κράτη έχουν την ευθύνη για την προστασία των πολιτών τους, αλλά η έλλειψη 

πολιτικής βούλησης, ικανότητας ή διακυβερνητικών μηχανισμών μερικές φορές τα καταστούν 

ανίκανα ή απρόθυμα να δράσουν. Άλλες φορές οι αγριότητες μπορεί να είναι προκαλούμενές 

από το ίδιο το κράτος. 

Για τους παραπάνω λόγους, η προστασία των αμάχων (POC51), ιδίως η προστασία των 

γυναικών και των παιδιών και ο αγώνας ενάντια στη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, 

γίνεται ολοένα και σημαντικότερος στο πλαίσιο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ ή 

των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. 

Ως προστασία του άμαχου πληθυσμού θεωρείται σε γενικές γραμμές η προσπάθεια για 

να μειωθούν οι επιπτώσεις του πολέμου ή της βία στην ζωή των αμάχων πολιτών. Υπάρχουν 

διάφορα «στρώματα» της προστασίας των αμάχων: φυσική προστασία από την επικείμενη βία, 

πρόσβαση σε βασικές ανάγκες (π.χ. τρόφιμα, νερό, ιατρική βοήθεια), απόλαυση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. ελευθερία του λόγου) και η διασφάλιση των προϋποθέσεων για 

τα παραπάνω. 

Το 2009 το ΣΑ/ΟΗΕ υιοθέτησε Ψήφισμα για την Προστασία Αμάχων στις επιχειρήσεις 

διατήρησης της ειρήνης, που συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψη του 

POC (UNSC, Resolution 1894 (2009) 2009). 

Η ΕΕ αναγνώρισε τη σημασία του Ψηφίσματος του ΣΑ/ΟΗΕ και αργότερα την ίδια 

χρονιά, προσάρμοσε αντίστοιχα τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προστασία των Αμάχων 

σε Αποστολές και Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ». Το POC μπορεί να είναι ο στόχος ή ένας από τους 

στόχους σε μια επιχείρηση ΚΠΑΑ, ενώ οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην προστασία των 

αμάχων δεν μπορούν να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην παρακολούθηση και 

εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός και στην τήρηση των όρων μιας συμφωνίας ειρήνης, αλλά 

απαιτούν συνήθως μια βαθύτερη εμπλοκή των στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ.  

Οι στρατιωτικές δυνάμεις συμβάλουν συνήθως στη δημιουργία ενός ασφαλούς και 

σίγουρου περιβάλλοντος (SASE) και ταυτόχρονα μπορεί να εξουσιοδοτηθούν να 

χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους για την παροχή προστασίας από επικείμενες απειλές φυσικής 

βίας επί του τοπικού πληθυσμού. 

                                                      
51 Ο όρος Άμαχος επιλέγηκε στη διατριβή για να καταδείξει το καθεστώς του μη μαχητή που φέρει ο πολίτης, 

για το οποίο απαιτείται η παροχή προστασίας. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται η λέξη  «civilian», εξ’ού και ο όρος 

«Protection Of Civilians – POC». 
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Η περιεκτική και μακροπρόθεσμη προστασία των αμάχων απαιτεί προσοχή και δράση 

από πολλές εθνικές και διεθνείς μη στρατιωτικές οργανώσεις, όπως η χώρα υποδοχής, οι 

διεθνείς οργανισμοί (IOs) και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), που έχουν βασικές 

ευθύνες και δυνατότητες για πολλές από τις ενέργειες και προσπάθειες που είναι αναγκαίες για 

να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη προστασία. Η στρατιωτική δύναμη θα ενεργεί συνήθως για 

την υποστήριξη αυτών των οργανισμών, διατηρώντας ουσιαστικά ένα SASE που να επιτρέπει 

την ελευθερία να συνεχίσουν τις καθημερινές δραστηριότητες τους χωρίς το φόβο μιας 

πολιτικά υποκινούμενης, επίμονης ή μεγάλης κλίμακας βίας. 

Ωστόσο, το ασφαλές περιβάλλον που επιτυγχάνεται μέσω μιας στρατιωτικής δύναμης 

δεν είναι η τελική κατάσταση, αλλά μόνο μια προσωρινή λύση. Η τελική κατάσταση για την 

προστασία των αμάχων θα επιτευχθεί, όταν αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια της βίας και 

όταν επιβληθεί η τοπική δικαιοσύνη, υποβοηθώντας έτσι την κυβέρνηση να προστατεύσει τον 

τοπικό πληθυσμό της. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ συμβάλλει δεόντως στην επίτευξη 

της μακροπρόθεσμης προστασίας. 

Η προστασία των αμάχων περιλαμβάνει τόσο στρατιωτικές, όσο και μη στρατιωτικές 

πτυχές οι οποίες πρέπει να εξετασθούν και να συντονισθούν προκειμένου να διασφαλιστεί μια 

επιτυχημένη προσπάθεια. Είναι αναπόφευκτα μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια, αφού απαιτεί 

την:  

•   προστασία αμάχων από φυσική σωματική βία. 

•   προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

•  συμβολή στην εξασφάλιση δικαιώματος πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και 

πόρους. 

•  συμβολή για ένα ασφαλές, σταθερό και δίκαιο περιβάλλον. 

Έτσι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν πολλά καθήκοντα προς 

υποστήριξη της προστασία των αμάχων, όπως, διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας, 

παροχή ασφαλών περιοχών, ζωνών και καταφυγίων, διαχωρισμός αμάχων από μαχητές, 

εξασφάλιση λογοδοσίας και διατήρησης της τάξης, αποτροπή, υποστήριξη της 

διαμεσολάβησης, συμβολή στη διαδικασία ειρήνης και διαμεσολάβησης, προώθηση του 

διεθνές ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τους πρόσφυγες.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, υπάρχει η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν ένα σύνολο 

από ιδιαίτερες δυνατότητες εντός μιας στρατιωτικής επιχείρησης, οι οποίες πρέπει να 

συντονιστούν εγκαίρως και με άλλους που εμπλέκονται στη προστασία. Η εκπαίδευση, η 
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κατάρτιση και οι ασκήσεις περιλαμβάνουν τη προστασία των αμάχων προκειμένου να αυξηθεί 

η ευαισθητοποίηση και η διάδοση της γνώσης.  

Το 2013, η EUMC έκρινε απαραίτητη την εκπόνηση μιας στρατιωτικής Ιδέας Ενεργείας 

για «POC σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ», η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2015και 

παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για μεγαλύτερη έμφαση στις στρατιωτικές πτυχές της 

προστασία των αμάχων, σε όλες τις φάσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (Council, 

Concept on Protection of Civilians (PoC) in EU-led Military Operations 6730/15 2015). 

2.3.4  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

Με τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελιχθεί σε ένα βασικό παράγοντα στη διεθνή 

σκηνή ασφάλειας και άμυνας και συνεχώς βελτιώνει τις δυνατότητες διαχείρισης κρίσεων, 

τόσο τις στρατιωτικές, όσο και τις μη στρατιωτικές. 

Η εμπλοκή της ΚΠΑΑ συνήθως λαμβάνει χώρα σε περιοχές υψηλής ορατότητας, 

δημιουργώντας μια ανάγκη για λογοδοσία, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Η ανάγκη αυτή μπορεί 

να συναντηθεί μόνο εάν η αποστολή ή η επιχείρηση έχει μια καλά μελετημένη και καλά 

σχεδιασμένη επικοινωνιακή στρατηγική και πολιτική. Επομένως, ένας αυξανόμενος αριθμός 

«Αξιωματικών Επικοινωνίας» αναπτύσσεται για υποστήριξη σε όλες τις αποστολές και τις 

επιχειρήσεις. 

Πέραν από την ολοένα και μεγαλύτερη επιθυμία του κοινού για  επικοινωνία, νέα μέτρα 

πρόληψης κινδύνων λαμβάνονται υπόψη, αφού οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας δεν έχουν 

αυξήσει μόνο την ταχύτητα, την κλίμακα, τη διαδραστικότητα και την παγκόσμια εμβέλεια της 

ροής των πληροφοριών, αλλά επίσης έχουν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες στη κερδοσκοπία και 

χειραγώγηση. 

Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση των δημόσιων πληροφοριών θεωρείται υπό μια εντελώς 

διαφορετική οπτική γωνία. Όσον αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης, το επιχειρησιακό 

επίπεδο μιας αποστολής εξαρτάται από έναν σταθερό ανεφοδιασμό με επαληθευμένες και 

ακριβείς πληροφορίες, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της δράσης της. Αυτή τη 

νέα πραγματικότητα οδηγεί σε νέα καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων 

Πληροφοριών (PPIO). 

Μια συνοπτική έκδοση της κατανόησης της δημόσιας διπλωματίας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δόθηκε ως μέρος ενός φυλλαδίου που εκδόθηκε για τον εορτασμό της ΕΕ το 2007:  

«Η Δημόσια Διπλωματία ασχολείται με την επιρροή στη συμπεριφορά του κοινού. Προσπαθεί 

να προωθήσει τα συμφέροντα της ΕΕ με κατανόηση, ενημέρωση και επιρροή. Αυτό σημαίνει 
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σαφής επεξήγηση  των στόχων, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ και προώθηση 

της κατανόησης των στόχων αυτών μέσα από διάλογο με μεμονωμένους πολίτες, ομάδες, 

ιδρύματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης» (Commission 2007, 12). 

Η εκτέλεση του έργου που σχετίζεται με αυτή την πολύ γενική περιγραφή, βρίσκεται 

στο οργανόγραμμα της αποστολής, στα καθήκοντα του PPIO. Η ανάλυση των δομών των 

υφιστάμενων αποστολών δείχνει ότι το set-up των μονάδων ατομικής επικοινωνίας διαφέρει 

από τη μία αποστολή στην άλλη, ανάλογα με την εντολή και το περιβάλλον. 

Λειτουργικά, ο PPIO έχει έναν αριθμό εσωτερικών σημείων επαφής που επικοινωνεί 

μαζί τους σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα με το τμήμα πολιτικής και τους βασικούς 

επιχειρησιακούς παράγοντες. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανάλυση των δημόσιων 

πληροφοριών συγκαταλέγονται στις καθημερινές εργασίες του. 

Η υποστήριξη που παρέχει στο προσωπικό της αποστολής, σε γενικές γραμμές, πηγάζει 

από την καθημερινή ανάλυση των μέσων παρακολούθησης, των ενημερωτικών δελτίων, την 

υλικοτεχνική υποστήριξη, την εκπαίδευση κτλ. Ο PPIO συντονίζει και παίρνει κατευθύνσεις 

από τη μονάδα στρατηγικής επικοινωνίας του Ύπατου Εκπρόσωπου της  ΕΕ, με έδρα τις 

Βρυξέλλες, που βρίσκεται εντός της ΕΥΕΔ52. Στην περιοχή της αποστολής, η στενή 

συνεργασία με όλους τους φορείς της ΕΕ – ιδίως με την τοπική αντιπροσωπεία της ΕΕ – είναι 

υποχρεωτική. 

Σχεδιάζοντας μια αποστολή, συνιστάται ιδιαίτερα να εξετασθεί κάθε θέμα πιθανής 

ανάγκης επικοινωνίας από το μηδέν, δηλαδή κατά το στάδιο της μελέτης του γεγονός ή από 

την ομάδα απόκρισης κρίση, ανάλογα με την περίπτωση. Άφιξη της αποστολής στο χώρο 

δημιουργεί συνήθως μεγάλο ενδιαφέρον, σχολιασμό, ερωτήσεις και αιτήματα των μέσων 

ενημέρωσης από πολύ νωρίς. Έτσι, είναι σημαντικό να διαμορφώνεται η εικόνα της αποστολής 

από την αρχή. 

Η πολιτική επικοινωνίας της ΚΠΑΑ φαίνεται λίγο πολύ το ίδιο για κάθε αποστολή, 

αφού βασικά, όλες τις αποστολές έχουν μια θετική, πλήρως διάφανη σχέση με τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και τους λοιπούς παράγοντες της δημόσιας επικοινωνίας. 

Η στρατηγική προσέγγιση όμως, διαφέρει από αποστολή σε αποστολή, αν και υπάρχουν 

γενικοί κανόνες επικοινωνίας και αρχές που ισχύουν για όλες τις εργασίες στην καθημερινή 

επικοινωνία τους και, σε κάποιο βαθμό, στην κρίση επικοινωνίας. Εκτός από αυτές τις γενικές 

                                                      
52 Πηγή: (EEAS, Strategic Communications 2016)  
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αρχές, κάθε αποστολή PPIO θα πρέπει να ρυθμίσει τη στρατηγική της για να ταιριάζει στις 

εκάστοτε τοπικές συνθήκες. 

Τέλος, η αντίληψη της κρίσης ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από αποστολή σε  αποστολή, 

ανάλογα με την εντολή, το φυσικό και ψυχολογικό περιβάλλον και την εικόνα της αποστολής. 

Ωστόσο, μια κατάσταση κρίσης διαφέρει από τη ροή μιας κανονικής επικοινωνία, δεδομένου 

ότι η πίεση είναι πολύ πιο έντονη. 

2.3.5  ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Η ΕΕ αναπτύσσει επί του παρόντος δράσεις ΚΠΑΑ σε καταστάσεις κρίσης και διένεξης 

και όλες με κάποιο τρόπο εμπλέκονται με θέματα συμμετοχής των γυναικών ή με θέματα 

ισότητας των φύλων, παρόλο που δεν είναι μια κυρίαρχη συνιστώσα σε αυτές. 

Η έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου, εμπνέεται από τα θεμελιώδη πρότυπα της ισότητας και της απαγορεύσεως των 

διακρίσεων που κατοχυρώνονται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

 Εμπνέεται επίσης από τη δέσμευση της ΕΕ για την ενσωμάτωση του Ψηφίσματος του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια53 και από 

διάφορα πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Διαδικασιών Διαχείρισης Κρίσεων της 

ΕΕ (EU’s Crisis Management Procedures). Η ΕΕ πρέπει επίσης να επιδιώξει να διατηρήσει και 

να προωθήσει τις αξίες και τα συμφέροντα της μέσω της εξωτερικής της πολιτικής (άρθρο 5, 

παράγραφος 3, ΣΕΕ). 

Η ΕΕ – και οι αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ – έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια 

συγκεκριμένα πλαίσια ολοκληρωτικής πολιτικής, που επιδιώκουν να καθοδηγήσουν και να 

υποστηρίξουν πρακτικές προσεγγίσεις για την προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων 

των γυναικών. Τα διδάγματα από τις Αποστολές και Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ παρέχουν σημαντική 

καθοδήγηση προς το σκοπό αυτό. 

Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων έχουν εσωτερικές και εξωτερικές 

διαστάσεις. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δομών της ΚΠΑΑ, 

εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι σχετικές διαδικασίες για την προώθηση της ισότητας (ισότητα 

ευκαιριών στην απασχόληση) και παρέχουν διορθωτικά μέτρα για τις διακρίσεις. 

                                                      
53 Πηγή: (UNSC, Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security 2000)  
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Ένα σημαντικό στοιχείο για την εσωτερική διάσταση είναι οι κώδικες συμπεριφοράς 

που απαγορεύουν τις διακρίσεις, την παρενόχληση και την εκμετάλλευση. Το 2005 η ΕΕ ήδη 

είχε εγκρίνει τα «Γενικά Πρότυπα της Συμπεριφοράς για Επιχειρήσεις ΕΠΑΑ» (Council, 

Generic Standards of Behaviour in ESDP Operations, 8373/3/05 REV3 2005) που καλύπταν 

τόσο της στρατιωτικές όσο και της μη στρατιωτικές αποστολές. Όπως ζητείται στο «Σχέδιο 

Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία 2012-2014»54, η ΕΕ επί του 

παρόντος αναθεωρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και Πειθαρχίας για τις μη στρατιωτικές 

αποστολές.  

Η εξωτερική διάσταση περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι αποστολές και επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ προωθούν επίσης τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

στον προγραμματισμό και τις δραστηριότητες τους. Αυτό γίνεται μέσω μίας έμφασης στην 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming55) και επιδιώκει ουσιαστικά να 

εφαρμόσει το Ψήφισμα 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Οι έννοιες 

αυτές και τα πλαίσια πολιτικής παρουσιάζονται παρακάτω: 

Στην ΕΕ και στις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, οι Σύμβουλοι για θέματα φύλου 

(GenAd) διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός διαθέτει τη σχετική γνώση και κατανόηση σχετικά με 

τα δικαιώματα των γυναικών, τα ζητήματα ισότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων, 

π.χ. της βίας με βάση το φύλο και της σεξουαλικής βίας. Η ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι ολόκληρος ο οργανισμός επωφελείται από αυτή τη γνώση 

και προάγει την ισότητα. Τα βασικά πλαίσια πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου περιλαμβάνουν: 

• Ενσωμάτωση των φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ΕΠΑΑ (11936/4/2006). 

Αυτό το έγγραφο πολιτικής παρέχει καθοδήγηση για την ενσωμάτωση του φύλου σε επίπεδο 

αποστολής. 

• Διδάγματα και καλύτερες πρακτικές ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

και του φύλου σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ 

(17138/1/2010),το οποίο στηρίζεται στο προηγούμενο έγγραφο πολιτικής του 2006. 

                                                      
54 Πηγή:(Council, Human Rights and Democracy: EU Strategic Framework and Action Plan - 11855/12 2012) 
55 Gender Mainstreaming: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προσφέρει ουσιαστικά μια 

 πλουραλιστική προσέγγιση, που εκτιμά την ποικιλομορφία και διαφορετικότητα μεταξύ ανδρών  και 

γυναικών. 
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• Οι Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων για επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (7660/2/2013) 

ενσωμάτωσαν ήδη κάποια από αυτά τα διδάγματα. 

Η ΕΕ είναι ισχυρός υποστηρικτής των θεματικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Επεδίωξε επίσης ειδικά, 

να ενσωματώσει το ψήφισμα UNSCR 1325 (2000) και 1820 (2008) στις γυναίκες, ειρήνη και 

ασφάλεια στις διαχειρίσεις των κρίσεων. 

Σημαντικά έγγραφα πολιτικής για την εφαρμογή της ατζέντας για τις γυναίκες, την 

ειρήνη και την ασφάλεια εντός της ΚΠΑΑ περιλαμβάνουν: 

• Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 και 1820 

στις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία υπογραμμίζει τη συμμετοχή των γυναικών 

σε αποστολές ΚΠΑΑ. 

• Εφαρμογή του Ψηφίσματος για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στις 

αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (7109/2012), το οποίο παρέχει περαιτέρω κατευθύνσεις για 

την ένταξή της ατζέντας του 1325 στην ΚΠΑΑ. 

Η προσέγγιση της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και της 

σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, στοχεύει στο να είναι ολοκληρωμένη. 

Στηρίζεται επίσης σε μια κατανόηση ότι οι συγκρούσεις που σχετίζονται με σεξουαλική βία 

και οι επιπτώσεις τους δεν τελειώνουν όταν η διαμάχη τελειώσει, αλλά ότι είναι σημαντικό να 

αντιμετωπίζονται τα ζητήματα σεξουαλικής βίας κατά την μεταρρύθμιση του τομέα της 

δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Τα σχετικά έγγραφα πολιτικής περιλαμβάνουν: 

• Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων έναντι αυτών (16173/1/2008) 

• Ανεπίσημο έγγραφο (Non-Paper) για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας στο 

πλαίσιο συγκρούσεων – Οδηγός για συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ (155/2014) 

Όπως φαίνεται παραπάνω, η ΕΕ έχει μια πολύ καλά αναπτυγμένη εργαλειοθήκη 

πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την ενσωμάτωση του UNSCR 

1325.  

Ένα σημαντικό στοιχείο σε όλες τις εργασίες ισότητας – είτε εσωτερικές είτε 

εξωτερικές – είναι η συμμετοχή των γυναικών. Μέσα σε αποστολές ΚΠΑΑ μια κρίσιμη μάζα 

από γυναίκες είναι σημαντική για τη διασφάλιση ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας για τις 

γυναίκες. Σε πολλές καταστάσεις κρίσης και σύγκρουσης όπου η ΕΕ είναι παρούσα μέσα από 
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τις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, η παρουσία των γυναικών είναι μια αναγκαιότητα για 

να αποκτήσουν νομιμότητα από τους τοπικούς πληθυσμούς και να πλησιάσουν ειδικά τον 

γυναικείο  πληθυσμό. 

Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, αυξήθηκε 

πολύ αργά σε σχέση με τα χρόνια. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, υπήρξαν μόνο δύο γυναίκες 

αρχηγοί σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, ενώ το ποσοστό του γυναικείου προσωπικού 

σε αποστολές παρέμεινε περίπου στο 20-25%. Δεν υπάρχουν τακτικές στατιστικές σχετικά με 

τη συμμετοχή των γυναικών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά τα επίπεδα είναι σημαντικά 

χαμηλότερα. 

Όλες τις τρέχουσες αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ έχουν Σύμβουλους για θέματα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή/και θέματα φύλου. Οι σύμβουλοι τείνουν να είναι υπεύθυνοι, είτε 

για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο συνολικό έργο της αποστολής είτε για 

ειδικά προσανατολισμένα στο φύλο σχέδια. Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων 

δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στο φύλο. 

Η αστυνομική αποστολή στο Αφγανιστάν έχει προσπαθεί να ενθαρρύνει τις γυναίκες 

να ενταχθούν στην αφγανική αστυνομία. Η αποστολή επίσης, επεδίωξε επίμονα να καθιερώσει 

ασφαλή και κατάλληλες συνθήκες εργασίας, σε ένα πλαίσιο όπου η βία κατά των γυναικών 

είναι ανεξέλεγκτη και όπου οι γυναίκες που εργάζονται εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με 

καχυποψία από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. 

Η αστυνομική αποστολή για τα παλαιστινιακά εδάφη έχει υποστηρίξει την έγκριση ενός 

νόμου που απαγορεύει την οικιακή βία και υποστηρίζει τη δημιουργία μονάδων οικογενειακής 

απόκρισης. 

Στο Μάλι, το επίκεντρο της εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ έχει την υποστήριξη να 

την αναδόμηση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι. Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει 

εκπαίδευση στις βασικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου και στην προστασία των αμάχων, 

με στοιχεία σχετικά με τη σεξουαλική και την με βάση το φύλο βία ως εγκλήματα πολέμου. 

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η ΕΕ έχει αναπτύξει μια εκτελεστική 

στρατιωτική δύναμη για να εξασφαλίζει κάποια σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή της 

πρωτεύουσας. Εδώ η δύναμη της ΕΕ έπρεπε να καταπιάνεται με θέματα προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένου του πώς θα βεβαιωθεί ότι οι γυναικείες οργανώσεις που παρέχουν 

βασικές υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν. 
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Μέσω του εργαλείου της ΚΠΑΑ, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε 

καταστάσεις κρίσης και διένεξης και επίσης να διασφαλίσει ότι τα θέματα ισότητας των φύλων 

είναι ενσωματωμένα σε μεταπολεμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα δικαιοσύνης και 

ασφάλειας. Η ΕΕ μέχρι τώρα έχει ισχυρές πολιτικές για την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου και για την ενσωμάτωση του UNSCR 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 

ασφάλεια και έχει αποκτήσει πρακτική εμπειρία μέσω των αποστολών της ΚΠΑΑ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσει να αναλύσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην 

ανάληψη από την ΕΕ, δύο στρατιωτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ 

και συγκεκριμένα, την Στρατιωτική Επιχείρηση EUFOR Libya, στη Λιβύη και την Στρατιωτική 

Επιχείρηση EUFORRCA, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πέρα από την ιστορική 

αναδρομή, θα εξετάσει την επίδραση των προαναφερθέντων παραγόντων στην απόφαση για 

την ανάληψη τους, αλλά και τον τρόπο δράσης των δύο αυτών επιχειρήσεων. Στο τέλος θα 

επιδιώξει την σύγκριση μεταξύ τους και την διατύπωση συμπερασμάτων. 

 

3.1  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΕ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ 

 
3.1.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Την 1η Σεπτεμβρίου 1969, μια μικρή ομάδα στρατιωτικών με επικεφαλής τον 27χρονο 

τότε Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi οργάνωσαν πραξικόπημα εναντίον του 

βασιλιά Idris και Βασιλιάς έγινε ο ανιψιός του, Sayyid Hasanar Ridaal Mahdias Senussi. Οι 

πραξικοπηματίες εκθρόνισαν και τον Sayyid, αφού πρώτα τον έθεσαν υπό κατ' οίκον 

περιορισμό, ενώ κατήργησαν τη μοναρχία και ανακήρυξαν τη Λιβύη ως Νέα Αραβική 

Δημοκρατία. 

Στις 2 Μαρτίου 1977, η Λιβύη έγινε επίσημα το κράτος της "Μεγάλης Σοσιαλιστικής 

Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρία". Από το 1977 και μετά, το κατά κεφαλήν εισόδημα 

στη χώρα αυξήθηκε πάνω από 11.000 δολάρια Αμερικής, το πέμπτο μεγαλύτερο στην Αφρική, 

ενώ ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης έγινε ο υψηλότερος στην Αφρική και μεγαλύτερος από 

εκείνο της Σαουδικής Αραβίας.  

Μεγάλο όμως μέρος των εσόδων της Λιβύης από το πετρέλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά 

τη δεκαετία του 1970, δαπανήθηκε για αγορές όπλων και για τη χορηγία δεκάδες 

παραστρατιωτικών και των τρομοκρατικών ομάδων σε όλο τον κόσμο. Η Λιβύη τέθηκε τελικά 

υπό τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών μετά τη βομβιστική επίθεση σε μια εμπορική πτήση 

που σκότωσε εκατοντάδες ταξιδιώτες. 

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2011 και έπειτα, μια σειρά ειρηνικών διαδηλώσεων που 

συνάντησαν την βίαιη αντίδραση του καθεστώτος, εξελίχθηκαν σε εξέγερση που διαδόθηκε σε 

όλη την χώρα και τελικά σε ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο. Οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις είχαν 

Τ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_2011
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εγκαθιδρύσει κυβέρνηση στην Βεγγάζη με το όνομα Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο, με σκοπό 

την ανατροπή της κυβέρνησης του Gaddafi και την διενέργεια εκλογών. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα για την δέσμευση των πόρων 

του Gaddafi και άλλων δέκα μελών του κύκλου του και απαγόρευση μετακίνησης. Το ψήφισμα 

επίσης αναφερόταν σε πράξεις της κυβέρνησης για διερεύνησης από το Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο και σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον Gaddafi εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου. Στις 

αρχές Μαρτίου οι δυνάμεις του Gaddafi αντεπιτέθηκαν και ανέκτησαν αρκετές παραλιακές 

πόλεις πριν επιτεθούν στην Βεγγάζη.  

Επόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ επέτρεπε σε χώρες-μέλη να εδραιώσουν και να επιβάλλουν 

μια ζώνη απαγόρευσης πτήσης πάνω από τη Λιβύη. Η κυβέρνηση του Gaddafi ανακοίνωσε 

ανακωχή αλλά δεν μπόρεσε να την τηρήσει. Τον Αύγουστο του 2011, οι επαναστατικές 

δυνάμεις ξεκίνησαν μια επιθετική εκστρατεία κατά μήκος της ακτής και ανάκτησαν τις χαμένες 

περιοχές καταλαμβάνοντας και την πρωτεύουσα Τρίπολη. Ο Gaddafi απέφυγε την αιχμαλωσία 

και οι πιστές σε αυτόν δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις στα μετόπισθεν. 

Στις 20 Οκτωβρίου 2011 έγιναν οι τελευταίοι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Σύρτη και ο 

Gaddafi, που είχε καταφύγει εκεί, συνελήφθη από τους αντάρτες και εκτελέστηκε. Τρεις 

ημέρες μετά, στις 23 Οκτωβρίου 2011, η Λιβύη απελευθερώθηκε. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο 

σκοτώθηκαν περί τους 30.000 Λίβυοι. Στις 8 Ιανουαρίου 2013 η Λιβύη πήρε το επίσημο όνομα 

Κράτος της Λιβύης. 

Στις 22 Μαΐου 2013, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την  EUBAM 

Libya, μια μη στρατιωτική αποστολή στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, για τη στήριξη των λιβυκών 

αρχών για τη βελτίωση και ανάπτυξη της ασφάλειας των συνόρων της χώρας56. 

 

3.1.2  ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Η σχέση της Λιβύης με το δυτικό κόσμο υπήρξε αναμφισβήτητα ταραχώδης, αφού η 

επανάσταση της 1ης Σεπτεμβρίου 1969 ήρθε να ταράξει και να προκαλέσει τον δυτικό κόσμο. 

Μια ολόκληρη εικοσαετία αργότερα και ενόψει των νέων συνθηκών, μετά τη πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης, η Λιβύη θα αναθεωρήσει την εξωτερική της πολιτική. Ωστόσο η συμμαχία 

του Gaddafi με τη Δύση αποδείχθηκε πρόσκαιρη, καθώς το καθεστώς τελικά ανατράπηκε με 

τη βοήθεια των νέων του συμμάχων (Νόλκα 2013). 

                                                      
56Πηγή: (EEAS, About EU Border Assistance Mission in Lybia (EUBAM) 2016)  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Στην ανατροπή αυτή ιδιαίτερο ρόλο είχε η Γαλλία, αφού η πολιτική των επεμβάσεων 

της στην Αφρική, με πρόσχημα την αστάθεια και την αποτροπή σφαγών μεταξύ αντιμαχόμενων 

παρατάξεων, δημιουργεί τις συνθήκες που θα δικαιολογήσουν την επόμενη επέμβαση.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και η συμμετοχή της στις στρατιωτικές επιχειρήσεις 

για την ανατροπή του Gaddafi, στο πλαίσιο των οποίων οι ΗΠΑ και η Γαλλία ενίσχυσαν ομάδες 

εξτρεμιστών ισλαμιστών οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες. Οι 

συγκεκριμένες ομάδες, με το βαρύ οπλισμό που έφεραν από τη Λιβύη, κατάφεραν να 

καταλάβουν περιοχές στα βόρεια της χώρας δίνοντας στον κυβερνητικό στρατό το πρόσχημα 

που ζητούσε για να καταλάβει την εξουσία και να ξεκινήσει ένα νέο γύρο συγκρούσεων.  

 

3.1.3  ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Η δράση όμως της διεθνούς κοινότητας ήταν ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η 

σφαγή στη Βεγγάζη. Η στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, νομιμοποιήθηκε από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) με το Ψήφισμα 1973, την 17 Μαρτίου 2011 και η 

ΕΕ παρείχε άμεσα πάνω από €140 εκατομμύρια για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συμφώνησε στην εφαρμογή μιας Ζώνης Απαγόρευσης 

Πτήσεων (no-fly-zone) και «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τους 

αμάχους υπό απειλή επίθεσης, ενώ αποκλείοντας ταυτόχρονα μια ξένη κατοχική δύναμη, 

οποιασδήποτε μορφής, σε οποιοδήποτε μέρος του εδάφους της Λιβύης» (UNSC, 17 March 

2011). 

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 10 ψήφους υπέρ και 5 αποχές, (Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία 

και Γερμανία). Η στάση της Γερμανίας, ήταν αναμφισβήτητα η πιο αινιγματική από την 

ευρωπαϊκή σκοπιά, γιατί δημιούργησε ένα διχασμένο Ευρωπαϊκό μέτωπο, μπροστά σε ένα 

ψήφισμα το οποίο είχε τεθεί στο τραπέζι από δύο άλλα ευρωπαϊκά μέλη του ΣΑ/ΟΗΕ. 

Εικάζεται ότι η αντίδραση της οφειλόταν στην άποψη ότι δεν ήθελαν να παρασυρθούν σε μια 

επιχείρηση όπου δεν είχαν κανένα συμφέρον και δεν ήθελαν να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ για 

την ικανοποίηση των φιλοδοξιών της Γαλλίας και του Η.Β. Επιπλέον, ήταν μια εκλογική 

περίοδος και η κοινή γνώμη στη Γερμανία ήταν εναντίον μιας ακόμα παρέμβασης. Η Γερμανία 

λοιπόν, απείχε τόσο διπλωματικά από τη ψηφοφορία στο ΣΑ/ΟΗΕ, όσο και στρατιωτικά από 

την επιχείρηση (Renard 2011, 3). 

Η Συμμαχία του ΝΑΤΟ ήταν πρόθυμη να αφήσει την ΕΕ να αναλάβει κάθε ένοπλη 

συνοδεία στις ανθρωπιστικές αποστολές, αφού σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, 
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Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, το ΝΑΤΟ δεν είχε καμία πρόθεση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 

(Traynor, Libya conflict: EU awaits UN approval for deployment of ground troops 2011).  

Τελικά το ΝΑΤΟ ανέλαβε την 23 Μαρτίου το εμπάργκο όπλων και την επόμενη ημέρα, 

την εφαρμογή της απαγόρευσης πτήσεων, με την επιχείρηση «Unified Protector» 

(https://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya n.d.). 

Την 1η Απριλίου 2011, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την έναρξη της Επιχείρησης 

EUFOR Libya για την στρατιωτική υποστήριξη και την παροχή ασφάλειας στην ανθρωπιστική 

βοήθεια στη Λιβύη. Ενεργοποιήθηκε το Επιχειρησιακό Στρατηγείο στη Ρώμη και ορίστηκε 

Διοικητής ο Ιταλός Υποναύαρχος Claudio Gaudiosi. Η Επιχείρηση έχει έναν προϋπολογισμό 

ύψους 7,9 εκατομμυρίων ευρώ και θα λειτουργούσε για μια αρχική περίοδο τεσσάρων μηνών 

(Developments in Libya: an overview of the EU's response 2011). 

Στην απόφαση διευκρινίστηκε ξεκάθαρα ότι η στρατιωτική υποστήριξη και η παροχή 

ασφάλειας θα πρέπει να δοθεί μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος του UN OCHA. Το 

Επιχειρησιακό Στρατηγείο προετοίμασε όλα τα πιθανά σενάρια, όπως αυτά είχαν προβλεφθεί 

από τον OCHA, καθώς η κρίση εξελισσόταν.  Το πιο σημαντικό ήταν να εξασφαλισθεί, να 

επιδιορθωθεί και να λειτουργήσει ένα αεροδρόμιο ή ένα λιμάνι και να διασφαλιστεί η 

συνεχόμενη διανομή καυσίμων. Επίσης υπήρχαν προσχεδιασμένα σχέδια εκκένωσης αμάχων 

και παράδοσης τροφίμων και νερού. 

Η ΕΕ ήταν ο μόνος διεθνής οργανισμός τη δεδομένη στιγμή, έτοιμος να παραδώσει 

στρατιωτική στήριξη στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, επί του εδάφους στη Λιβύη.  Παρά 

όμως όλη αυτή την προετοιμασία, ο OCHA δεν έκανε ποτέ αίτηση (EEAS, EU: Factsheet on 

Military Assistance for Libya 2011). 

Έτσι η στρατιωτική ανθρωπιστική επιχείρηση της ΕΕ, EUFOR Libya, παρόλο που 

ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου 2011, ποτέ δεν αναλήφθηκε στην πραγματικότητα. Και αυτό, 

θεωρητικά, επειδή εξαρτιόταν από ένα αίτημα από το OCHA, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. 

 

3.1.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε πολιτικό επίπεδο, η κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ θα έπρεπε να ήταν η 

απελευθέρωση μέρους των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του καθεστώτος, οι οποίες 

ανήκουν στη Λιβύη, έτσι ώστε το Προσωρινό Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο (ITNC), με την 

εποπτεία του ΣΑ/ΟΗΕ, να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού και να συνεχίσει 

τη διοίκηση στις απελευθερωμένες ζώνες (Renard 2011, 5). 
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Ήταν μια μεγάλη πρόκληση στη γειτονιά της ΕΕ και ήταν επίσης μια ευκαιρία που δεν 

έπρεπε να χαθεί από την ΕΕ, ώστε να επενδύσει στις αξίες που κηρύττει: τη δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και τα 

στρατηγικά συμφέροντα της. 

 

3.2  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
3.2.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αποτέλεσε τμήμα της γαλλικής αποικιοκρατικής 

ζώνης στη δυτική Αφρική από το 1910 έως το 1960. Έως και το 1993, η χώρα γνώρισε 

αλλεπάλληλα πραξικοπήματα από στρατιωτικούς-φύλαρχους οι οποίοι εναλλάσσονταν στη 

εξουσία. Η θητεία του François Bozizé χαρακτηρίστηκε από τεράστια διαφθορά, κρατικό 

αυταρχισμό και καταπάτηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό έφερε ως 

αποτέλεσμα η αντιπολίτευση, που συσπειρώθηκε υπό την μουσουλμανική συμμαχία Séléka, 

να ξεκινήσει ένοπλο αγώνα ενάντια του (CIA 2016).  

Tον Μάρτιο του 2013, ο Michel Djotodia, στενός συνεργάτης των Séléka, εκδίωξε τον 

Bozizé από την εξουσία και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος Πρόεδρος της χώρας. Τον Οκτώβριο 

του 2013, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ στοιχείων Séléka και Χριστιανών αυτόνομων 

πολιτοφυλάκων που ονομάζονται Anti-balakas και έγινε φανερό ότι το κράτος έχασε την 

ικανότητά του να διατηρεί την τάξη. Τα Ηνωμένα Έθνη και η γαλλική κυβέρνηση εξέφρασαν 

ανησυχίες για πιθανή γενοκτονία. 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013, το ψήφισμα 2127 ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΣΑ/ΟΗΕ 

επιτρέποντας μια αφρικανικής ηγεσίας Διεθνής Αποστολή Υποστήριξης στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (MISCA), να αναπτυχθεί για διάρκεια 12 μηνών για να 

αποκαταστήσει την τάξη και να δώσει τέλος στις θρησκευτικές εντάσεις. Η MISCA 

υποστηρίζεται από τις γαλλικές δυνάμεις της Επιχείρησης Sangaris57, αρχικά 600 ανδρών που 

σύντομα διπλασιάζονται λόγω των έντονων συγκρούσεων τις πρώτες μέρες της άφιξης τους. 

Στις 20 Ιανουαρίου 2014, το ΣΕΥ της ΕΕ εγκρίνει ομόφωνα τη συγκρότηση της 

Στρατιωτικής Επιχείρησης EUFOR RCA, η οποία αποφασίζεται να αρχίσει την 01 Απρ 2014, 

με ημερομηνία αρχικής επιχειρησιακής ετοιμότητας την 30 Απρ 2014. Η Γαλλία διαθέτει 

                                                      
57 Πηγή: (MOD 2013)  
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επιπλέον 350 Γάλλους χωροφύλακες (Gendarmerie), ενώ η Ελλάδα διαθέτει το Επιχειρησιακό 

Στρατηγείο, στη Λάρισα, για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Στις 10 Απρ 2014, το ΣΑ/ΟΗΕ,  θα εγκρίνει ομόφωνα μια ειρηνευτική αποστολή στη 

χώρα, με την ονομασία MINUSCA58, συνολικής δύναμης 12.000 ανδρών, η οποία αντικαθιστά 

την MISCA, στις 15 Σεπ 2014. 

Τα προβλήματα, οι βιασμοί και η αιματοχυσία συνεχίζεται στη χώρα, μέχρι το 

Δεκέμβριο του 2015, όπου το νέο σύνταγμα εγκρίνεται σε δημοψήφισμα. Μετά τις προεδρικές 

εκλογές, νέος πρόεδρος εξελέγη ο Faustin Archange Touadéra ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα 

στις 25 Μαρτίου 2016 (CIA 2016). 

 

3.2.2  ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αποτελεί μια όαση ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων 

πετρελαίου, ουρανίου, διαμαντιών, χρυσού και ξυλείας. Πριν από την ανατροπή του προέδρου 

Bozizé η χώρα ενίσχυε με ταχύτατους ρυθμούς τις σχέσεις της με την Κίνα, συνάπτοντας νέες 

εμπορικές αμυντικές αλλά και πολιτιστικές συμφωνίες. Οι επισκέψεις Κινέζων αξιωματούχων 

είχαν μπει στην ημερήσια ατζέντα με επίκεντρο την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών της χώρας.  

Η βελτίωση των σχέσεων με το Πεκίνο όμως οδηγούσε σε μια αντιστρόφως ανάλογη 

επιδείνωση των σχέσεων με το Παρίσι, το οποίο δεν μπορούσε να κρύψει πλέον τη δυσφορία 

του για την επέκταση τη κινεζικής επιρροής σε μια από τις πρώην αποικίες του. Πέρα όμως 

από τα άμεσα οφέλη που θα έχουν οι εταιρείες της χώρας που θα επιβάλλει την κυριαρχία της 

σε αυτή την πάμφτωχη γωνιά της μαύρης ηπείρου, φαίνεται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 

στην κεντροαφρικανική δημοκρατία εξυπηρετούν και πολύ σημαντικότερους οικονομικούς 

στόχους (Χατζηστεφάνου 2013). 

3.2.3  ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

 

Στις 30 Απριλίου 2014, η EUFOR RCA άρχισε την πρώτη σημαντική αποστολή της 

αναλαμβάνοντας την ασφάλεια στο Διεθνή Αερολιμένα Bangui M'Poko, από τη Γαλλική 

Επιχείρηση Sangaris.  

                                                      
58 Πηγή: (UN 2014) 
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Το Επιχειρησιακό Στρατηγείο της Λάρισας (EU OHQ Larisa), προσφέρεται από την 

Ελλάδα αλλά ως Επιχειρησιακός Διοικητής τοποθετείται ο Γάλλος Υποστράτηγος Philippe 

Pontiès κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας59. 

Η αρχική δύναμη αποτελείτο από 150 στρατιώτες, τους οποίους είχαν διαθέσει η 

Γαλλία και η Εσθονία. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου του ιδίου χρόνου, 

στρατεύματα από Ισπανία, Φινλανδία, Γεωργία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία 

και Ρουμανία εντάχθηκαν στη δύναμη. Στις 15 Ιουνίου θα επιτευχθεί πλήρης επιχειρησιακή 

ικανότητα της EUFORRCA, με δύναμη η οποία ανέρχεται στους 700 στρατιώτες. 

Η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί από το Συμβούλιο ώστε να διαρκέσει για ένα 

εξάμηνο, με γενικό στόχο να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον στην περιοχή Bangui και 

στη συνέχεια να παραδώσει καθήκοντα στους Αφρικανούς εταίρους, οι οποίοι θα σχημάτιζαν 

μια Ειρηνευτική Αποστολή 12.000 στρατευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, το Σεπτέμβριο 

(MINUSCA). Στις 28 Αυγούστου 2014,  εντάχθηκαν επιπλέον στη δύναμη 50 αλεξιπτωτιστές, 

από Ιταλική ταξιαρχία αλεξίπτωτων. 

Σύμφωνα με ορισμένους εμπειρογνώμονες, η αποστολή ήταν απίθανο να επιτύχει όλους 

τους στόχους της, στο προγραμματισμένο χρονικό πλαίσιο και εκτιμούσαν ότι, κατά πάσα 

πιθανότητα, θα απαιτείτο η εκπαίδευση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας εντός του 2015 

(Kund 2014). 

Πραγματικά, παρόλο που είχε αρχικά συμφωνηθεί για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά 

την επίτευξη πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας της δύναμης, η εντολή της EUFOR RCA 

διήρκεσε 9 μήνες, μετά που οι αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων 

Εθνών ζήτησαν παράταση, αναπτύσσοντας στο έδαφος περίπου 750 στρατιώτες από 14 

ευρωπαϊκές Χώρες (Απόφαση Συμβουλίου της ΕΕ για επέκταση της Επιχείρησης n.d.). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11 μηνών, μέχρι τη λήξη της επιχείρησης, το επίπεδο 

ασφάλειας στο Bangui βελτιώνεται σημαντικά, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τις ενέργειες 

των ανθρωπιστικών φορέων. Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι πρόσφυγες επιστρέφουν σταδιακά 

στα σπίτια τους, ενώ οι πρώτοι πρόσφυγες εκτός χώρας, αρχίζουν να επιστρέφουν στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, αρχίζει η επανεκκίνηση της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής, η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων βελτιώνεται σημαντικά και όλες οι 

κοινότητες του Bangui αρχίζουν τις συμφωνίες για να επανακτήσουν τη κοινή τους ζωή. 

                                                      
59 Πηγή: (EEAS, EUFOR RCA 2015) 
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Η EUFOR RCA ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή της στις 15 Μαρτίου 2015 και 

όλα τα στοιχεία της δύναμης εγκατέλειψαν την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για να 

επιστρέψουν στις χώρες τους. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Αποστολή EUMAM RCA60  

αναπτύσσεται (16 Μαρτίου 2015), για να διευκολύνει την αναδιοργάνωση των ενόπλων 

δυνάμεων της Κεντρικής Αφρικής. 

Τέλος, κατόπιν αιτήματος των αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στην ΕΕ, 

για παροχή επιχειρησιακής εκπαίδευσης στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, το Συμβούλιο 

ενέκρινε τη Στρατιωτική Εκπαιδευτική Αποστολή EUTM RCA61, στις 16 Ιουλίου 2016, με την 

πρώτη εντολή της να λήγει στις 19 Σεπ 2018. 

 

3.2.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ΕΕ υπήρξε συνεργάτης της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για πάνω από 30 

χρόνια και παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους κύριους αναπτυξιακούς εταίρους της χώρας. 

Από το 2013, η ΕΕ έχει συνεισφέρει περισσότερα από € 500 εκατομμύρια για να βοηθήσει την 

χώρα να ανταποκριθεί στον κύκλο της ανασφάλειας, της βίας και της πολιτικής αστάθειας 

(Commission, The European Union's comprehensive approach in the Central African Republic 

(2013-2016) 2016). 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ κινητοποίησε όλα τα διαθέσιμα μέσα, με ένα σφαιρικό και 

ολοκληρωμένο τρόπο (comprehensive approach), συμπεριλαμβανομένων, του πρώτου Ταμείου 

πολλαπλών χορηγών (Trust Fund "Bêkou"), της παραδοσιακής αναπτυξιακής βοήθειας, με τις 

τρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, με μη στρατιωτικές αποστολές αντιμετώπισης 

κρίσεων, καθώς και με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η προσέγγιση αυτή 

συμπληρώθηκε με σταθερή πολιτική και διπλωματική εμπλοκή με τις αρχές της 

Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και των διεθνών εταίρων, σε όλα τα επίπεδα (EEAS, Brussels 

Conference for the Central African Republic 2016).  

 

3.3  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα για τις δύο αυτές επιχειρήσεις, προκύπτουν αβίαστα 

κάποια κοινά σημεία, αλλά και βασικές διαφορές, που οδήγησαν στην αντίληψη του να 

                                                      
60 Πηγή: (EEAS, EUMAM RCA 2016) 
61 Πηγή: (EEAS, Military training mission in the Central African Republic (EUTM RCA) 2016) 
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χαρακτηρισθούν η μεν πρώτη (EUFOR Libya), ως αποτυχημένη και η δεύτερη (EUFOR RCA), 

ως επιτυχημένη επιχείρηση. 

3.3.1  ΡΟΛΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε την εμπλοκή της Γαλλίας, όπου στην μεν Λιβύη 

προσπάθησε να εμπλέξει ενεργά την ΕΕ στο πόλεμο κατά του Gaddafi, μέσω του ψηφίσματος 

του ΣΑ/ΟΗΕ, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στην δεύτερη περίπτωση όμως, δεν έμεινε 

με σταυρωμένα τα χέρια και αφού ανέλαβε πρωτοβουλία για γαλλική στρατιωτική επιχείρηση 

(SAGARIS) στην περιοχή, στη συνέχεια οδήγησε μεθοδικά στην εμπλοκή της ΕΕ, σε 

αντικατάσταση της γαλλικής επιχείρησης, προσφέροντας για αντάλλαγμα μεγάλο αριθμό 

στρατευμάτων και δυνατοτήτων που η γαλλική δύναμη είχε ήδη στην περιοχή.  

Ο νέος αυτός γαλλικός ιμπεριαλισμός στην Αφρική απολαμβάνει τη στήριξη των 

μεγάλων δυνάμεων της Δύσης, και κυρίως των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, στο βαθμό 

που μπορεί να λειτουργήσει σαν ανάχωμα στην επέκταση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή. 

Η αντιπαράθεση με την Κίνα δεν αφορά μόνο την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αλλά όλες 

τις χώρες που έμειναν στην οικονομική και στρατιωτική σφαίρα επιρροής του Παρισιού μετά 

το τέλος της αποικιοκρατίας και τώρα φλερτάρουν με τον οικονομικό δράκο της Ασίας.  

Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, η Γαλλία είδε το ποσοστό της στην αγορά της 

Αφρικής να μειώνεται από το 10.1% στο 4.7% τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό της Κίνας 

αυξανόταν από το 2% το 1990 στο 16% το 2011 (Χατζηστεφάνου 2013). 

 

 

3.3.2  ΡΟΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  

Η στάση της Γερμανίας στην Λιβύη ήταν ξεκάθαρη, αφού δεν συμμετείχε ούτε στην 

Νατοϊκή Επιχείρηση για την απαγόρευση πτήσεων και επιπλέον είχε αρνητική στάση τόσο στο 

Συμβούλιο της ΕΕ, όσο και στο ΣΑ/ΟΗΕ.  

Εν τούτης στην περίπτωση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμμετείχε ενεργά, 

διαθέτοντας αριθμό προσωπικού στο τακτικό στρατηγείο, σε τρεις βασικούς κλάδους: 

Μηχανικό, Σχέδια - Επιχειρήσεις και Πληροφορίες (EEAS, German Staff Officers of EUFOR 

RCA Force Headquarters rotate after 6 months of duty in Bangui 2014). 
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Η αλλαγή αυτής της στάσης εικάζεται ότι οφείλετε στα νέα πρόσωπα της πολιτικής 

σκηνής της Γερμανίας, τα οποία είναι μεν στον ίδιο συνασπισμό με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, 

Angela Merkel, αλλά ακολουθούν μια νέα πιο επεκτατική στρατιωτική πολιτική, αφού 

βρίσκονται στους πιο κρίσιμους τομείς χάραξης κι εφαρμογής της γερμανικής πολιτικής: τον 

πρόεδρο της Γερμανίας, Χοακίμ Γκάουγκ, τη νέα υπουργό Άμυνας που προαλείφεται για 

διάδοχος της Μέρκελ στην καγκελαρία, Ούρσουλα φον ντερ Λέγιεν και τον νέο υπουργό 

Εξωτερικών, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγιερ (Vatikiotis 2014). 

 

3.3.3  ΡΟΛΟΣ ΝΑΤΟ  

Το ΝΑΤΟ δεν συμμετείχε καθόλου στην Επιχείρηση στην Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία. Αντίθετα και παρά τη δήλωση του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ σχετικά με την μη εμπλοκή 

του σε ρόλο πρωταγωνιστικό στη Λιβύη, τελικά το ΝΑΤΟ έπαιξε ρόλο και μάλιστα χωρίς 

άλλους πρωταγωνιστές του διαμετρήματος του, αφού η ΕΕ χάθηκε στη μετάφραση. Βέβαια 

όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, ο ρόλος του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει 

ως δικαιολογία για την αδράνεια της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας. 

Σημειώνεται εδώ για ακόμη μια φορά, η έλλειψη οποιασδήποτε προσπάθειας για 

ανάληψη της επιχείρησης EUFOR Libya κάτω από τις διευθετήσεις Berlin(+), παρά το γεγονός 

ότι και οι δύο οργανισμοί θα δρούσαν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή . Όπως είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, λόγω της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τέτοιου είδους 

συζητήσεις για χρήση των μέσων του ΝΑΤΟ από την ΕΕ, αποφεύγονται αφού θα είχαν 

προκλητική αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας και θα οδηγούντο σε αποτυχία. 

 

3.3.4  ΡΟΛΟΣ ΟΗΕ  

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, δεν θα ήταν ορθό να πούμε ότι η στάση του ΟΗΕ θα 

είχε οποιοδήποτε βαρύνοντα ρόλο να διαδραματίσει, αφού οι διεθνείς οργανισμοί, βασίζονται 

στην έννοια της προστασίας της κυριαρχίας των κρατών μελών τους και έτσι δεν μπορούν να 

μετεξελιχθούν σ’ ένα υπερεθνικό σώμα το οποίο να αποφασίσει ενάντια στα συμφέροντα τους, 

ιδιαίτερα των ισχυρών (Χειλά 1999). 

Εντούτοις για σχολιασμό αναφέρεται το θέμα της στάσης του OCHA, ο οποίος, 

θεωρητικά, ουδέποτε ζήτησε την εμπλοκή της ΕΕ για παροχή προστασίας στις ανθρωπιστικές 
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του οργανώσεις. Στην πράξη όμως, επειδή οι πρωτεύουσες της ΕΕ δεν μπορούσαν να 

καταλήξουν σε συμφωνία για μια πλήρους κλίμακας κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, 

η EUFOR Libya παρουσιάστηκε ως μια επιχείρηση με αποστολή την υποστήριξη της 

ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Αυτό όμως ήταν το λάθος: ως επιχείρηση ΚΠΑΑ, θα έπρεπε να έχει στρατιωτικές και 

πολιτικές δυνατότητες (δηλαδή αστυνομία για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα 

της ασφάλειας και επιχειρήσεις αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης). Θα έπρεπε να 

στοχεύει στην επιβολή του εμπάργκο όπλων της ΕΕ - ΟΗΕ, στην επιτήρηση των συνόρων και, 

κυρίως, την προστασία των αμάχων στη Λιβύη (Gomes 2011). 

Πέρα από αυτά, απεικονίζοντας την EUFOR Libya ως απάντηση στις ανθρωπιστικές 

ανάγκες, έθετε σε κίνδυνο τις υπάρχουσες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Οι ανθρωπιστικές 

οργανώσεις αποφεύγουν την διασύνδεση τους με το στρατό, προκειμένου να προστατεύσουν 

την εικόνα της αμεροληψίας τους, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της 

πρόσβασης στα θύματα των συγκρούσεων σε όλες τις πλευρές. 

Στον αντίποδα, στην περίπτωση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, ο ΟΗΕ ζήτησε 

από την ΕΕ την ανάληψη μιας συγκεκριμένης επιχείρησης που θα αποτελούσε τη γέφυρα 

μεταξύ της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης (MISCA) και της δικής του αποστολής 

(MINUSCA). Η ΕΕ αποτελούσε τη μοναδική και σίγουρη επιλογή για τον ΟΗΕ και όπως 

αποδείχθηκε, ανταπεξήλθε άμεσα και επιτυχώς στο ρόλο της. 

 

3.3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η περίπτωση της Λιβύης απέδειξε παρά ταύτα ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, από μόνα 

τους (στην προκειμένη περίπτωση, Γαλλία και ΗΒ, ακολουθούμενα από μερικές άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου) είναι ανίκανα να αναλάβουν την 

ευθύνη και το κόστος μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης, σε αέρα, θάλασσα και έδαφος. Με 

άλλα λόγια, χωρίς τις ΗΠΑ, η Ευρώπη εξακολουθεί να φαίνεται ανίκανη να επιβάλει την τάξη 

στο κατώφλι της.  

Το δίδαγμα είναι ότι μόνο όταν τα κράτη -μέλη ενεργούν από κοινού (σε επίπεδο ΕΕ) 

τότε μπορούν να ικανοποιηθούν όλες τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη επέμβαση, δηλαδή 

νομιμοποίηση, δυνατοτήτων και επιμερισμό του κόστους και χαρακτηριστική τέτοια 

περίπτωση ήταν η εμπλοκή της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. 

  



 
 
 

 
68 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΠΑΑ 

 

ο τελευταίο αυτό κεφάλαιο θα επιδιώξει να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις 

από το 2013 και ύστερα, αλλά κυρίως μέσα στο 2016, οι οποίες είναι καταιγιστικές 

για την ΚΠΑΑ.  

Για το σκοπό αυτό θα εξετάσει αρχικά, κατά πόσο οι πρόσφατες αποφάσεις των 

Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που είχαν θέμα την Άμυνα, οδηγούν σε μία νέα ώθηση στην 

εξελικτική διαδικασία της ΚΠΑΑ. 

Θα αναλυθούν οι κύριοι τομείς εργασίας που εγκρίθηκαν μέσα από τα συμπεράσματα 

των ΕΣ μέσα στο 2016 και συγκεκριμένα, η νέα Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ (EUGS) και 

εφαρμογή της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας (EUGS Implementation Plan), το 

Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής (European Defence 

Action Plan) και οι επόμενές ενέργειες του και η Κοινή Διακήρυξη ΕΕ-ΝΑΤΟ (Joint EU- 

NATO Declaration) επί της συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς, μεταξύ της ΕΕ και του 

ΝΑΤΟ.  

 Τέλος θα εξετασθούν οι πιο πρόσφατες αλλαγές που φαίνεται να διαμορφώνονται στο 

διεθνές σύστημα και η επίδραση τους στις ανωτέρω αποφάσεις, όσον αφορά στις σχέσεις της 

ΕΕ με τις ΗΠΑ και την απόφαση του ΗΒ για έξοδο από την ΕΕ. 

 

4.1 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 

Αρχικά πρέπει να τονισθεί ότι, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο συνήλθε με κύριο θέμα την Άμυνα και την Ασφάλεια, για πρώτη φορά τον 

Δεκέμβριο του 2013 αλλά και ότι από τον Ιούνιο του 2015 και εντεύθεν, το θέμα αυτό 

συμπεριλαμβάνεται τακτικά  στην ημερήσια διάταξή του. 

 

4.1.1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013   

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 ασχολήθηκε με τον εντοπισμό των 

προτεραιοτήτων για στενότερη συνεργασία για την άμυνα, αναλαμβάνοντας ισχυρή δέσμευση 

για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής ΚΠΑΑ,  σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Παρόλο που ζήτησε από τα κράτη μέλη να εντείνουν την αμυντική συνεργασία 

βελτιώνοντας την ικανότητα διεξαγωγής αποστολών και επιχειρήσεων, έδωσε ιδιαίτερη 

Τ 



 
 
 

 
69 

έμφαση στην υποστήριξη μιας πιο ολοκληρωμένης, βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής 

Ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας. (EUCO, EUCO 

217/13, CO EUR 15, CONCL 8 20 Δεκεμβρίου 2013) 

 

4.1.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέθηκαν οι βάσεις για ανάληψη δράσης σε τρεις 

αλληλένδετους τομείς: α) την προώθηση εργασιών όσον αφορά την ανανεωμένη Στρατηγική 

Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλήρης εφαρμογή των προσανατολισμών 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας β) την προετοιμασία μιας Συνολικής Στρατηγικής της 

ΕΕ σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (EUGS), μέχρι τον Ιούνιο του 

2016 και γ) την συνέχιση των εργασιών για μια πιο αποτελεσματική, προβεβλημένη και 

προσανατολισμένη στα αποτελέσματα ΚΠΑΑ. 

Για πρώτη φορά γίνεται μνεία σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη διάθεση από τα κράτη 

μέλη επαρκούς ποσοστού δαπανών για την άμυνα τους αλλά και για την εξασφάλιση από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ της κατάλληλης χρηματοδότησης της προπαρασκευαστικής δράσης για 

την έρευνα στον τομέα της ΚΠΑΑ και τη δημιουργία βασικών δυνατοτήτων μέσω κονδυλίων 

της ΕΕ. 

Άξια σχολιασμού είναι η απόφαση για την τακτική συμπερίληψη της πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας στην ημερήσια διάταξή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που καταδεικνύει 

την στροφή της ΕΕ προς μια πιο συγκροτημένη και ουσιαστικά ενεργή ΚΠΑΑ. (EUCO, EUCO 

22/15, CO EUR 8, CONCL 3 26 Ιουνίου 2015) 

 

4.1.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Το ΕΣ έτυχε παρουσίασης από τη Υ/Ε για την EUGS και κάλεσε την Υ/Ε, την Επιτροπή 

και το Συμβούλιο να συνεχίσουν τις σχετικές εργασίες. Το ΕΣ στην παρουσία του ΓΓ του 

ΝΑΤΟ, ζήτησε επιπλέον την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, υπό τη μορφή 

ταχείας πρακτικής συνεργασίας σε επιλεγμένους τομείς και υπό το πρίσμα των κοινών στόχων 

και αξιών και δεδομένων των πρωτοφανών προκλήσεων από νότο και ανατολή (EUCO 26/16, 

CO EUR 5, CONCL 3 28 Ιουνίου 2016).  

Λεπτομερής παρουσίαση της EUGS, της  Κοινής Διακήρυξης ΕΕ-ΝΑΤΟ και των 

Σχεδίων Εφαρμογής τους θα επιδιωχθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο. 
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4.1.4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15 ΔΕΚ 2016  

Το ΕΣ ενέκρινε τη συνολική αναθεώρηση του Μηχανισμού Athena, έως το τέλος του 

2017, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 (Council, 

13309/16 17 Oct 2016) σχετικά με την EUGS και της 14ης Νοεμβρίου (Council, 14149/16 14 

Nov 2016) σχετικά με το Σχέδιο Εφαρμογής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, το 

οποίο καθορίζει το Επίπεδο Φιλοδοξίας της ΕΕ.  

Συνοπτικά αποφασίστηκε όπως, η Υ/Ε να υποβάλει κατά τους προσεχείς μήνες 

προτάσεις για την ανάπτυξη μη στρατιωτικών δυνατοτήτων, τις παραμέτρους μιας 

συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας με κινητήρια δύναμη τα κράτη 

μέλη, τη διαδικασία ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα 

και την τεχνολογία και τις βιομηχανικές πτυχές, τη θέσπιση μόνιμου επιχειρησιακού 

προγραμματισμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων σε στρατηγικό επίπεδο, την ενίσχυση της 

συνάφειας, της χρηστικότητας και της αναπτυξιμότητας των μέσων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ 

(EUBGs), στοιχεία και εναλλακτικές δυνατότητες για μια Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία 

(PESCO) χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τη σπονδυλωτή προσέγγιση και τη διατύπωση πιθανών 

έργων και για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων για 

τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Αντίστοιχα, η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει 

προτάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα σκέλος για την κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων, με κοινή 

έγκριση των κρατών μελών (EUCO 34/16, CO EUR 10, CONCL 5 15 Δεκεμβρίου 2016). 

Λεπτομερής παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιδιωχθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

4.2  ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

4.2.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 

Η νέα Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ (EUGS), είναι ένα από τα λίγα κείμενα της ΕΕ, 

αυτού του είδους, που αντλεί τη φιλοδοξία του όχι από κάποια αφηρημένη πίστη στην ιδέα 

ενσωμάτωσης αλλά από την επείγουσα αναγκαιότητα για αλλαγή. Διαβάζοντας τη Στρατηγική, 

γίνεται αντιληπτό ότι η Υ/Ε της ΕΕ, Federica Mogherini και η ομάδα της επεξεργάστηκαν ένα 

ασυνήθιστα στοχαστικό και πλούσιο έγγραφο. 

Το έγγραφο θα πρέπει να διαβαστεί ως ένα σημάδι ότι οι συντάκτες έχουν καταλάβει 

τη βάναυση σοβαρότητα της ζοφερής γεωπολιτικής κατάσταση της Ευρώπης και γι’ αυτό 
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χρησιμοποιούν μεγάλα λόγια, όχι για να αποκοιμίσουν το ακροατήριο τους αλλά, αντίθετα, για 

να το ξυπνήσουν.  

Τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα που ορίζει η EUGS είναι ζωτικής σημασίας για όλα 

τα κράτη μέλη: η ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους της ΕΕ, η ευημερία, η Δημοκρατία 

και μια παγκόσμια τάξη που να βασίζεται σε κανόνες ώστε να περιορίζεται η πολιτική ισχύος. 

Για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων της ΕΕ, η EUGS προσδιορίζει πέντε 

προτεραιότητες: 

(1)  Την ασφάλεια της ίδιας της ΕΕ: καθορίζοντας ως πρώτιστη ευθύνη την 

ασφάλεια στην Ευρώπη και τις γύρω περιοχές, ενώ η εμπλοκή της αλλού θα είναι επιλεκτική.  

 (2)  Την ασφάλεια στη γειτονιά της ΕΕ: δίνοντας πολύ λιγότερη έμφαση στη 

προαγωγή της Δημοκρατίας και περισσότερη στην μείωση της ευαισθησίας των κρατών και 

όχι στην αλλαγή των καθεστώτων τους. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των 

ανθρώπων και των κοινωνιών, ιδίως με την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, 

έτσι ώστε, με την πάροδο του χρόνου, να μπορεί να αναδυθεί μια εγχώρια  θετική αλλαγή.  

(3)  Τον τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων πόλεμου και κρίσης: με μια πολύ 

ισχυρότερη συνειδητοποίηση του αντικειμενικώς απαραίτητου αξιόπιστου στρατιωτικού 

μέσου.  Η «στρατηγική αυτονομία» που επικαλείται είναι διάχυτη σε όλο το κείμενο και 

χαρακτηριστικοί τομείς εφαρμογής της είναι: α) η μετατροπή σε πράξη των δεσμεύσεων των 

κρατών μελών για αμοιβαία βοήθεια και αλληλεγγύη, σύμφωνα με το άρθρο 42,7 ΣΕΕ και το 

άρθρο 222 της ΣλΕΕ, β) η ετοιμότητα της να προστατέψει ανθρώπινες ζωές, ιδιαίτερα αμάχους 

και να υποστηρίξει και να βοηθήσει στη διατήρηση και παγίωση των τοπικών εκεχειριών και 

γ) η περαιτέρω βοήθεια και έμπρακτη υποστήριξη των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης 

του ΟΗΕ.  

(4)  Την σταθεροποίηση της  περιφερειακής τάξης σε όλη την υδρόγειο: με την 

βελτίωση των σχέσεων και των εμπορικών δραστηριοτήτων με την Κίνα και άλλες χώρες της 

Ασίας, την συνεργασία με το Ιράν και της χώρες του Κόλπου σχετικά με τις περιφερειακές 

συγκρούσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

επιδιώκοντας την πρόληψη της μετάδοσης των υφιστάμενων κρίσεων και την προώθηση του 

χώρου για τη συνεργασία και τη διπλωματία ως ένα νέο όραμα για τη μελλοντική περιφερειακή 

τάξη στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά τη Ρωσία, η EUGS τάσσεται βασικά υπέρ της 

στρατηγικής υπομονής. 
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(5)  Την αποτελεσματική παγκόσμια διακυβέρνηση: καλώντας για μια άμεση 

απόφαση με σαφείς διαδικασίες και προθεσμίες για την αναθεώρηση των υφιστάμενων και το 

σχεδιασμό των νέων περιφερειακών στρατηγικών, οι οποίες θα εξετάζονται και εφόσον 

απαιτείται θα αναθεωρούνται ετήσια. Έτσι θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία στρατηγικού 

προβληματισμού κάθε φορά που η ΕΕ και τα κράτη μέλη της το κρίνουν αναγκαίο.  

Τα παρακάτω σημεία του κειμένου είναι άξια σχολιασμού, καθόσον προσδιορίζουν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που διαφαίνονται από την ανάγνωση της EUGS. 

 - Το έγγραφο διατηρεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ μιας μειωμένης και μιας 

αυξημένης φιλοδοξίας. Θεσπίζει την έννοια του «ηθικού πραγματισμού», περιλαμβάνοντας 

στη συνταγή ένα ρεαλισμό που απαιτείται πραγματικά στην ΕΕ. «…We will be guided by clear 

principles. This stem as much from a realistic assessment of the current strategic environment 

as from an idealistic aspiration to advance a better world. Principled pragmatism will guide 

our external action in the years ahead…». (Global Strategy 2016, 8) 

- Δεν υπερτίμα την μετασχηματιστική δύναμη της ΕΕ, την οποία ορισμένοι 

κύκλοι θεωρούσαν πολύ ισχυρή, μόνο για να διαπιστώσουν αργότερα ότι σχεδόν πουθενά στην 

ευρύτερη γειτονιά δεν είχε η ΕΕ καμία αποφασιστική επιρροή στο πώς τα πράγματα 

εξελίχτηκαν «…our enduring power of attraction can spur transformation in these countries. 

But resilience is also a priority in other countries within and beyond the ENP…». (Global 

Strategy 2016, 9) 

- Ιδιαίτερα, όπως ο Sven Biscop του Ινστιτούτου Egmont υποστήριξε στην 

ανάλυσή του για τη νέα στρατηγική  (Biscop 2016, 2), έχει εξαφανιστεί η καταθλιπτική γλώσσα 

για την προαγωγή της Δημοκρατίας. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό, όχι επειδή η 

Δημοκρατία δεν είναι πλέον επιθυμητή, αλλά επειδή η προώθηση της γίνεται καλύτερα 

σιωπηλά, παρά με ιεραποστολικό ζήλο. 

- Αντιθέτως, η EUGS γίνεται πολύ φιλόδοξη σε επίπεδο πολιτικής. Περιέχει ένα 

μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων προτάσεων, που δεν αναφέρονται μεν λεπτομερώς, αλλά με 

αρκετή ακρίβεια ώστε να προσδιορίζουν κατεύθυνση για δράση και όχι απλά  καλές προθέσεις. 

Π.χ. η αναφορά «…responsive CSDP also requires streamlining our institutional structure. We 

must strengthen operational planning and conduct structures...» (Global Strategy 2016, 47) 

ερμηνεύεται ως προοίμιο για τη δημιουργία ενός μόνιμου Επιχειρησιακού Στρατηγείου (EU 

OHQ), μια πρόταση που ήταν ο διακαής πόθος των ευρωπαϊστών από καιρό (Hynek 2011). 



 
 
 

 
73 

- Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ο σιωπηλός αποχαιρετισμός της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας (ENP) της ΕΕ. Η ENP αναφέρεται μερικές φορές, αλλά απλώς για να 

αποτίνει φόρο τιμής σε έναν όρο που δεν μπορεί να αγνοηθεί εντελώς. Εννοιολογικά όμως, έχει 

αντικατασταθεί από δύο πράγματα: την ανθεκτικότητα (resilience) ως τη νέα κατευθυντήρια 

αρχή της σχέσης της ΕΕ με τον άμεσο περιβάλλον χώρο της και την έμφαση στην 

εξατομικευμένη προσέγγιση σε συγκεκριμένες χώρες (Global Strategy 2016, 24).  

- Η έμφαση στην ανθεκτικότητα είναι επίσης σημαντική και όπως η Mogherini 

το διατυπώνει «resilience is the ability of states and societies to reform, thus withstanding and 

recovering from internal and external crises ». Εμμέσως αυτό αναγνωρίζει ότι για να συμβούν 

θετικές αλλαγές, πρέπει επίσης να δείξουν οι κοινωνίες και τα κράτη μια προθυμία για 

μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν από εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις 

(Global Strategy 2016, 23).  

- Η EUGS τονίζει επίσης την αναγκαιότητα η ΕΕ να υποστηρίξει και να επενδύσει 

σε μια διεθνή τάξη που να βασίζεται σε κανόνες «..EU will strive for a strong UN as the bedrock 

of the multilateral rules-based order, and develop globally coordinated responses…». Αυτή 

είναι μια σαφής δέσμευση στα πολυμερή θεσμικά όργανα και στις οικουμενικές αρχές που 

υπάρχουν πίσω τους. Αυτό παραμένει όμως το βασικό θέμα για την επίτευξη περιφερειακής 

και παγκόσμιας σταθερότητας, αλλά και γενικά για την παγκόσμια διακυβέρνηση (Global 

Strategy 2016, 10). 

- Ωστόσο, η μεγαλύτερη αδυναμία της νέας EUGS είναι ίσως η απρόθυμη 

προσέγγιση αυτού που η Mogherini αποκαλεί «στρατηγική αυτονομία» για την ΕΕ. Ενώ είναι 

άκρως επιθυμητό για τους Ευρωπαίους να διαθέτουν εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και 

αμυντικές δυνατότητες, που θα τους επιτρέψουν να κάνουν περισσότερα για τη δική τους 

ασφάλεια, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στις ΗΠΑ, το χαρτί θα έπρεπε να είναι λίγο πιο 

πολύ ρεαλιστικό σχετικά με το πόσο μακρινή είναι αυτή η επιλογή. Έτσι, ενώ η διατύπωση 

μιας υψηλής φιλοδοξίας είναι σωστή, η EUGS όφειλε επίσης να καθορίσει το πώς θα 

αντιμετωπισθεί το θέμα στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα. Η σχέση με τις ΗΠΑ θα παραμείνει 

κλειδί για τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο για πολλά ακόμα χρόνια και το τυφλό σημείο της 

στρατηγικής σε αυτό το κρίσιμο και άβολο μέρος της διατλαντικής σχέσης δεν είναι επωφελές 

για κανένα από τα δύο μέρη. 

 

4.2.1.1 Σχέδιο Εφαρμογής για την Ασφάλεια και Άμυνα 
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Στις 14 Νοε 2016, η Υ/Ε υπέβαλε στο Συμβούλιο το Σχέδιο Εφαρμογής της EUGS, 

(EUGS Implementation Plan), το οποίο περιλάμβανε συνολικά 13 Δράσεις. Το σχέδιο έλαβε 

παράλληλα υπόψιν, τόσο το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και την Κοινή 

Διακήρυξη ΕΕ – ΝΑΤΟ (HR/VP 2016, 7,30). 

Οι δράσεις αυτές επιγραμματικά είναι οι ακόλουθες: 

- Δράση 1: Η αναθεώρηση των τομέων προτεραιότητας του Συμβουλίου της Feira, υπό 

το πρίσμα του ριζικά αλλαγμένου περιβάλλοντος ασφαλείας. 

- Δράση 2: Η ενίσχυση της ανταπόκρισης της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων και 

του καταλόγου των γενικών μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ και ο εντοπισμό τυχών 

νέων απαιτήσεων. 

- Δράση 3: Ο EDA να εργασθεί για τον προσδιορισμό και την συμπλήρωση των 

δυνατοτήτων με προτεραιότητα, σύμφωνα με το Επίπεδο Φιλοδοξίας και την EUGS, ως μέρος 

της διαδικασίας αναθεώρησης του Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP). 

- Δράση 4: Να επανεξετάσουν οι στρατιωτικές απαιτήσεις που απορρέουν από την 

EUGS και το Επίπεδο Φιλοδοξίας, υπό τον έλεγχο της PSC, καθώς και της EUMC, ως 

συνεισφορά στο CDP. 

- Δράση 5: Η Υ/Ε και Επικεφαλής του EDA να παρουσιάσει προτάσεις στους 

Υπουργούς την Άνοιξη του 2017, για τη θεσμοθέτηση των συντονισμένων ετήσιων 

επισκοπήσεων για την άμυνα.  

- Δράση 6: Ο EDA να προτείνει, μια προσανατολισμένη στην παραγωγή 

αποτελεσμάτων ανάπτυξη δυνατοτήτων, τις Κύριες Στρατηγικές Δραστηριότητες, την Έρευνα 

και Τεχνολογία (R & T), περισσότερο δομημένη συνεργασία, τις κρίσιμες δυνατότητες και την 

ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά και να προετοιμαστεί για την εφαρμογή τους 

- Δράση 7: Να επανεξετασθούν οι δομές και οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για 

το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. Ως μια 

βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος σε στρατηγικό επίπεδο, η διεξαγωγή των μη 

εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ (τύπου EUTM) από τις υφιστάμενες δομές της 

ΕΥΕΔ. 

- Δράση 8: Να γίνει απολογισμός των υφιστάμενων δυνατοτήτων του INTCEN και του 

EUMS INT και συνεργασία όλων των σχετικών φορέων, με σκοπό τη δημιουργία ενός 
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Ευρωπαϊκού Κέντρου στρατηγικών πληροφοριών, έγκαιρης προειδοποίησης και περιεκτικής 

ανάλυσης. 

- Δράση 9: Να μελετηθούν οι σχετικές πολυεθνικές δομές ή πρωτοβουλίες, με σκοπό 

την ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ ή την εμβάθυνση των υφιστάμενων πλαισίων 

συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Ειδικότερα, να αναπτυχθεί μια Ιδέας 

Ενεργείας σχετικά με την καλύτερη χρήση των υπάρχοντών εθνικών ή πολυεθνικών 

μεταφερόμενων στρατηγείων που διατίθενται στην ΕΕ. 

- Δράση 10: Η ενίσχυση της σημασίας, χρηστικότητας και ικανότητας της 

εργαλειοθήκης ταχείας αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων των Τακτικών ΣΜ της ΕΕ. 

- Δράση 11: Η χρηματοδότηση με ολοκληρωμένο τρόπο για την ενίσχυση του Επίπεδου 

Φιλοδοξίας και της ανταπόκρισης της ΚΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη μια συνολική αναθεώρηση 

του μηχανισμού Athena εντός του 2017. 

- Δράση 12: Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο μιας ενιαίας και περιεκτικής PESCO. 

- Δράση 13: Η στρατηγική προσέγγιση στην συνεργασία της ΚΠΑΑ με τις χώρες 

εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας τους. 

Όπως είδαμε προηγουμένως, οι προτεινόμενες δράσεις του Σχεδίου Εφαρμογής της 

EUGS, εγκρίθηκαν από το ΕΣ της 15 Δεκ 2016 και αποτελούν πλέον τον οδηγό για τις επόμενες 

ενέργειες της ΕΕ, στον τομέα της Ασφάλειας και Άμυνας. 

 

4.2.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΆΜΥΝΑ  

Το Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής (European 

Defence Action Plan) εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016 (Commission 

2016) και συνοπτικά περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς ενεργειών: 

1. Την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund) για 

την υποστήριξη κοινών επενδύσεων στην έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη του αμυντικού 

εξοπλισμού και τεχνολογιών: το προτεινόμενο ταμείο θα περιλαμβάνει δύο «παράθυρα», τα 

οποία είναι συμπληρωματικά αλλά με διαφορετική νομική δομή και χρηματοδότηση. 

- Ένα «Παράθυρο Έρευνας» για τη χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στην 

πρωτοποριακές αμυντικές τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικά, μετα-υλικά (metamaterials62), 

                                                      
62 Είναι υλικά μηχανικής που έχουν ιδιότητες που δεν βρίσκονται στη φύση. 
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κρυπτογραφημένα λογισμικά ή ρομποτικά. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει 25 εκατομμύρια 

Ευρώ για την αμυντική έρευνα ως μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ του 2017, και αναμένει 

ότι αυτή η κατανομή προϋπολογισμού θα μπορούσε να αυξηθεί σε ένα σύνολο των 90 

εκατομμυρίων Ευρώ μέχρι το 2020. Κάτω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για 

την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα 

αφιερωμένο στην άμυνα με ένα εκτιμώμενο ποσό 500 εκατομμυρίων Ευρώ ανά έτος. 

- Ένα «Παράθυρο Δυνατοτήτων» που θα λειτουργήσει ως ένα χρηματοοικονομικό 

εργαλείο, επιτρέποντας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη την συνολική αγορά ορισμένων 

αμυντικών στοιχείων, για να μειώσουν το κόστος τους. Οι δυνατότητες θα συμφωνούνται από 

τα κράτη μέλη, τα οποία θα αποκτούν την τεχνολογία και εξοπλισμό. Για παράδειγμα, τα κράτη 

μέλη μπορούν να επενδύσουν από κοινού σε τεχνολογία drone ή να αγοράζουν από κοινού 

μεγάλο αριθμό ελικόπτερων ώστε να μειώσουν το κόστος τους. Ως μια τάξη μεγέθους, αυτό το 

παράθυρο πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιήσει περίπου 5 δισεκατομμύρια Ευρώ ανά έτος.  

2. Την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ΜΜΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις, 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και άλλους προμηθευτές της αμυντικής βιομηχανίας: 

τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(EIB) ήδη παρέχουν οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη μιας σειράς από δραστηριότητες 

διπλής χρήσης. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της EIB, για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση από τις αμυντικές αλυσίδες εφοδιασμού, θα προωθήσει τη 

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων και τον εκσυγχρονισμό των 

αμυντικών εφοδιαστικών αλυσίδων και θα υποστηρίξει συνεργασίες στον τομέα της άμυνας, 

οι οποίες θα εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την 

τεχνολογική ικανότητα να παράγουν καινοτομία. 

3. Την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για την άμυνα: Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις 

προϋποθέσεις για μια ανοικτή και ανταγωνιστική αμυντική αγοράς στην Ευρώπη, για να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά και τα κράτη μέλη ώστε να 

πάρουν την καλύτερη αξία για τα χρήματα που δαπανούν για την προμήθεια των αμυντικών 

τους δυνατοτήτων. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή θα προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή 

δύο σχετικών οδηγιών, θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συμμετοχή στις αμυντικές προμήθειες, 

θα υποστηρίξει την ανάπτυξη προτύπων του κλάδου και θα αύξηση τη συμβολή των τομεακών 

πολιτικών, όπως τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ για κοινές προτεραιότητες της ασφάλειας 

και της άμυνας. 
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Το ΕΣ στις 15 Δεκεμβρίου ήταν ένα σημαντικό ορόσημο, αφού  εξέφρασε ικανοποίηση 

για τις προτάσεις της Επιτροπής κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να προωθήσουν τις 

ανωτέρω προτάσεις. Επιπλέον κάλεσε  την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2017 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EUCO 34/16, CO EUR 

10, CONCL 5 15 Δεκεμβρίου 2016, 4). 

 

4.2.3 ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕ-ΝΑΤΟ 

Η Κοινή Διακήρυξη ΕΕ-ΝΑΤΟ (Joint EU- NATO Declaration) επί της συνεργασίας σε 

συγκεκριμένους τομείς, μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, υπογράφτηκε  από τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό 

Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στη Βαρσοβία, στις 8 Ιουλίου 2016 (Joint Declaration by the President 

of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General 

of the North Atlantic Treaty Organization 2016). 

Την εξουσιοδότηση για υπογραφή έδωσε το ΕΣ της 28 Ιουν 2016 (EUCO 26/16, CO 

EUR 5, CONCL 3 28 Ιουνίου 2016, 7) και η διακήρυξη περιλαμβάνει 40 περίπου προτάσεις 

συνεργασίας, σε 7 διαφορετικούς τομείς. 

Συγκεκριμένα δίνει νέα ώθηση και ουσία στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στους τομείς της 

αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, της επιχειρησιακής και ναυτικής συνεργασίας, της 

ασφάλειας και άμυνας στον κυβερνοχώρο, των αμυντικών δυνατοτήτων, της αμυντικής 

βιομηχανίας και έρευνας, στις ασκήσεις, στις προσπάθειες υποστήριξης της οικοδόμησης 

ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική και Νότια γειτονία για την οικοδόμηση και 

την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2016, η επιχειρησιακή 

συνεργασία επεκτάθηκε και στην παράτυπη μετανάστευση, ενώ το Συμβούλιο στις 06 Δεκ 

2016 επιθυμώντας την εδραίωση της προόδου και την εξασφάλιση περαιτέρω εξελίξεων σε 

όλους τους τομείς που αναφέρονται στην κοινή δήλωση, ενέκρινε μια κοινή δέσμη προτάσεων.  

Οι προτάσεις αποτελούν συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή της κοινής 

διακήρυξης (Council 2016, 5-11) και αναπτύχθηκαν από κοινού από την ΕΕ (ΕΥΕΔ, Επιτροπή 

και EDA) και το ΝΑΤΟ. Ορισμένες χαρακτηριστικές προτάσεις από αυτές, είναι οι ακόλουθες: 

1. Αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: εφαρμογή παράλληλων διαδικασιών για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ στους τομείς της επίγνωσης καταστάσεως, ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων και στρατηγικής επικοινωνίας. Επιπλέον, 
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η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες 

απαιτήσεις ανθεκτικότητας προς όφελος των κρατών μελών/συμμάχων. 

2. Επιχειρησιακή συνεργασία: ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού 

μεταξύ της Νατοϊκής Operation Sea Guardian και της EUNAVFOR MED Σοφία της 

Μεσογείου και μελέτη για περαιτέρω θαλάσσιες συνεργασίες μεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ. 

3.  Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο: ανταλλαγή Ιδεών ενεργείας σχετικά 

με την ένταξη αμυντικών πτυχών του κυβερνοχώρου στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των 

αντίστοιχων αποστολών και επιχειρήσεων, για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στα 

πρότυπα και τις απαιτήσεις της άμυνας στον κυβερνοχώρο. 

4.  Αμυντικές δυνατότητες: Συνοχή στην διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού από το 

ΝΑΤΟ και στο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων της ΕΕ. Επιδίωξη ώστε οι πολυεθνικές 

ικανότητες που αναπτύσσονται από τους συμμάχους και τα κράτη μέλη να διατίθενται για 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

5.  Αμυντική βιομηχανία και έρευνα: Περαιτέρω ανάπτυξη ενός διαλόγου μεταξύ 

ΕΕ και ΝΑΤΟ για τις βιομηχανικές πτυχές. 

6.  Ασκήσεις: Πιλοτική δοκιμή παράλληλων και συντονισμένων ασκήσεων για το 

2017 και το 2018, με συμμετοχή  εμπειρογνωμόνων από το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ στο σχεδιασμό 

και την διεξαγωγή της άσκησης του άλλου οργανισμού, σε πνεύμα αμοιβαιότητας. 

7.  Οικοδόμηση Δυνατοτήτων Ασφάλειας και Άμυνας: Προώθηση της 

συνεργασίας ΕΕ – ΝΑΤΟ, για την οικοδόμηση ικανότητας και την ανθεκτικότητα των 

συνεργατών αλλά και επί του εδάφους των επιχειρήσεων αμφοτέρων. Ενθάρρυνση της 

συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μέσω των αντίστοιχων κέντρων 

αριστείας. Ενίσχυση πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, μέσω της συνέχισης των 

επισήμων και άτυπων συναντήσεων μεταξύ PSC-NAC. 

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται η παράγραφος που μνημονεύει ότι το ανωτέρω κοινό 

σύνολο προτάσεων δεν είναι ένα αυτόνομο έγγραφο και ότι πρέπει να διαβάζονται σε 

συνδυασμό με τα αντίστοιχα συμπεράσματα Συμβουλίου και ότι θα υλοποιηθούν σύμφωνα με 

τις αρχές που καθορίζονται σε αυτά, η οποία εκτιμάται ότι θέλει ουσιαστικά να περιορίσει τη 

συνεργασία σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

και δη την Κυπριακή Δημοκρατία διακήρυξης (Council, 15283/16, 3). 
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Εξ’ ού και η αναφορά σε όλα τα σχετικά έγγραφα, ότι «ΕU-NATO cooperation will 

continue to take place in the spirit of full openness and transparency and in full respect of the 

decision-making autonomy and procedures of both organisations. It will be based on the 

principles of inclusiveness and reciprocity without prejudice to the specific character of the 

security and defence policy of any Member State», που αποτελεί μια μόνιμη παραπομπή, με 

σκοπό να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Κύπρου, για τον τυχόν σκόπιμο αποκλεισμό της, από 

οποιοδήποτε επίπεδο συνεργασίας της ΕΕ με το ΝΑΤΟ. 

Τέλος, το ΕΣ της 16 Δεκ 2016 ζήτησε να αναληφθεί ταχεία δράση για να δοθεί συνέχεια 

στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της 

κοινής διακήρυξης. 

 

4.3  ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και η απόφαση 

του ΗΒ για έξοδο από την ΕΕ. Τα δύο αυτά γεγονότα εντάσσονται στις σοβαρές συνιστώσες 

επίδρασης της ΚΠΑΑ καθόσον επηρεάζουν το διεθνές σύστημα και δίνουν το έναυσμα για 

επίσπευση των αποφάσεων και των προηγούμενων τάσεων.  

 

4.3.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ - ΗΠΑ 

Η διατλαντική εταιρική σχέση έχει ευημερήσει για περισσότερο από έξι δεκαετίες, 

αφού κατασκευάστηκε σε μια στέρεη βάση κοινών αξιών. Αυτές οι κοινές αξίες, σε συνδυασμό 

με την βαθιά αλληλεξαρτώμενη και διασυνδεόμενη διατλαντική οικονομία και την 

εμπιστοσύνη μεταξύ τους για περισσότερο από μισό αιώνα συνεργασίας, κάνει την ΕΕ και τις 

ΗΠΑ φυσικούς εταίρους στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων (EU Mission in US 

n.d.).  

Ταυτόχρονα όμως αποτελούν δυο ετεροβαρείς στρατηγικούς εταίρους των οποίων η 

δράση θεμελιώνεται σε διαφορετικές εκφάνσεις ισχύος63, αφού η αποτελεσματικότητά τους 

στη διεθνή πολιτική είναι εξάρτηση του είδους δρώντα που συνιστούν και των μέσων που 

διαθέτουν (Βοσκόπουλος 2012). 

                                                      
63 Η ισχύς «εκλαμβάνει διαφορετικές εκφάνσεις με νοηματικό περιεχόμενο που δεν μπορεί να διαχωρίσει 

κανείς… εμφανίζεται ως δύναμη… εμπεριέχει ή και στηρίζεται στη δύναμη και χρησιμοποιείται για κάποιο 

σκοπό» (Η. Κουσκουβέλης 2005, 141) 
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Η συνεργασία τους στο στρατιωτικό τομέα ξεκίνησε πολύ πριν την δημιουργία της ΕΕ, 

όταν στις 4 Απριλίου 1949, υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η Βορειοατλαντική Συμφωνία, με 

σκοπό την προστασία της Γηραιάς Ηπείρου από ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση της 

Σοβιετικής Ένωσης και την μείωση της εξ ’αυτού του ενδεχομένου ευρωπαϊκής ανασφάλειας.  

Η έκταση της ανασφάλειας αυτής διαφάνηκε από τη σημασία που προσέλαβε, κατά τις 

διαπραγματεύσεις, το ζήτημα του «αυτοματισμού» της εγγύησης, η οποία ενσωματωνόταν στο 

άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Όπως έκαναν σαφές τότε οι Αμερικανοί στους 

Δυτικοευρωπαίους, ο αυτοματισμός δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο Βορειοατλαντικό 

Σύμφωνο, καθώς βάσει του αμερικανικού Συντάγματος, η κήρυξη του πολέμου ανήκει στις 

αρμοδιότητες του Κογκρέσου και όχι της κυβέρνησης. Για τούτο, το άρθρο 5 του Συμφώνου 

όριζε ότι «εάν κράτος-μέλος δεχόταν επίθεση, κάθε συμβαλλόμενο μέρος βοηθά το μέρος που 

δέχεται την επίθεση, βάσει του δικαιώματος νόμιμης άμυνας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα 

μέτρα για την αποκατάσταση και την εγγύηση της ασφάλειας, ακόμη και με τη χρήση των 

ενόπλων δυνάμεων». Η πρόβλεψη προκάλεσε τη δυσφορία των Δυτικοευρωπαίων, που 

θεωρούσαν ότι ενείχε τον κίνδυνο της «εγκατάλειψής» τους από τους Αμερικανούς σε 

περίπτωση σοβιετικής επίθεσης. 

Η έντονη ανασφάλεια των Δυτικοευρωπαίων, η ανάγκη τους να διατηρήσουν τους 

Αμερικανούς μπλεγμένους στη Γηραιά Ήπειρο και η φοβία τους ότι οι Αμερικανοί θα 

μπορούσαν να τους «εγκαταλείψουν», αποτέλεσαν μόνιμα μοτίβα της ιστορίας του ΝΑΤΟ στη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (Χατζηβασιλειου 2012). 

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και όταν η ΕΕ άρχισε πλέον να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ΚΕΠΠΑ, οι Αμερικανοί εξέφρασαν τις 

ανησυχίες τους και μερικές φορές τον σκεπτικισμό τους σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις. 

Για παράδειγμα, στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Μάαστριχτ το 1991, ο Πρόεδρος των 

ΗΠΑ George Bush Senior είχε σοβαρά αμφισβητήσει την πρόθεση των Ευρωπαίων Συμμάχων 

του για τη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής ΚΕΠΠΑ έξω από την τροχιά του ΝΑΤΟ και ζήτησε 

την αναγνώριση της υπεροχής του ΝΑΤΟ στην μετά τον ψυχρό πόλεμο Ευρωπαϊκή ασφάλεια 

(Bellou 2003).  

Κατά τη διάρκεια της πορείας ολοκλήρωσης, ευρωπαϊστές και ατλαντιστές στήριξαν 

την ιδέα  δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΤΑΑ) και σε ένα 

μεταγενέστερο στάδιο μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, μόνο με τη μορφή 

μιας ευρωπαϊκής συνιστώσας εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας και την ανάγκη 
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επαναπροσδιορισμού των ευρωατλαντικών σχέσεων στη μεταψυχροπολεμική εποχή 

(Βοσκόπουλος 2012, 238). 

Οι ΗΠΑ με τη σειρά τους, στήριξαν και αυτοί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πυλώνα 

εντός του ΝΑΤΟ, με βάση την αντίληψη ότι μια «πολιτικά και οικονομικά ισχυρή Ευρώπη 

οφείλει να συνεισφέρει ισομερώς» (Hunter, 2001). Έτσι στη συνάντηση ΕΕ-ΝΑΤΟ στη 

Μαδρίτη (2003) συμφωνήθηκαν οι προϋποθέσεις παροχής στην Ένωση πρόσβασης στα μέσα 

και δομές της Ατλαντικής Συμμαχίας, προκειμένου να αποκτήσει η Ευρώπη επιχειρησιακές 

ικανότητες. Ο στόχος των διευθετήσεων Berlin(+) που είδαμε και στο 1ο  Κεφάλαιο της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν η ενίσχυση της ΕΠΑΑ, προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική δράση της Ένωσης. Οι διευθετήσεις διαμόρφωσαν ένα εξελικτικό αλλά 

ταυτόχρονα αυτιστικής υφής πλαίσιο, συμβατό με τις προτεραιότητες των ΗΠΑ (Joint Press 

Statement by the NATO Secretary General and the EU Presidency , 2003)  

Η δράση του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αλλά 

πρέπει να αναφερθεί η άμεση ενεργοποίηση του, κατά τη διάρκεια των γεγονότων στην 

Ουκρανία, η οποία ήταν το κρίσιμο κράτος για τις ΗΠΑ (Brzezinski 1997), αλλά και όπου, για 

πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι ευρωπαίοι ένιωσαν την ανάσα της Ρωσίας στο σβέρκο 

τους. Στη Σύνοδο Κορυφής, που έγινε στην Ουαλία, στις 9 Απρ 2014, αμέσως μετά τα γεγονότα 

στην Κριμαία, αποφασίστηκε η υποχρέωση όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να διαθέτουν 

κατ΄ ελάχιστο το 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) τους σε αμυντικούς 

εξοπλισμούς, ως ένα μέσο για την ανάσχεση των βλέψεων της Ρωσίας (NATO, The Wales 

Declaration on the Transatlantic Bond 2014). 

Παραδοσιακά, οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ ξεπερνούσαν τις αντίστοιχες των 

συμμάχων της από τότε που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, το 1949. Όμως, το χάσμα έχει διευρυνθεί από 

τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν και οι ΗΠΑ εισήλθαν σε νέο 

ράλι εξοπλισμών. Από τα 28 κράτη-μέλη της συμμαχίας, μόνο πέντε – οι ΗΠΑ, η Πολωνία, η 

Εσθονία, το ΗΒ και, φυσικά, η Ελλάδα – καλύπτουν αυτό τον στόχο (Greece.com 2016). 

Στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2016 ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Donald 

Trump εξελέγη ως ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο οποίος αναλάβει 

τα προεδρικά καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου του 2017. Ο Trump βλέποντας τον κόσμο μέσα 

από τα μάτια ενός επιχειρηματία, θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ, ως έχει, είναι μια κακή συμφωνία64, με 

τις ΗΠΑ να πληρώνουν για τους Ευρωπαίους οι οποίοι δεν παίρνουν στα σοβαρά την 

                                                      
64 Χρησιμοποίησε την λέξη «obsolete» που σημαίνει «no longer used», δηλαδή ξεπερασμένος, απαρχαιωμένος. 
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υπεράσπισή τους. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του είπε πως, αν η Ρωσία 

επιτεθεί σ' ένα μέλος του ΝΑΤΟ, αυτός θα εξετάσει αν η χώρα στόχος είχε εκπληρώσει τις 

αμυντικές δεσμεύσεις της (δηλαδή την προαναφερθείσα υποχρέωση του 2% για την άμυνα), 

πριν της παράσχει στρατιωτική βοήθεια, ενώ είχε επίσης δηλώσει πως θα καλλιεργήσει 

στενότερες σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν (LiFO 2016). 

Ο νυν πρόεδρος Barack Ombama, έσπευσε αμέσως να καθησυχάσει τους ευρωπαίους 

συμμάχους για την δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ» (Ναυτεμπορική 2016) και αντίστοιχος 

εφησυχασμός επιδιώχθηκε και από ελληνικής πλευράς, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην 

Ελλάδα (Γεώργας 2016). Εντούτοις όμως η ανησυχία των ευρωπαίων παραμένει στα ύψη και 

υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ, όπως οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΑΠΕ/Reuters 

2016), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (CNN.GR 2016) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(REUTERS 2016), προειδοποιούν για τις συνέπειες της εκλογής Trump. 

Όπως είδαμε, αυτή η άποψη για ισοκατανομή των υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ δεν είναι 

νέα, αλλά το δόγμα του Trump «Πρώτα η Αμερική65» τοποθετεί την Ευρώπη στο στόχαστρο, 

αφού εάν το ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον η αξιόπιστη ακρογωνιαία λίθος της ευρωπαϊκής άμυνας, 

τότε πρέπει να βρεθεί εναλλακτική λύση. 

Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι περίπου τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ θα ήθελαν 

να δουν μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ σε θέματα της ΚΠΑΑ (Blog 2016). Το  Brexit (που θα 

μελετηθεί επισταμένα στο επόμενο υποκεφάλαιο) και η εκλογή του Donald Trump έχουν 

υποχρεώσει τους ηγέτες της ΕΕ να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στην ευρωπαϊκή άμυνα. 

Αναγνωρίζουν πλέον ότι πρέπει εργασθούν σε δύο τομείς, πρώτον, να αυξήσουν το μερίδιό 

τους στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και να βασίζονται λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

δεύτερο, να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία της Ένωσης μετά από την έλλειψη εμπιστοσύνης 

στο δημοψήφισμα της Μεγάλης Βρετανίας. 

Μια πρόσφατη σύνοψη πολιτικής (Besch 2016), η οποία εξετάζει πώς το Brexit και η 

εκλογή του Trump θα επηρεάσει αυτούς τους δύο τομείς εργασιών, διαπιστώνει ότι, α) οι 

προσπάθειες να γίνει η αμυντική βιομηχανία της ΕΕ πιο ανταγωνιστική παραμένουν ζωτικής 

σημασίας, β) η ΕΕ και το ΗΒ θα πρέπει να ξεπεράσουν τα πολιτικά εμπόδια και να εργαστούν 

προς μια στενή σχέση άμυνας και γ) η ισχυρή ηγεσία, ιδιαίτερα από τη Γαλλία και τη Γερμανία, 

                                                      
65 Κύριο σλόγκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Trump ήταν το «America First» 
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θα είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουν οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση της ΚΠΑΑ 

να επιτύχουν. 

 

4.3.2 ΕΞΟΔΟΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ  

 
Στις 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο ΗΒ δημοψήφισμα περί της παραμονής 

στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα ήταν 51,89% υπέρ της αποχώρησης και οι αντιδράσεις από το 

αποτέλεσμα ήταν σαρωτικές. Ο πρωθυπουργός David Cameron παραιτείται, αλλά η νέα 

πρωθυπουργός Τερέζα Μέι  δηλώνει πως το Άρθρο 50, με το οποίο ξεκινά η διετής αντίστροφη 

μέτρηση για την έξοδο, δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός του 2016 (Newsbomb 2016). 

Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ο οριστικός αντίκτυπος που θα έχει η απόφαση του ΗΒ 

στην ίδια την ΕΕ - στις πολιτικές, στα θεσμικά της όργανα, στις προτεραιότητές της και στο 

ρόλο της ως παγκόσμιος παράγοντας, δεδομένου ότι η αναχώρηση του αποτελεί σημαντική 

οπισθοδρόμηση για τις φιλοδοξίες της Ένωσης. 

Το ΗΒ έχει το υψηλότερο ποσοστό στις αμυντικές δαπάνες του από οποιαδήποτε 

ευρωπαϊκή χώρα και είναι ένα από τα λίγα μέλη του ΝΑΤΟ, που τηρούν την κατευθυντήρια 

γραμμή του οργανισμού για χρησιμοποίηση  το 2% του ΑΕΠ για δαπάνες για την άμυνα (Beale 

2016). Ως εκ τούτου, οι στρατιωτικές δυνατότητες του ΗΒ θα είναι λιγότερο εύκολα 

προσπελάσιμες στην ΕΕ ενώ, ούτε και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ, η οποία αναβαθμίστηκε με 

τις πρόσφατες προσπάθειες για συνεργασία σε θέματα όπως ο υβριδικός πόλεμος και η 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεν θα βοηθηθεί με την απόσυρση από την ΕΕ. Συνολικά, η 

εικόνα του post-Brexit είναι μια ΚΠΑΑ με μειωμένη δυνατότητα. 

Ωστόσο, το ΗΒ έχει καιρό τώρα που είναι χλιαρό σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη 

των διαφόρων πτυχών της ΚΠΑΑ, αφού ενώ το Επιχειρησιακό Στρατηγείο της «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» 

βρίσκεται στο Northwood, και ενώ το ΗΒ έχει διαθέσει ήδη δύο πλοία στην Επιχείρηση 

«ΣΟΦΙΑ», η συνολική συμβολή του με προσωπικό στο πεδίο της μάχης, στις στρατιωτικές και 

μη στρατιωτικές δράσεις παραμένει μάλλον χαμηλό (περίπου 5-7% από το τρέχον σύνολο του 

προσωπικού που έχει αναπτυχθεί). 

Φοβούμενο μια αλληλοεπικάλυψη των δομών και μηχανισμών με το ΝΑΤΟ (ανάμεσα 

σε άλλους λόγους), το ΗΒ εναντιώθηκε επίσης σε ορισμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στις 

Βρυξέλλες, καθώς και σε διάφορες αυξήσεις στον προϋπολογισμό της ΚΠΑΑ. Η εξαφάνιση 

του βρετανικού βέτο επί των θεμάτων αυτών θα μπορούσε να φέρει νέα ώθηση σε 
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πρωτοβουλίες που έχουν μπλοκαριστεί εδώ και καιρό και να ανοίξει την πόρτα σε νέες 

προτάσεις. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιδέα δημιουργίας ενός μόνιμου επιχειρησιακού 

στρατηγείου στις Βρυξέλλες, το οποίο να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και διεξάγει τις 

αποστολές της ΕΕ. Το ΗΒ έχει από το 2003 αντιταχθεί σθεναρά σε αυτήν την ιδέα, με το φόβο 

ότι θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία των λειτουργιών και δομών που θα 

είναι παράλληλες με εκείνες του ΝΑΤΟ. 

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν πιθανές προσαρμογές του προϋπολογισμού του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ο οποίος έχει παγώσει στα 30,5 εκατομμύρια ευρώ για τα 

πέντε τελευταία χρόνια) και στη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Αθηνά, η οποία καλύπτει τα 

κοινά έξοδα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ – παρά το γεγονός ότι το ΗΒ δεν είναι η 

μόνη χώρα που αντιτίθεται στο να αυξηθεί η κοινή χρηματοδότηση. 

Τελικά, ωστόσο, η πιθανή αναζωογόνηση της ΚΠΑΑ μετά το Brexit θα εξαρτηθεί από 

την πολιτική όρεξη μεταξύ των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ - ειδικότερα της Γαλλίας και 

Γερμανίας - καθώς και στα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στο επίπεδο της ΕΕ, η Y/E Federica 

Mogherini και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επέδειξαν περισσότερο 

ενδιαφέρον σε θέματα στρατιωτικής άμυνας και ασφάλειας από τους προκατόχους τους. 

Εν τω μεταξύ, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και Γερμανίας  δημοσίευσαν μια 

κοινή δήλωση για να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για το ευρωπαϊκό εγχείρημα (Faleg 

2016). Η δήλωση αυτή υποστηρίζει αρκετές πρωτοβουλίες και αντικατοπτρίζει ακριβώς μια 

εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ΚΠΑΑ - συμπεριλαμβανομένων της καθιέρωσης μιας 

μόνιμης πολιτικο-στρατιωτικής ιεραρχίας, της καθιέρωσης «ναυτικών δυνάμεων σε 

ετοιμότητα» και μια επιστροφή στην ιδέα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας στην 

Άμυνα, μεταξύ των κρατών μελών, αναγνωρίζοντας ότι «το δυναμικό μιας αληθινά κοινής 

εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεν έχει πλήρως χρησιμοποιηθεί». 

Το έγγραφο θέσης έξι-σελίδων που κυκλοφόρησε πριν από το ΕΣ, το Σεπτέμβριο του 

2016, στη Μπρατισλάβα, πρότεινε ένα νέο στρατιωτικό αρχηγείο, κοινή χρήση στρατιωτικών 

πόρων και άλλες προτάσεις για την ενίσχυση της ΚΠΑΑ, στο συνολικό πλαίσιο της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας. Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά «…λαμβάνοντας υπόψη 

την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την ΕΕ, θα πρέπει να ενεργούμε πλέον 

ως 27 [κράτη μέλη]» (Rettman 2016). 
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Την επόμενη μέρα, ο Υπουργός Άμυνας του ΗΒ, Michael Fallon, ανέφερε ότι όσο είναι 

ακόμα το ΗΒ στο μπλοκ της ΕΕ, θα εμποδίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία για να μετατραπεί η 

ΕΕ σ’ έναν αντίπαλό του ΝΑΤΟ (Peck 2016). Η πρόταση ωστόσο, υποστηρίχθηκε από την 

Ιταλία και την Ισπανία σε επιστολή που απέστειλαν στους Υπουργούς Άμυνας της ΕΕ, στις 11 

Οκτωβρίου (Rettman, 2016). 

Μια άλλη συνέπεια του Brexit είναι ο επαναπροσδιορισμός και η αύξηση του επιπέδου 

φιλοδοξίας της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Αυτό συνδέεται στενά με την 

εφαρμογή της νέας EUGS, καθώς και του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ. 

Ωστόσο απαιτείται προσοχή, καθώς ο χρόνος θα δείξει σε ποιο βαθμό οι διάφορες 

προτάσεις που είναι στο τραπέζι θα μεταφραστούν σε δεσμεύσεις, πολιτικές και δράσεις, 

δεδομένου ότι Γαλλία και Γερμανία θα πραγματοποιήσουν γενικές εκλογές εντός του 2017. 

Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που μπορεί να κρύβονταν βολικά πίσω από το βέτο του ΗΒ μέχρι 

τώρα, μπορεί επίσης να έρθουν στο προσκήνιο και να αντιταχθούν σε συγκεκριμένες 

προτάσεις. 

Όμως, όπως διαπιστώθηκε, υπάρχει ένα βαθμός πολιτικής θέλησης ώστε να επιτευχθεί 

πρόοδος στην ανάπτυξη της ΚΠΑΑ και έτσι, αντί για μείωση της φιλοδοξίας της ΕΕ με την 

απόσυρση του ΗΒ, η ΚΠΑΑ γίνεται εκ νέου το επίκεντρο της προσοχής μετά το δημοψήφισμα. 

 

4.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΠΑΑ 

Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι υψίστης σημασίας για την ΕΕ, αφού βασίζεται σε κοινές 

αξίες και αρχές, καθώς και στην αμυντική συνεργασία μέσω του ΝΑΤΟ. Ενώ, όπως είδαμε, 

είχαν αντίθετη θέση στο παρελθόν, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «ένας από τους 

ισχυρότερους υποστηρικτές να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική και αποδοτική ΚΠΑΑ» 

(Langlois 2013, 2). Εάν το δούμε θετικά, η εκλογή του Trump μπορεί να είναι ένα ακόμα 

εξωτερικό ερέθισμα που έλειπε ακόμα για να κάνει τους Ευρωπαίους να συνεργασθούν 

στενότερα στον τομέα της ΚΕΠΠΑ.  

Επιπλέον, η απουσία του ΗΒ από τις δομές λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες θα 

παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ μια μοναδική ευκαιρία να κάνουν τα άνευ προηγουμένου 

τολμηρά βήματα προς ένα μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξίας για την ΚΠΑΑ, βάσει των 

συστάσεων της EUGS, η οποία έκανε πλέον σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να είναι στρατηγικά 
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ανεξάρτητη, να τροποποιήσει το επίπεδο φιλοδοξίας της και να λάβει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση (Faleg 2016).  

Συνυπολογίζοντας τις αντιδράσεις από την εκλογή του Donald Trump και από την 

αναμενόμενη έξοδο του ΗΒ, βλέπουμε τις αποφάσεις του ΕΣ να κινούνται προς μια, άνευ 

προηγουμένου, αναβάθμιση των δομών της ΚΠΑΑ και ως συνέπεια και των δράσεων που 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα είναι ότι η ΕΕ είναι κοντά στο να κάνει ένα από 

τα μεγαλύτερα άλματα προς τα εμπρός στη συνεργασία ασφάλειας και άμυνας μετά τη δήλωση 

του St.Malo, αφού η EUGS έχει εισαγάγει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας, ανοίγοντας το δρόμο 

για έναν μεγαλύτερο ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια ασφάλεια και το Brexit έχει καταστήσει 

ευκολότερο για τα κράτη μέλη της ΕΕ να βρουν συναίνεση για τις μεταρρυθμίσεις της 

πολιτικής.  

Ωστόσο, η κρίσιμη δοκιμασία θα είναι τα συμφωνημένα μέτρα για μια πιο ενωμένη 

Ευρωπαϊκή άμυνα να υποστηριχθούν από σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις και αυτό πρέπει να 

συμβεί γρήγορα, καθόσον οι εξωτερικές απειλές εντατικοποιούνται, πολλαπλασιάζονται και 

διαφοροποιούνται, η εσωτερική πολιτική της ΕΕ γίνεται πιο ευάλωτη σε λαϊκίστικες δυνάμεις 

και αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Το παράθυρο ευκαιρίας για την ΚΠΑΑ δεν θα είναι για πάντα 

ανοικτό. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

ΕΕ από τις καταβολές της πασχίζει να συμβάλει στη σύζευξη των 

πολιτικών και οικονομικών στοιχείων των κρατών μελών της, προσδοκώντας 

ταυτόχρονα στη συναίρεση τους με το πλέγμα της ανάπτυξης, της ασφάλειας και της άμυνας.  

Στην εξωτερική της πολιτική δράση επιδιώκει να διαδραματίσει ιθύνων και ουσιαστικό 

ρόλο, αποβλέποντας στη μεταλαμπάδευση των θεμελιωδών αρχών που τη διέπουν, μεταξύ των 

οποίων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης (άρθρο 21.1, ΣΕΕ). 

Συνεπώς, ο στρατηγικός της προσανατολισμός ουσιαστικοποιείται μέσα από τη 

διασφάλιση της εσωτερικής της ασφάλειας, στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης, στην 

πρόληψη των συγκρούσεων και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, σύμφωνα με τις 

αρχές και το πνεύμα που διέπει τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 21.2.γ, 

ΣΕΕ).  

Οι αρχικές πρόνοιες της ΕΕ για αμοιβαία συνδρομή, για ρήτρα αλληλεγγύης, για το 

Start-up Fund, καθώς και για την προοπτική της επίτευξης της κοινής άμυνας, μέσα από την 

κοινή αμυντική πολιτική, αναθερμαίνονται μέσα από τα τελευταία συμπεράσματα των ΕΣ, 

μέσα από την υιοθέτηση της EUGS και του Defence Action Plan, καθώς και μέσα από την 

αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,  πιστοποιώντας ότι η ΕΕ βαδίζει 

αργά μεν αλλά σταθερά στην εξελικτική της πορεία. 

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ εξυπηρετούν 

συμφέροντα και κοινότητες πέρα από την ίδια την ΕΕ και η δική τους εξελικτική πορεία είναι 

αναγκαία και επιβεβλημένη.  

Οι παράγοντες που επιδρούν και θα συνεχίσουν να επιδρούν σε αυτές, είτε σταδιακά 

μεταβάλλονται (BREXIT), είτε αναβαθμίζονται (π.χ. Μηχανισμός ΑΘΗΝΑ) είτε 

εξομαλύνονται (Joint EU-NATO Declaration), προς όφελος της ΚΠΑΑ. 

Η σύγκριση των δύο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λιβύη και στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία απέδειξε ότι μόνο όταν τα κράτη -μέλη ενεργούν από κοινού 

τότε μπορούν να ικανοποιηθούν όλες τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη επέμβαση, δηλαδή 

νομιμοποίηση, ενίσχυση δυνατοτήτων και επιμερισμό του κόστους. 

Η 
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Είναι γεγονός, ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης. Η ανάγκη 

εφαρμογής της στρατηγικής της πολιτικής, της ενδυνάμωσης του διπλωματικού της ρόλου, 

καθώς και της παραγωγής απτών αποτελεσμάτων, συγκαταλέγονται στις προκλήσεις τις οποίες 

αναμένεται να αντιμετωπίσει και να κληθεί να διαχειρισθεί η ΚΠΑΑ, προκειμένου να 

διασφαλίσει το διεθνή ρόλο της ΕΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟΝΥΜΙΩΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΔΕΕ Δυτικό-Ευρωπαϊκή Ένωση WEU Western-European Union 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση  EU European Union 

ΣΕΕ Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης  TEU Treaty of European Union 

NATO 
Οργανισμός Βόρειο-Ατλαντικής 

Συμμαχίας  
NATO 

North Atlantic Treaty 

Organization 

ΕΠΑΑ 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας  
ESDP 

European Security and Defence 

Policy 

ΚΠΑΑ 
Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας 
CSDP 

Common Security and Defence 

Policy 

ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα   EEC European Economic Community 

ΕΠΣ Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία  EPC European Political Cooperation  

ΕΕΠ Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη  SEA Single European Act 

ΚΕΠΠΑ 
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας  
CFSP 

Common Foreign and Security 

Policy  

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών UN United Nations 

- Πρωταρχικός Στόχος   - Headline Goal 

ΕΣ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο EUC European Union Council 

ΕΠΑ Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας  PSC Political and Security Committee 

ΣΕΕΕ 
Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
EUMC 

European Union Military 

Committee 

ΣΕΕΕ Στρατιωτικό Επιτελείο  EUMS European Union Military Staff 

ΣγΕ Συνεταιρισμός για την Ειρήνη PfP Partnership for Peace  

ΒΑΣ Βορειοατλαντικό Συμβούλιο NAC North Atlantic Council 

ΣΕΒΑΣ Στρατιωτική Επιτροπή ΝΑΤΟ NATOMC NATO Military Committee 

- Επίπεδο Φιλοδοξίας της ΕΕ - EU Level of Ambition 

- 
Βασική Ιδέα Ενεργείας Διαχείρισης 

Κρίσεων 
CMC Crisis Management Concept 

ΣΜ 
Τακτικοί Σχηματισμοί Μάχης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
EUBGs EU Battlegroups  

- Επιχειρησιακό Στρατηγείο της ΕΕ EUOpCen EU Operations Centre 

- 

Δυνατότητα για Αυτόνομο 

Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και 

Διεξαγωγή Μη Στρατιωτικών 

Αποστολών 

CPPC 
Civilian Planning and Conduct 

Capability 

- 
Επιτροπή Μη Στρατιωτικών 

Θεμάτων Διαχείρισης Κρίσεων 
CIVCOM 

Committee for Civilian Aspects 

of Crisis Management 

ΣλΕΕ Συνθήκη της Λισαβόνας  - - 

ΣΕΥ Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων FAC Foreign Affairs Council 

ΕΜΑ 
Επιτροπή των Μόνιμων 

Αντιπροσώπων 
COREPER 

Comité des représentants 

permanents (fr) 

Υ/Ε της ΕΕ 
Ύπατος Εκπρόσωπος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
HR 

High Representative of the Union 

for Foreign Affairs and Security 

Policy 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - European Commission 

ΕΥΕΔ 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης 
EEAS European External Action Service   

ΕΟΑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας EDA European Defence Agency  

- 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και 

Διαχείρισης Κρίσεων 
CMPD 

Crisis Management and Planning 

Directorate  

- 
Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών της 

ΕΕ 
EU INTCEN EU Intelligence Analysis Centre 

- Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ - EU Special Representative 

- Ρήτρα Αλληλεγγύης  - Solidarity Clause 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

- Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία  PESCO Permanent Structure Cooperation 

ΔΣ ΕΟΑ Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑ EDA StB EDA Steering Board 

- Ταμείο Εκκίνησης  - Start-Up Fund 

- Αστυνομική Αποστολή της EE EUPM EU Police Mission 

- 
Αποστολή της EE για την επιβολή 

του κράτους δικαίου  
EULEX EU Rule of Law Mission 

 Δύναμη Σταθεροποίησης SFOR Stabilization Force  

 Αποστολή Επιτήρησης της ΕΕ EUMM EU Monitoring Mission  

 
Αποστολή της ΕΕ για Υποβοήθηση 

του Ελέγχου των Συνόρων  
EUBAM EU Border Assistance Mission 

 Συμβουλευτική Αποστολή της ΕΕ EUAM EU Advisory Mission  

πΓΔΜ 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας 
fYROM 

Former Yugoslav Republic of 

Macedonia 

ΑΔΣΔΕ 
Ανώτατη Διοίκηση Συμμαχικών 

Δυνάμεων Ευρώπης 
SHAPE 

Supreme Headquarters Allied 

Powers Europe 

- Στρατιωτική Επιχείρηση της ΕΕ EUFOR European Union Force 

- 
Αποστολή της ΕΕ Παροχής 

Συμβουλών σε Θέματα Αστυνομίας  
EUPAT EU Police Advisory Team  

- 
Αποστολή της EE για την επιβολή 

του κράτους δικαίου  
EUJUST EU Rule of Law Mission  

- 

Στρατιωτική Συμβουλευτική 

Αποστολή της ΕΕ για Στρατιωτικά 

Θέματα  
EUMAM EU Military Advisory Mission 

- Στρατιωτική Ναυτική Επιχείρηση  EUNAVFOR EU Naval Force 

- 
Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα 

των Ηνωμένων Εθνών 
WFP World Food Program 

 
Στρατιωτική Εκπαιδευτική Αποστολή 

της ΕΕ 
EUTM EU Military Training Mission 

- 
Αποστολή της ΕΕ για την 

Οικοδόμηση Δυνατοτήτων 
EUCAP EU Capacity Building Mission 

- 
Αποστολή της Αφρικάνικης Ένωσης 

στη Σομαλία 
AMISOM 

African Union Mission on 

Somalia 

- 

Πολυδιάστατη Ολοκληρωμένη 

Αποστολή Σταθεροποίησης των ΗΕ 

στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
MINUSCA 

United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilisation Mission in 

the Central African Republic 

- Πλήρης Επιχειρησιακή Ικανότητα FOC Full Operational Capability  

- 

Αποστολή της ΕΕ για 

Παρακολούθηση στο Άτσε της 

Ινδονησίας 
AMM Aceh Monitoring Mission  

- 

Γραφείο Συντονισμού 

Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του 

ΟΗΕ 
UN OCHA 

United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian 

Affairs 

- Διευθετήσεις του Βερολίνου Berlin (+) Berlin Plus Arrangements 

ΕΣΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας ESS European Security Strategy  

- Εσωτερικά Εκτοπισμένοι IDPs Internally Displaced Persons  

- Προστασία των Αμάχων POC Protection of Civilians 

- Ασφαλές και Σίγουρο Περιβάλλον SASE Safe and Secure Environment 

- Χώρα Υποδοχής HN Host Nation 

- Διεθνείς Οργανισμοί IOs International Organisations 

ΜΚΟ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις NGOs Non-Governmental Organisations 

- 
Αξιωματικός Υπεύθυνος Τύπου και 

Δημοσίων Πληροφοριών  
PPIO 

Press and Public Information 

Officer  

- Σύμβουλοι για θέματα φύλου GenAd Gender Advisers 

- 
Προσωρινό Μεταβατικό Εθνικό 

Συμβούλιο 
ITNC 

Interim Transitional National 

Council 

ΠΣΕΕ Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ EUGS EU Global Strategy 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

- 

Διεθνής Αποστολή Υποστήριξης της 

Αφρικανικής Ένωσης στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία  
MISCA 

Mission Internationale de Soutien 

à la Centrafrique sous conduite 

Africaine (fr.) 

ΕΠΓ Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία ENP European Neighbourhood Policy 

- Ρήτρα Αλληλεγγύης - Solidarity Clause 

- Σχέδιο Εφαρμογής - Implementation Plan 

- Σχέδιο Δράσης - Action Plan 

- Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων CDP Capability Development Plan 

- Έρευνα και Τεχνολογία R & T Research and Technology 

ΜΜΕ Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις SMEs Small Medium Entreprises 

ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων EIB European Investment Bank 
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