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ΣΥΝΟΨΗ 

Ο Hans Morgentau στο βιβλίο του «Politics among nations», εμφατικά 

δήλωνε ότι η Αφρική δεν είχε Ιστορία πριν τον Ά Παγκόσμιο πόλεμο, «It was 

politically empty space». Αυτή του η δήλωση είναι ενδεικτική του τρόπου που 

βλέπει η προηγμένη Δύση την Μαύρη Ήπειρο. Παρά το γεγονός ότι η Ήπειρος 

ήταν εγγενώς και σε βάθος εμπλεγμένη με το παγκόσμιο εμπόριο ήδη από τις 

αρχές του 19ου αιώνα εντούτοις η διεθνή κοινότητα την αντιμετώπιζε με μια 

παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος. Αυτή η παράδοξη αντίφαση επηρέασε εκτεταμένα 

τις ακαδημαϊκές σπουδές αναφορικά με την θέση της Αφρικής στην Διεθνή 

πολιτική και τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν η περιοχή από την Θεωρία Διεθνών 

Σχέσεων.  

Εντούτοις μετά το πέρας του Ψυχρού πολέμου και την εμφάνιση 

καινούριων ρευμάτων σκέψης άρχισαν να διαφαίνονται κάποια σημάδια αλλαγής. 

Αυτά αρχικά εκδηλώθηκαν με την τάση επαναπροσδιορισμού της έννοιας της 

ασφάλειας που παραδοσιακά μονοσήμαντα επικεντρωνόταν μόνο στον 

στρατιωτικό πολιτικό τομέα και αποκλειστικά μέσα από κρατοκεντρικά δίκτυα. 

Συνεπακόλουθα, άρχισε να αναβαθμίζεται και η θέση της περιφέρειας ως 

αντικείμενο ανάλυσης της ασφάλειας. 

Ακολουθώντας αυτές τις αλλαγές το παρόν πόνημα παρουσιάζει την εικόνα 

της Μαύρης Ηπείρου μέσα από το πρίσμα της Θεωρίας Περιφερειακών 

Συμπλεγμάτων Ασφαλείας. Ιχνηλατώντας τις εκφάνσεις δυναμικών ασφαλείας της 

Ηπείρου σε  εγχώριο, περιφερειακό, διαπεριφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο 

επιχειρείται να καθοριστεί πιο επίπεδο είναι το κυρίαρχο, να διαγνωστεί η ρίζα των 

προβλημάτων ασφαλείας της Αφρικής και εν συνεχεία να προβλεφθεί το απώτερο 

αλλά και το άμεσο μέλλον της. Ένα μέλλον στο οποίο εάν επιβεβαιωθούν τα 

σενάρια επιστροφής σε αυτό που πολλοί μελετητές προκρίνουν ως εξαιρετικά 

πιθανά, τότε η απελευθέρωση του βιβλικού τέρατος Λεβιάθαν, με την Χομπεσιανή 

του διάσταση, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του, του επικυρίαρχου, θα ήταν 

μια μάλλον καλοδεχούμενη εξέλιξη.   

Λέξεις Κλειδιά: ασφάλεια, ασφαλειοποίηση, συμπλέγματα περιφερειακής 
ασφάλειας, Υποσαχάρια Αφρική  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η Υποσαχάρια Αφρική βρίσκεται στο περιθώριο του Διεθνούς Συστήματος 

για πολλά χρόνια και αυτό συμβαίνει παρόλο που η Ήπειρος είναι εγγενώς και σε 

βάθος εμπλεγμένη με το παγκόσμιο εμπόριο από τις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτή 

η παράδοξη αντίφαση ανάμεσα στην περιθωριοποίηση και την παγκοσμιοποίηση 

επηρέασε εκτεταμένα τις ακαδημαϊκές σπουδές αναφορικά με την θέση της 

Αφρικής στην Διεθνή πολιτική. Επίσης η διάσταση μεταξύ περιθωριοποίησης και 

παγκοσμιοποίησης είχε εκτεταμένες επιπτώσεις στο πως αντιμετωπιζόταν η 

περιοχή από την Θεωρία Διεθνών Σχέσεων. 

Πραγματικά, η έλλειψη ενδιαφέροντος για την Αφρική υπήρξε διαχρονικά 

σταθερή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει το ανωτέρω είναι η ρήση 

του Hans Morgentau για την Αφρική στο βιβλίο του «Politics among nations», 

όπου εμφατικά δηλώνει ότι η Αφρική δεν είχε Ιστορία πριν τον Ά Παγκόσμιο 

πόλεμο, «It was politically empty space»1.  

Παρόμοια αντίληψη για την Αφρική φαίνεται πως  έχει και ο ιδρυτής  του 

νέο ρεαλισμού Keneth Ν. Waltz που δηλώνει για τις λιγότερο ισχυρές χώρες του 

τρίτου κόσμου και διασταλτικά και για την Αφρική: Θα ήταν αστείο να 

κατασκευάσεις μια Θεωρία Διεθνών Σχέσεων βασιζόμενος στην Μαλαισία και την 

Κόστα Ρίκα. Μια γενική θεωρία Διεθνών Σχέσεων βασίζεται στις Μεγάλες 

Δυνάμεις2. 

Εντούτοις με την κομβική αλλαγή που συντελέστηκε μετά το πέρας του 

Ψυχρού πολέμου και την συνεπακόλουθη απελευθέρωση καταπιεσμένων 

δυναμικών, καινούρια ρεύματα σκέψης εμφανίστηκαν που αμφισβήτησαν εκ 

βάθρων τις υπάρχουσες απόψεις. Έτσι άρχισε να αμφισβητείται και η έννοια της 

ασφάλειας που παραδοσιακά μονοσήμαντα επικεντρωνόταν μόνο στον 

στρατιωτικό πολιτικό τομέα και αποκλειστικά μέσα από κρατοκεντρικά δίκτυα και 

                                                           
1
 Hans  Morgentau, Politics among Nations, 1985, p.369 

2 Keneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 1979 



2 

 

που πλέον κρινόταν ως ακατάλληλη λόγω του περιορισμένου εύρους της επί των 

τομέων εφαρμογής της. 

Κύριοι εκφραστές αυτής της αμφισβήτησης είναι οι εκπρόσωποι της 

σχολής της Κοπεγχάγης της οποίας οι θέσεις και οι απόψεις θα παρουσιαστούν 

εκτεταμένα στην συνέχεια. Αυτό που όμως πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα του θεωρητικού διαβήματος της Σχολής της Κοπεγχάγης 

είναι ότι επανεξετάζοντας την περιφερειακή θεωρία της ασφάλειας μέσα από μια 

διευρυμένη ατζέντα ασφάλειας αναβάθμισαν την περιφέρεια ως αντικείμενο 

ανάλυσης της ασφάλειας. Έτσι αν και στα τελευταία χρόνια του Ψυχρού πολέμου 

είχε υποβαθμιστεί η περιφέρεια ως αντικείμενο ανάλυσης της ασφάλειας, 

εντούτοις μεταψυχροπολεμικά αναδείχτηκαν πολλοί περιφερειακοί οργανισμοί 

που έστρεψαν το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες περιφέρειες, 

εξαιτίας εν πολλοίς και της έλλειψης μιας δεσπόζουσας κανονιστικής δύναμης σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιοι από αυτούς τους περιφερειακούς οργανισμούς που 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την δυναμική τους συντέλεσαν στον 

επανεστιασμό του παγκόσμιου ενδιαφέροντος στο περιφερειακό επίπεδο είναι η 

EU, ASEAN, NAFTA, South Asian Association for Regional Cooperation κ.α. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως ένας περιφερειακός οργανισμός μπορεί να 

συντελέσει στην εξέλιξη της Περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή του και 

έτσι να καταστήσει την περιφέρεια στην οποία ανήκει πρωτεύουσας σημασίας ως 

αντικείμενο ανάλυσης ασφαλείας, αποτελεί η περίπτωση της ASEAN.3 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός λοιπόν της  παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή   του 

υφιστάμενου συστήματος ασφαλείας στην αφρικανική ήπειρο, προκειμένου μέσα 

από αυτήν την περιγραφή να φανερωθεί η αξία της απόδοσης στο θεωρητικό 

περιεχόμενο της ασφάλειας μιας διευρυμένης ατζέντας που πλέον δεν ορίζει 

μονοσήμαντα τα κράτη ως κύριους φορείς του περιεχομένου της ασφάλειας, αλλά 

                                                           
3
 Μικέλης, Κ. & Στροίκος, Δ. 'Ακροβατώντας Μεταξύ Ηγεμονίας και Περιφερειοποίησης; Η Εξέλιξη 

της ASEAN και της Περιφερειακής Συνεργασίας στην Περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, Μετά το 
Ψυχρό Πόλεμο' στο Περράκης, Σ. (επιμ.) (2011) 'Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και 
Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση' Αθήνα, Ι. Σιδέρης, σελ. 223-243 (πρακτικά 
του ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων του 2009) 
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αποδίδει αυτήν την ιδιότητα και σε άλλους μη κρατικούς δρώντες. Πέρα όμως 

από τον προαναφερθέντα σκοπό, υπάρχει και ένας ακόμα πιο φιλόδοξος 

απώτερος σκοπός που δεν είναι άλλος από την πρόβλεψη του μέλλοντος της 

Μαύρης Ηπείρου. 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας θεωρήθηκε σκόπιμο να 

γίνουν οι παρακάτω παραδοχές καθότι με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το εύρος 

του υπό εξέταση πεδίου χωρίς όμως να αλλοιώνεται το παραγόμενο αποτέλεσμα 

της ανάλυσης. Έτσι: 

 α. Θεωρείται  ότι η αναδυόμενη δομή της παγκόσμιας ασφαλείας 

σχηματίζεται από 1 υπερδύναμη (ΗΠΑ) + 4 μεγάλες δυνάμεις (Κίνα, 

Ευρωπαική Ένωση, Ιαπωνία, Ρωσσία) + περιφέρειες.
4
 

β. Ως δομή των περιφερειών στην Αφρική λαμβάνεται αυτή που 

προτείνεται από τους Barry Buzan και Ole Waever στην διατύπωση της θεωρίας 

τους των Συμπλεγμάτων Περιφερειακής Ασφάλειας (RSCT). 

γ. Όταν μιλάμε για Αφρική θα εννοούμε την Υποσαχάρια Αφρική, 

αφήνοντας έξω από την μελέτη την περιοχή της Βόρειας Αφρικής  που 

περιλαμβάνει τα κράτη που εμπεριέχονται στα υποσυμπλέγματα του Μαγκρέμπ 

και του Λεβάντε (Δυτική Σαχάρα, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη και Αίγυπτος) 

που ανήκουν στο σύμπλεγμα της Μέσης Ανατολής.  

δ. Αν και δεν είναι σε καμία περίπτωση αμφιλεγόμενο να θεωρήσουμε 

την Μέση Ανατολή και την Αφρική ως πολιτικά και πολιτισμικά απομακρυσμένες 

εντούτοις το να μιλάμε για αυστηρά καθορισμένο σύνορο μεταξύ Μ.Α και Αφρικής 

θα ήταν παραποίηση της πραγματικότητας. Για αυτό όταν η μελέτη το επιβάλει θα 

θεωρούμε ότι ανάμεσά τους  υπάρχει μια συνοριακή ζώνη που ξεκινάει από την 

Μαυριτανία στην Δύση και φτάνει στο Σουδάν στην Ανατολή, εντός της οποίας το 

Σύμπλεγμα Περιφερειακής Ασφάλειας (RSC) της Μέσης Ανατολής από την μια 

και το Δυτικόαφρικανικό σύμπλεγμα (RSC) και αυτό του Κέρατος της Αφρικής 

                                                           
4 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.40 
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από την άλλη, αναμιγνύονται το ένα με το άλλο. Παρά την μονωτική επίδραση της 

ερήμου της Σαχάρας, υπάρχει αρκετά σημαντική αλληλεπίδραση ασφαλείας 

εντός και γύρω από αυτήν την ζώνη. 

 ε. Όπου αναγράφεται  ελληνικός όρος και μέσα στην παρένθεση 

αγγλικός θα θεωρείται ότι είναι ο αγγλικός όρος που είναι πιο δόκιμος. Ο λόγος 

που έχει χρησιμοποιηθεί και ο ελληνικός είναι για να διευκολύνεται η κατανόηση 

του κειμένου. 

στ. Σαν αναλυτικό  εργαλείο για την εξαγωγή  προβλέψεων για το 

μέλλον της Μαύρης Ηπείρου θα χρησιμοποιηθεί η Θεωρία των περιφερειακών 

Συμπλεγμάτων Ασφαλείας5 που όμως θα προσεγγιστεί με μια κονστρουκτιβιστική 

ματιά ( ασφαλειοποίηση).  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Κάθε εργασία που σέβεται τον εαυτό της θα πρέπει να θέτει κάποιους 

σκοπούς και μέσα από μια ορθολογική διαδικασία να τους πετυχαίνει. Στην 

προκειμένη περίπτωση όπως προαναφέρθηκε ο «Στόχος» της παρούσας 

εργασίας, είναι ο προσδιορισμός των Συμπλεγμάτων Ασφαλείας που 

ενυπάρχουν στην Μαύρη Ήπειρο, οι ιδιαιτερότητες τους, οι προοπτικές τους και η 

πρόβλεψη για το μέλλον τους. 

Αυτό το εγχείρημα μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Είναι ένας 

πόλεμος που πρέπει να κερδηθεί. Όπως όμως στον πόλεμο χρειάζεσαι τα 

κατάλληλα όπλα και την κατάλληλη στρατηγική για να τον διεξάγει επιτυχώς 

κανείς, έτσι και σε αυτόν τον διανοητικό πόλεμο, απαιτούνται τα αντίστοιχα 

διανοητικά όπλα. Αυτά τα όπλα συνίστανται σε έννοιες και θεωρίες.  

Έτσι προτού καταπιαστώ με το κυρίως θέμα παρουσιάζω το οπλοστάσιο 

των θεωρητικών εργαλείων που  χρησιμοποιώ. Ξεκινώντας λοιπόν από την 

καρδιά του προβλήματος στο πρώτο κεφάλαιο αναλύοντας τις έννοιες της 

ασφάλειας και της ασφαλειοποίησης και πως αυτές εξελίχτηκαν κατά την μετά-

ψυχροπολεμική περίοδο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και 

                                                           
5
 Regional Security Complex Theory 
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αποκτώντας πιο μεστό περιεχόμενο, να αυξήσουν την ικανότητά τους να 

περιγράψουν και να ερμηνεύσουν το υπάρχων Διεθνές σύστημα. Δίνω αρχικά 

τον ορισμό του τί είναι ασφάλεια, από τον κλασικό / παραδοσιακό ορισμό της, 

έως την διευρυμένη αντίληψη για αυτήν όπως την προσδιόρισαν οι εκπρόσωποι 

της σχολής της Κοπεγχάγης και αφού το κάνω αυτό προχωρώ περαιτέρω 

παρουσιάζοντας τις έννοιες της ασφαλειοποίησης, της απασφαλειοποίησης και 

αυτή του Συμπλέγματος περιφερειακής Ασφάλειας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνω μια όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή 

παρουσίαση της Θεωρίας των συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφάλειας που εν 

συνεχεία χρησιμοποιώ ως το καταλληλότερο εργαλείο ανάλυσης του Διεθνούς 

συστήματος στο οποίο, συμφωνώντας με τους εκπροσώπους της Σχολής της 

Κοπεγχάγης,  θεωρώ ότι πλέον τα περιφερειακά συμπλέγματα ασφαλείας 

παίζουν πρωταρχικό ρόλο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο κάνω μια ιστορική αναδρομή στα δρώμενα που έλαβαν 

χώρα στην Μαύρη Ήπειρο κατά τον προηγούμενο αιώνα και που κατά έναν 

τρόπο καθορίζουν και επηρεάζουν και την σημερινή κατάσταση. Η ιστορική όμως 

αναδρομή ειδώθηκε υπό ένα πρίσμα ιστορίας της ασφάλειας στην Αφρική.  

Απώτερος σκοπός όλων των προηγούμενων είναι εφαρμόζοντας την 

θεωρία των συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφάλειας να εξετάσω πολυεπίπεδα 

την παρούσα κατάσταση στην Μαύρη Ήπειρο (εγχώριο, περιφερειακό, 

διαπεριφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο) και να προβλέψω το απώτερο αλλά και 

το άμεσο μέλλον της Ηπείρου, το οποίο και επιχειρώ στο τέταρτο κεφάλαιο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το εγχείρημα της συγγραφής μιας μελέτης αναφορικά με τα συμπλέγματα 

ασφαλείας στην Αφρική θα ήταν αδύνατο να καταλήξει σε ένα επιτυχές 

αποτέλεσμα εάν ο γράφων δεν είχε πρώτα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα 

θεωρητικά βέλη στην φαρέτρα των γνώσεών του. Θεωρητικά βέλη που δεν είναι 

άλλα από τις γνώσεις επί της θεωρίας Διεθνών Σχέσεων την οποία διδάχτηκε 

από τον αξιότιμο καθηγητή κ. H.I.Κουσκουβέλη αλλά και επί της θεωρίας των 

συστημάτων και υποσυστημάτων ασφαλείας από τον αναπληρωτή καθηγητή 

Γ.Βοσκόπουλο. Τέλος καθοριστικής σημασίας για την συγγραφή αυτού του 
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πονήματος ήταν οι συμβουλές και η κριτική του λέκτορα K.Μικέλη που δίνοντας 

μια αρχική κατεύθυνση, περιόρισαν, χωρίς όμως να καθορίσουν, τις πιθανές 

ρότες που θα μπορούσε να έχει πάρει η πνευματική μου περιπλάνηση στον 

ωκεανό των πληροφοριών που συνιστούν το γνωσιακό σύμπαν του 

συγκεκριμένου θεωρητικού κόσμου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α                                                                                       
«ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ » 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη κατανόηση της καταστάσεως 

που επικρατεί στην Μαύρη Ήπειρο κρίθηκε αναγκαία η εν συντομία περιγραφή 

των βασικότερων όρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρον στην συνέχεια. 

Έτσι θα παρουσιαστούν οι έννοιες της ασφάλειας (παραδοσιακή και διευρυμένη), 

της ασφαλειοποίησης (securitization) ,της αποασφαλειοποίησης 

(desecuritisation) και του συμπλέγματος ασφαλείας (security complex). 

Αναφορικά με τα συμπλέγματα ασφαλείας θα αποσαφηνιστούν οι όροι security 

regime, security community, conflict formation, pre RSC και proto RSC που θα 

χρησιμοποιηθούν ευρέως κατά το στάδιο περιγραφής των συμπλεγμάτων 

ασφάλειας στην Αφρική στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Επιπρόσθετα θα παρουσιαστούν και οι θέσεις και απόψεις που 

εκφράστηκαν από τους εκπροσώπους της σχολής της Κοπεγχάγης καθότι σαν 

βασικό εργαλείο ερμηνείας των συστημάτων ασφαλείας της Αφρικής θα 

χρησιμοποιηθεί η Θεωρία των συμπλεγμάτων Περιφερειακής Ασφάλειας 

(Regional Security Complex Theory (RSCT)) που διατυπώθηκε από δύο εκ των 

κυριότερων εκφραστών αυτής της σχολής, τον Barry Buzan και τον Ole Waever. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Γενικά 

Στη δεκαετία του 90 όλο και περισσότεροι μελετητές του κλάδου της 

ασφάλειας ασχολήθηκαν με την διεύρυνση της ασφάλειας και με την νέα 

τυπολογία των απειλών. Η έμφαση στις εσωτερικές έναντι των εξωτερικών 

απειλών, ο ακραίος εθνικισμός, η οικονομική ανάπτυξη, τα περιβαλλοντικά 

ατυχήματα, ήταν μερικά από τα ζητήματα που μπήκαν στην ατζέντα των 

απειλών.  

Η θέση για την πιο ουσιαστική διεύρυνση της ασφάλειας, πέρα από την 

ενσωμάτωση στον τύπο των απειλών και μη παραδοσιακών στρατιωτικών 

ζητημάτων, έκανε την εμφάνιση της στη δεκαετία του 90 μέσω μιας νέας 
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θεωρητικής προσέγγισης που ονομάστηκε σχολή της Κοπεγχάγης, και είχε 

αρχικά ως κύριους εκφραστές της τους Buzan και Waever. Η μεγάλη συνεισφορά 

τους ήταν πως υποστήριξαν ότι δύναται να χαρακτηριστούν ως θέματα 

ασφαλείας, ακόμα και αυτά που δεν απειλούν κράτη. 

 Παράλληλα ξεκίνησε και η διαδικασία εμβάθυνσης του Παραδείγματος της 

ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε από τους πλουραλιστές και τους κοινωνικούς 

κονστρουκτιβιστές. Η προσέγγιση της εμβάθυνσης εστίαζε στην έννοια της 

ανθρώπινης ασφάλειας και οι μελετητές της υποστηρίζουν ότι το κύριο 

αντικείμενο αναφοράς της ασφάλειας δεν πρέπει να είναι το κράτος ή ορισμένες 

υπο-κρατικές ομάδες αλλά ο ιδιώτης από τον οποίο αποτελούνται όλοι οι θεσμοί 

και ομάδες6 

Ασφάλεια - Παραδοσιακή θεωρία  

 Η παραδοσιακή θεωρία της ασφάλειας αφορά μια ρεαλιστική κατασκευή 

στην οποία το αντικείμενο αναφοράς είναι αποκλειστικά το κράτος και 

επικεντρωνόταν μόνο στο στρατιωτικό και πολιτικό τομέα. Η αποδοχή και 

καθολική επικράτηση αυτής της θεωρίας έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά την 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Για περισσότερο από μισό αιώνα οι κυριότερες 

μεγάλες δυνάμεις εναπόθεσαν την ασφάλειά τους στην ισορροπία της ισχύος 

μεταξύ των κρατών. Υπό αυτήν την έννοια η σταθερότητα του Διεθνούς 

Συστήματος εξαρτιόταν και καθοριζόταν από την πεποίθηση ότι εάν η ασφάλεια 

του κράτους εξασφαλιζόταν, τότε και η ασφάλεια των πολιτών θα ήταν και αυτή 

εξασφαλισμένη.  

Η παραδοσιακή θεώρηση της ασφάλειας βασιζόταν σε ένα αναρχικό 

σύστημα ισορροπίας ισχύος και την απόλυτη κυριαρχία του έθνους – κράτους. Τα 

κράτη θεωρούνταν ότι είναι λογικές οντότητες και τα εθνικά συμφέροντα και η 

πολιτική καθορίζονταν και προσδιορίζονταν από την επιθυμία για μεγιστοποίηση 

της ισχύος. Η ασφάλεια μέσα από αυτό το πρίσμα ειδωνόταν κατά βάση, ως 

προστασία από την όποια επικείμενη εισβολή. 

                                                           
6
 Τριαντάφυλλος Κατραντάνος, Η ανθρωπιστική Κρίση στη Σομαλία – Το Υπόβαθρο, οι Αιτίες, το 

Ευρύτερο Περιβάλλον, ΕΛΙΑΜΕΠ , Σεπτέμβριος 2012 
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Ασφάλεια – Διευρυμένη ατζέντα 

 Μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου, αναπτύχθηκε μια θεωρητική 

διαφωνία αναφορικά με το θεωρητικό περιεχόμενο της ασφάλειας και την ανάγκη 

διεύρυνσης της έννοιας της, προκειμένου αυτή να συμπεριλάβει τις αλλαγές που 

επέφεραν η παγκοσμιοποιημένη διεθνή κοινωνία του 21ου αιώνα, οι ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις και οι συνυφασμένες με αυτές νέοαναδυόμενες παγκόσμιες 

απειλές. 

Σύμφωνα με τον  Nayef Al-Rodhan7
˙ «σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, 

η ασφάλεια δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος 

που αφορά αποκλειστικά κράτη. Η παγκόσμια ασφάλεια έχει πέντε διαστάσεις  

που περιλαμβάνουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την εθνική, διεθνική και 

διαπολιτισμική ασφάλεια και ως εκ τούτου η παγκόσμια ασφάλεια και η ασφάλεια 

οποιουδήποτε κράτους ή πολιτισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς καλή 

διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια μέσω της 

διασφάλισης της δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες, τα κράτη και τους 

πολιτισμούς». 

Στο θεωρητικό διάβημα για την αναθεώρηση της έννοιας της ασφάλειας 

πρωτοστάτησε η επονομαζόμενη Σχολή της Κοπεγχάγης που εμπλούτισε το 

περιεχόμενο της ατζέντας της ασφάλειας, μη ταυτίζοντάς το αποκλειστικά με τον 

στρατιωτικό τομέα. Οι εκπρόσωποι της σχολής της Κοπεγχάγης επισήμαναν πως 

το στρατιωτικό στοιχείο είναι εκ φύσεως ελλιπές καθότι δεν συμπεριλαμβάνει το 

συνολικό εύρος του περιεχόμενου της ασφάλειας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Γενικά 

 Η ασφαλειοποίηση στην θεωρία των Δ.Σ είναι η διαδικασία μέσω της 

οποίας οι κρατικοί δρώντες «ανυψώνουν» κάποια θέματα σε αντικείμενα 

«ασφαλείας». Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι η ασφαλειοποίηση είναι μια 

ακραία περίπτωση πολιτικοποίησης, η οποία επιτρέπει και κατά κάποιο τρόπο 

νομιμοποιεί την λήψη ακραίων μέτρων στο όνομα της ασφάλειας. Τα θέματα που 
                                                           
7 Nayef Al- Rodhan, The Five Dimensions of Global Security : Proposal for a Multi-sumSecurity 
Principle, Berlin, LIT Verlag R.F, 2007 
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μπορεί να ασφαλειοποιηθούν, δεν είναι κατά ανάγκη αυτά που είναι απαραίτητα 

για την επιβίωση του κράτους, αλλά μάλλον αντιπροσωπεύουν θέματα όπου 

κάποιος πέτυχε να τα ανάγει σε εξαιρετικής σημασίας.  

 Οι θεωρητικοί της ασφαλειοποίησης υποστηρίζουν ότι εκείνα τα θέματα 

που έχουν επιτυχώς ασφαλειοποιηθεί τυγχάνουν δυσανάλογης για την 

κρισιμότητά τους προσοχής και διάθεσης πόρων για την διευθέτησή τους εν 

συγκρίσει με άλλα θέματα που απέτυχαν να ασφαλειοποιηθούν, έστω και εάν τα 

δεύτερα προκαλούν μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες. Ένα χαρακτηριστικό 

αλλά και κοινό παράδειγμα που χρησιμοποιείται από τους θεωρητικούς της 

ασφαλειοποίησης, είναι αυτό της τρομοκρατίας, που έχει αναχθεί σε θέμα 

ύψιστης σημασίας, έστω και εάν είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που πιθανών να 

πεθάνουν από αυτοκινητιστικό ατύχημα, ή από ασθένειες που δύναται να 

αντιμετωπιστούν, παρά από μια τρομοκρατική ενέργεια. 

 Οι σχετικές με την ασφαλειοποίηση σπουδές στοχεύουν στην κατανόηση 

του ποιος ασφαλειοποιεί (Ασφαλειοποιών δρών), σε ποια ζητήματα (απειλές), για 

ποιόν (αντικείμενο αναφοράς), γιατί, με τι αποτελέσματα, και τουλάχιστον κάτω 

από ποίες συνθήκες. 

 Η έννοια της ασφαλειοποίησης έχει συνδεθεί με την Σχολή της 

Κοπεγχάγης και θεωρείται ότι είναι σύνθεση κονστρουκιβιστικού και πολιτικού 

ρεαλισμού. Ο όρος επινοήθηκε από τον Ole Waever το 1995, αλλά πλέον 

χρησιμοποιείται ευρέως, τουλάχιστον στον τομέα των κονστρουκτιβιστικών 

σπουδών διεθνών σχέσεων. 

Ορισμός 

 Η ασφαλειοποίηση είναι μια διαδικαστικά προσανατολισμένη αντίληψη της 

ασφάλειας, που έρχεται σε αντίθεση με τις υλιστικές προσεγγίσεις των κλασικών 

σπουδών ασφαλείας. Η κλασική προσέγγιση της ασφάλειας εστιάζει στην 

υλιστική κατανομή της απειλής και περιλαμβάνει την κατανομή ισχύος, τις 

στρατιωτικές δυνατότητες και την πολικότητα, ενώ η ασφαλειοποίηση εξετάζει το 

πώς ένα συγκεκριμένο θέμα ανάγεται από έναν δρώντα σε θέμα ασφαλείας, με 

απώτερο σκοπό την κατά κάποιο τρόπο λήψη αδείας και νομιμοποίησης για 

χρήση μέτρων που υπερβαίνουν κατά πολύ τα συνήθη. 
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 Επιπλέον, προκειμένου η πράξη ασφαλειοποίησης να θεωρηθεί 

επιτυχημένη, θα πρέπει αυτή να γίνει αποδεκτή από το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω θέμα συνιστά μια πραγματική 

απειλή. Ο Thierry Balzacq υποστηρίζει˙  «Η ασφαλειοποίηση είναι μια 

κανονιστική πρακτική, η επιτυχία της οποίας δεν εξαρτάται κατά ανάγκην από την 

ύπαρξη πραγματικής απειλής, αλλά από την παρεκβατική ικανότητα, του να 

δίνεται επιτυχώς σε μία εξέλιξη μια τέτοια χροιά.»8 

Η Διαδικασία της Ασφαλειοποίησης 

Κάθε πράξη ασφαλειοποίησης περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: 

 α)  Έναν ασφαλειοποιών δρώντα: μία οντότητα που πραγματοποιεί 

την ασφαλειοποιητική κίνηση / δήλωση. 

 β) Μια ενυπάρχουσα απειλή: ένα αντικείμενο (ή ιδέα) που έχει 

χαρακτηριστεί ως δυνητικά επιβλαβές. 

 γ) Ένα αντικείμενο αναφοράς: ένα αντικείμενο (ή ιδέα) που απειλείται 

και πρέπει να προστατευθεί. 

 δ) Ένα κοινό: Ο στόχος της ασφαλειοποιητικής δράσης, ο οποίος θα 

πρέπει να πειστεί και να αποδεχτεί ένα θέμα σαν θέμα ασφάλειας. 

Το ότι ένα θέμα ασφαλειοποιείται δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι αυτό το 

θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση ενός κράτους, αλλά ότι κάποιος 

κατάφερε να αναγάγει / κατασκευάσει επιτυχώς ένα θέμα σαν υφιστάμενο 

πρόβλημα.  Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος δύναται να κατορθώσει να ανάγει 

ένα πρόβλημα σε θέμα ασφαλείας είναι με την παρουσίαση και ανάδειξή του με 

λεκτική δράση «speech acts» . 

 Η ικανότητα να ασφαλειοποιείς επιτυχώς ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι 

εντούτοις, εξαιρετικά εξαρτώμενη από την κοινωνική αποδοχή και το κύρος του 

                                                           

8 Balzacq, Thierry. "The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context". 
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ασφαλειοποιητικού δρώντα και από το κατά πόσο παρόμοια ζητήματα γενικώς 

πιστεύονται να αποτελούν απειλές ασφαλείας. 

Επίδραση της ασφαλειοποίησης στην κοινωνία. 

 Οι θεωρητικοί της ασφαλειοποίησης υποστηρίζουν ότι ένα ζήτημα που έχει 

επιτυχώς ασφαλειοποιηθεί θα τύχει δυσανάλογης προσοχής και διάθεσης πόρων 

σε σύγκριση με θέματα που δεν έχουν ασφαλειοποιηθεί, ακόμα και εάν αυτά τα 

δεύτερα στην πραγματικότητα προκαλούν μεγαλύτερο κακό. 

 Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελούν τα αυτοκινητιστικά 

ατυχήματα που παρόλο που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους ανά έτος στην 

Ελλάδα εντούτοις ο κόσμος τα έχει αποδεχτεί σαν δεδομένο και δεν 

ασφαλειοποιεί το θέμα απαιτώντας την λήψη εκτάκτων μέτρων. 

Εάν ένα ζήτημα ασφαλειοποιηθεί επιτυχώς τότε είναι πιθανών να 

νομιμοποιήσει την λήψη εκτάκτων μέτρων για την επίλυση του. Αυτά τα έκτακτα 

μέτρα θα μπορούσαν να είναι ακόμα και η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης, ή επιβολή του στρατιωτικού νόμου, η κινητοποίηση του 

στρατού ή ακόμα και η επίθεση εναντίον μιας άλλης χώρας. Κατ’ αντιστοιχία, εάν 

κάτι χαρακτηριστεί επιτυχώς σαν πρόβλημα ασφαλείας, τότε αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί σαν  θέμα υψίστης ασφαλείας για την κοινωνία και κατά συνέπεια να 

απαγορευτεί οποιαδήποτε πολιτική η ακαδημαϊκή συζήτηση για αυτό. 

Επηρεαζόμενοι τομείς 

Σύμφωνα με τους Barry Buzan, Ole Waever και Jaap de Wilde9 η 

ασφαλειοποίηση μπορεί να λάβει χώρα σε πέντε τομείς : 

 α) Στρατιωτικό 

 β) Πολιτικό 

 γ) Οικονομικό  

 δ) Κοινωνικό 

                                                           
Buzan,Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde , Security – A new Framework for Analysis, Lynne 
Rienner Publishers Inc, London, 1998.p 21-49 
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 ε) Περιβαλλοντικό 

Σε κάθε περίπτωση, μια πράξη ασφαλειοποίησης θα μπορούσε κάλλιστα 

να εμπλέκει περισσότερους από έναν τομείς. Για παράδειγμα στην περίπτωση 

της εισβολής στο Ιράκ το 2003, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η 

σύγκρουση ασφαλειοποιήθηκε στρατιωτικά καθότι η πιθανολογούμενη ύπαρξη 

όπλων μαζικής καταστροφής από το Ιράκ, ήταν μια από τις αφορμές για την 

εισβολή. Όμως ο πόλεμος παράλληλα ασφαλειοποιήθηκε και σαν κοινωνικό 

πρόβλημα. Έγινε επίκληση της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων  

που συντελείτο στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν, η οποία στόχευε στο θυμικό των 

πολιτών προκειμένου το θέμα να ασφαλειοποιηθεί και να δικαιολογηθεί η 

σχεδιαζόμενη εισβολή. 

Άλλα παραδείγματα ασφαλειοποίησης είναι τα θέματα που σχετίζονται με 

την μετανάστευση και το προσφυγικό, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην ΕΕ. 

Ανησυχίες για την διακίνηση τρομοκρατών μέσω των προσφυγικών και 

μεταναστευτικών ροών, παρέχουν το έφορο έδαφος για την λήψη μέτρων 

εντατικού ελέγχου των συνόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τα τρομοκρατικό 

χτύπημα  στους δίδυμους πύργους της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι ευκολότερο πλέον 

να ασφαλειοποιηθεί ένα ζήτημα   που άπτεται θεμάτων ασφάλειας από ότι για 

οικονομικά θέματα. 

Τακτική χρησιμοποίησης της ασφαλειοποίησης 

 Καθόσον τα ασφαλειοποιημένα θέματα λαμβάνουν δυσανάλογα μεγάλη 

προσοχή και διάθεση πόρων σε σύγκριση με άλλα ανεπιτυχώς 

ασφαλειοποιημένα ζητήματα, ορισμένοι πολιτικοί στρατηγιστές προτείνουν ότι οι 

πολιτικοί αντίπαλοι θα πρέπει να επιδιώκουν την ασφαλειοποίηση των 

υφιστάμενων δημόσιων πολιτικών ζητημάτων που τους ενδιαφέρει, αφού έτσι 

αυτά  θα τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από ότι εάν δεν τα ασφαλειοποιήσουν. 

Ένα  παράδειγμα που δίνουν οι θεωρητικοί της ασφαλειοποίησης είναι  

αυτό των υποστηρικτών της διαστημικής εξερεύνησης. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι 

οι υπέρμαχοι της εξερεύνησης του διαστήματος θα μπορούσαν να καταφέρουν με 

μεγαλύτερη επιτυχία τους στόχους τους εάν έπειθαν τους κρατικούς δρώντες για 

το θετικό αντίκτυπο που θα είχαν οι προτάσεις τους στην επαύξηση της 
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ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, παρά για τον αδιαμφισβήτητο θετικό 

αντίκτυπο που αυτά θα είχαν στην προαγωγή της επιστήμης. Ότι δηλαδή θα ήταν 

ευκολότερο να αντλήσουν δυσανάλογα μεγάλους πόρους για την εξερεύνηση του 

διαστήματος αν  μπορούσαν να την παρουσιάσουν ενταγμένη στο πλαίσιο της 

προστασίας των ανθρώπων από μακρινές καταστροφικές απειλές, όπως οι  

μετεωρίτες, την ασφαλειοποιούσαν δηλαδή, παρά αν αυτή παρουσιαζόταν στο 

πλαίσιο της προαγωγής της επιστημονικής γνώσης (μη ασφαλειοποίηση του 

θέματος). 

Κριτική  

Η ασφαλειοποίηση σαν «σχολή» σκέψης των Διεθνών Σχέσεων έχει 

επικριθεί για την έλλειψη πρακτικής χρησιμότητας. Αντίθετα με άλλες σχολές 

σκέψης των Διεθνών Σχέσεων, όπως ο Φιλελευθερισμός και ο Ρεαλισμός που 

μπορούν να παρέχουν ένα πλαίσιο, ή μια βάση για την κατανόηση του πως να 

διεξαγάγει κανείς διεθνή διπλωματία, η ασφαλειοποίηση έχει επικριθεί ότι είναι 

μια θεωρία που πιο πολύ ομοιάζει με μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, παρά με 

μια θεωρία που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη από τους πολιτικούς 

δρώντες. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι με το να επισημαίνει κανείς τον 

παραλογισμό ενός επιτυχώς ασφαλειοποιημένου θέματος, δεν επηρεάζει την 

δυναμική που αυτό έχει, διότι όσο το ζήτημα παραμένει επιτυχώς 

ασφαλειοποιημένο, οι πολιτικοί δρώντες θα είναι υποχρεωμένοι να το 

αντιμετωπίσουν με τέτοιο τρόπο που αρμόζει στην ασφαλειοποιησή του.10 

ΑΠO – ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (DE-SECURITISATION) 

Γενικά 

 Στον κλάδο των Διεθνών Σχέσεων η έννοια της ασφάλειας αναλύεται μέσω 

ενός ευρέως φάσματος διαφορετικών θεωρητικών φακών. Σε όλες όμως τις 

περιπτώσεις τουλάχιστον όσο διαρκούσε ο Ψυχρός Πόλεμος η ασφάλεια 

θεωρείτο ως αναπόφευκτη και ως προκύπτουσα από αντικειμενικά γεγονότα που 

ήταν πέρα από τον έλεγχο του κράτους. Αυτή η συγκεκριμένη οπτική 

αμφισβητήθηκε το 1995 από τον Ole Waever που απέρριψε την ασφάλεια σαν 

αποτέλεσμα μιας αντικειμενικής πραγματικότητας και την είδε μέσα από τους 

                                                           
10 Jarrod Hayes,  Securitization Forum: Do we need a theory of securitization? 25-9-2015 
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θεωρητικούς φακούς του κονστρουκτιβισμού σαν μια πράξη μέσω της οποίας τα 

κράτη μπορούσαν να εντάξουν ένα θέμα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ασφαλείας 

και έτσι να μπορέσουν να νομιμοποιήσουν την χρήση εκτάκτων μέτρων για να το 

αντιμετωπίσουν. 

 Αυτή η διαδικασία πού την αναλύσαμε ενδελεχώς προηγουμένως είναι η 

διαδικασία της ασφαλειοποίησης και η οπτική της σχολής της Κοπεγχάγης για 

αυτήν είναι αρνητική, καθότι προϋποθέτει την αποτυχία της πολιτικής να 

αντιμετωπίσει ένα ζήτημα. Έτσι ο Waever αντιπρότεινε αυτό που αποκάλεσε από 

– ασφαλειοποίηση, την μετατόπιση δηλαδή ενός θέματος πίσω στο πεδίο της 

συνήθους πολιτικής διεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η έννοια της από – 

ασφαλειοποίησης δεν έχει τύχει ιδιαίτερου θεωρητικού προσδιορισμού αφού 

μόνο λίγοι συγγραφείς την έχουν χρησιμοποιήσει σε διασύνδεση με συγκεκριμένα 

θεματικά πεδία.   

Λειτουργία της από – ασφαλειοποίησης  

 Η ασφαλειοποίηση και η  από – ασφαλειοποίηση είναι έννοιες απολύτως 

αντίθετες. Αν η ασφαλειοποίηση συνιστά την αναγωγή ενός ζητήματος σε ζήτημα 

ασφαλείας, η από – ασφαλειοποίηση το αποκλιμακώνει και από ζήτημα 

ασφαλείας το μετατρέπει σε ζήτημα του κανονιστικού πολιτικού ενδιαφέροντος . 

 Έναν μεστό ορισμό της από - ασφαλειοποίησης δίνουν οι Columba 

Peoples και  Nick Vanghan - Williams ˙ « η από - ασφαλειοποίηση είναι η 

διαδικασία κατά την οποία αποκλιμακώνεται ένα ζήτημα από ζήτημα ασφαλείας, 

σε ζήτημα του κανονιστικού πολιτικού ενδιαφέροντος της τυπικής ημερήσιας 

διάταξης» 
11

. 

 Συνεπώς ένα ζήτημα που έχει από - ασφαλειοποιηθεί, πλέον 

αντιμετωπίζεται με τους τυπικούς και θεσμικούς νόμους της καθιερωμένης 

πολιτικής πρακτικής. Μια πολύ πετυχημένη παραστατική επεξήγηση της 

λειτουργίας της από - ασφαλειοποίησης είναι αυτή της θεωρίας του πρίσματος.12 

                                                           
11

  Columba peoples and Nick Vaughan Wiliams, Critical Security Studies, Routledge ,24/6/2010 

12
 Columba peoples and Nick Vaughan Wiliams, Critical Security Studies, Routledge ,24/6/2010, p 83 
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Μη πολιτικοποιημένα                  πολιτικοποιημενα             ασφαλειοποιημενα                                           

ζητήματα                                               ζητήματα                                  ζητήματα     

                                             από - ασφαλειοποίηση 

«Συμπερασματικά η ασφάλεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα από την 

οπτική της Σχολής της Κοπεγχάγης δεν θεωρείται ένα καλώς εννοούμενο αγαθό, 

την ποσοτική και ποιοτική χρήση του οποίου κάθε οντότητα του διεθνούς 

συστήματος πρέπει να αυξάνει για την επίλυση των ζητημάτων που 

αντιμετωπίζει. Ένα τέτοιο φαύλο συμπέρασμα μόνο καταστροφικές συνέπειες θα 

μπορούσε να έχει, τόσο για την ίδια την οντότητα,  όσο και για το διεθνές 

σύστημα γενικότερα, αφού το τελευταίο είναι αυτό που ορίζει την ασφάλειά του 

σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που άπτονται της διυποκειμενικής 

αντίληψης της τάξης πραγμάτων.»13  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( REGIONAL 

SECURITY COMPLEX) 

Οι Barry Buzan και Ole  Waever δίνουν τον παρακάτω ορισμό για το τι 

είναι ένα Περιφερειακό Σύμπλεγμα Ασφαλείας : 

 «Περιφερειακό σύμπλεγμα ασφαλείας είναι ένα σύνολο μονάδων των 

οποίων η βασική διαδικασία ασφαλειοποίησης , από - ασφαλειοποίησης ή και  

των δύο μαζί , είναι τόσο περιπεπλεγμένη ώστε τα προβλήματα ασφαλείας τους 

να μην δύναται να αναλυθούν ή να επιλυθούν ξεχωριστά το ένα από το άλλο»14 

 Οι Lake και  Morgan 15 συμφωνώντας με τον παραπάνω ορισμό δίνουν 

έμφαση στην σημασία των εξωτερικών στοιχείων ασφαλείας που δένουν τα μέρη 

μιας περιφέρειας μεταξύ τους, σε τέτοιο βαθμό «ώστε τα μέλη είναι τόσο 

                                                           
13 Ευαγγελία Παυλίδου, Από την από –ασφαλειοποίηση του μειονοτικού εθνικισμού στην από –
πολιτικοποίηση του εθνοτικού στοιχείου της ταυτότητας. Η περίπτωση της αλβανικής μειονότητας 
στη FYROM, Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ, 2014, σελ 23   

14 Buzan, Barry & Ole Wæver, Regions and Powers - The Structure of International Security, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003,p 44 

15 Lake, David A., and Patrick M. Morgan : Building Security in the New World of Regional 
Orders’, 1997, p 12 
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αλληλοσυνδεμένα σε όρους ασφαλείας, ώστε  οι πράξεις και οι σημαντικές 

σχετιζόμενες με την ασφάλεια εξελίξεις σε οποιοδήποτε μέλος, έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στα άλλα μέλη.»  

  Είναι ακριβώς αυτή η υψηλού επιπέδου αλληλεξάρτηση, η κοινή 

διαδικασία κατασκευής θεμάτων ασφαλείας και η ύπαρξη κοινών μεθόδων για 

την αντιμετώπισή τους, μεταξύ των μελών, που δημιουργεί ένα λειτουργικό 

σύστημα που μπορεί συστηματικά  να εντοπιστεί και να αναγνωριστεί . 

Κατηγοριοποίηση Συμπλεγμάτων Ασφάλειας 

Ένα σύμπλεγμα  περιφερειακής  ασφάλειας  σύμφωνα  πάλι με τους  

Buzan και Waever (2003)  μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση μια κλίμακα 

φιλίας και εχθρότητας σε τρείς κατηγορίες. Σε Σχηματισμός συγκρούσεων ( 

Conflict formation), σε καθεστώτα ασφαλείας ( Security regime) και σε 

Κοινότητες ασφάλειας ( Security Community). 

O Barry Buzan δίνει κάποιους πολύ συνοπτικούς ορισμούς για το τι είναι 

καθένα από τα παραπάνω16:  

• Σχηματισμός συγκρούσεων (Conflict formation):  Ένα μοτίβο 

αλληλεξάρτησης ασφάλειας που διαμορφώθηκε από τον φόβο του 

πολέμου και την πίστη ότι είναι πιθανή η  χρήση βίας για την ρύθμιση των 

πολιτικών  σχέσεων των μελών του σχηματισμού. 

• Καθεστώς Ασφάλειας (Security Regime):  Ένα μοτίβο αλληλεξάρτησης 

ασφαλείας που  διαμορφώνεται από τον φόβο του πολέμου και την πίστη 

ότι είναι πιθανή η  χρήση βίας για την ρύθμιση των πολιτικών  σχέσεων 

των μελών του καθεστώτος, αλλά όπου οι φόβοι και οι προσδοκίες αυτοί 

περιορίζονται από συμφωνημένους κανόνες και την πίστη ότι αυτοί οι 

θεσπισμένοι κανόνες θα επιτηρούνται. 

                                                           

16 Buzan,Barry(1991b): People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in 

the Post-Cold War Era, 2nd edn, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf,p.218 
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• Κοινότητα Ασφαλείας (Security Community):   Ένα μοτίβο 

αλληλεξάρτησης ασφάλειας στο οποίο οι μονάδες δεν αναμένουν ούτε 

προετοιμάζονται για την χρήση βίας για την ρύθμιση των πολιτικών  

σχέσεων μεταξύ τους. 

ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ 

Η Σχολή της Κοπεγχάγης, είναι μια σχολή ακαδημαϊκής σκέψης του τομέα 

σπουδών ασφαλείας που πηγάζει από το βιβλίο του θεωρητικού των διεθνών 

σχέσεων Barry Buzan  «People, States and Fear: The National Security Problem 

in International Relations» που εκδόθηκε το 1983.  Η ιδιαιτερότητα της Σχολής 

της Κοπεγχάγης είναι ότι δίνει ιδιαίτερη  σημασία στις κοινωνικές πτυχές της 

ασφάλειας.  

Οι θεωρητικοί που έχουν ταυτιστεί με αυτήν την σχολή είναι οι Barry 

Buzan, Ole Waever και Jaap de Wilde.  Aναπτύχθηκε μέσω του Copenhagen 

Peace Research Institute (CORPI), το οποίο ιδρύθηκε από το κοινοβούλιο της 

Δανίας το 1985 και εδρεύει στην Κοπεγχάγη και στο οποίο εργάζονται πολλά 

μέλη της σχολής. Κύριος σκοπός ίδρυσης του ινστιτούτου ήταν να αναπτύξει και 

να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα επί της Ασφάλειας και της Ειρήνης. Αν θα 

μπορούσαμε να προσδιορίσουμε κάτι τέτοιο, θα λέγαμε ότι το βασικό σύγγραμμα 

της Σχολής της Κοπεγχάγης είναι αυτό που έγραψαν από κοινού οι τρείς 

κυριότεροι εκπρόσωποί της ( Barry Buzan , Ole Waver , Jaap de Wilde) 

 «Security: A New Framework for Analysis» 

Το Θεωρητικό περιεχόμενο της Σχολής της Κοπεγχάγης συνδέεται με τρείς 

βασικές θεωρητικές έννοιες ασφάλειας τους «Τομείς» (sectors) , το «Σύμπλεγμα 

της Περιφερειακής Ασφαλείας» (Regional Security Complex) και την 

«Ασφαλειοποίηση» (Securitization). 

Όπως προειπώθηκε όταν εξετάζαμε την εξέλιξη της έννοιας της 

ασφάλειας, η σχολή της Κοπεγχάγης εισάγει για πρώτη φορά στο περιεχόμενο 

της καινούριους τομείς εφαρμογής και ερμηνείας. Δεν εξέτασε το περιεχόμενο της 

ασφάλειας αποκλειστικά μέσα από τον στρατιωτικό τομέα και το κράτος, αλλά το  

εμπλούτισε και το διεύρυνε.  
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Υποστηρίζει ότι η ασφάλεια όντας μια ολοκληρωμένη έννοια, πολύπλευρη 

και πολυδιάστατη, δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί εννοιολογικά, ως εκ’ τούτου, 

δεν αποτελεί το σύνολο των επιμέρους ασφαλειών που προκύπτουν από τους 

πέντε τομείς που συμβάλλουν στη θεωρητική της ερμηνεία. 

 Οι πέντε τομείς επιλέχθηκαν απλά και μόνο για να συνδράμουν στην 

αναλυτική διαδικασία, καθώς και για λόγους σαφήνειας και κατανόησης. Η 

οντότητα της ασφάλειας είναι αδιάσπαστη, με αποτέλεσμα ο κάθε τομέας να την 

εξετάζει από την δική του οπτική και διάσταση.  

Οι πέντε τομείς που περιλαμβάνει η διευρυμένη ατζέντα της ασφάλειας 

είναι οι εξής :  ο περιβαλλοντικός, ο οικονομικός, ο πολιτικός , ο κοινωνικός και ο 

στρατιωτικός τομέας.  

Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν  και  τα βασικά χαρακτηριστικά που μελετά 

κάθε τομέα περιγράφονται γλαφυρά από τους εκπροσώπους της σχολής της 

Κοπεγχάγης ως ακολούθως: 

«Η περιβαλλοντική ασφάλεια ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της 

βιόσφαιρας σε πλανητικό επίπεδο, αλλά και σε εστιασμένα σημεία 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, επειδή από τη διατήρηση της βιόσφαιρας 

εξαρτάται η ύπαρξη κάθε ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και η βιωσιμότητα του 

σύγχρονου πολιτιστικού επιπέδου . 

Η στρατιωτική ασφάλεια εστιάζει στην αμυντική και επιθετική ικανότητα 

του κράτους, επιπλέον μελετά τις προθέσεις και τη στρατιωτική ικανότητα των 

αντιπάλων. 

Από την άλλη, η πολιτική ασφάλεια είναι αυτή που μελετά και εστιάζει 

τόσο στον τρόπο άντλησης της νομιμότητας που εξασφαλίζει την ύπαρξη του 

κυρίαρχου κράτους όσο και στην πολιτική του σταθερότητα, στο σύστημα 

διακυβέρνησης του κράτους, στους θεσμούς του καθώς και στην πολιτική 

ιδεολογία που φέρει. 

Η κοινωνική ασφάλεια είναι αυτή που ερευνά το κατά πόσο είναι 

ευνοϊκός οι συνθήκες για τη διατήρηση και την εξέλιξη της κουλτούρας, των 
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εθίμων, της γλώσσας, της εθνοτικής ταυτότητας και τέλος, των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. 

Η οικονομική ασφάλεια ενδιαφέρεται για την πρόσβαση σε πόρους, 

καθώς και για τη δυναμικότητα των αγορών και της οικονομίας που εξασφαλίζουν 

ένα αποδεκτό επίπεδο κράτους πρόνοιας και ισχύ στο κράτος17.» 

                                                           
17 Buzan,Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde, Security – A new Framework for Analysis, Lynne 
Rienner Publishers Inc, London, 1998,p.8 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β                                                                           
«ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Θεωρία Συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφαλείας είναι μία θεωρία που 

διατυπώθηκε και αναπτύχθηκε από τους Barry Buzan και Ole Waever στο έργο 

τους «Regions and Powers: The structure of International Security.» Η αιτία που 

οδήγησε τους δημιουργούς της θεωρίας να την αναπτύξουν και να την 

προκρίνουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα ήταν η αναζήτηση ενός 

μοντέλου που να περιγράφει την κατάσταση του παγκόσμιου συστήματος μετά 

την κατάρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την αποδόμηση του Ψυχρού πολέμου 

αλλά και η ανάγκη απόδοσης στο περιεχόμενο της ασφάλειας μιας πιο 

διευρυμένης ατζέντας. 

ΟΙ ήδη υπάρχουσες θεωρίες με το να επικεντρώνονται στο συστημικό 

επίπεδο δεν μπορούσαν να δώσουν μια σειρά από απαντήσεις σε εμπειρικά 

προσδιορισμένα ερωτήματα. Αντίθετα η θεωρία των συμπλεγμάτων 

περιφερειακής ασφάλειας «βλέπει» τον κόσμο από ένα ενδιάμεσο από τα μέχρι 

τότε κυρίαρχα επίπεδα ανάλυσης (το συστημικό / παγκόσμιο και το εγχώριο / 

κρατικό ), εισάγοντας την ιδέα κατάτμησης του κόσμου σε περιφέρειες που θα 

αποτελούνταν από ομάδες μονάδων που θα απασχολούνταν από τα ίδια 

προβλήματα ασφαλείας και κατά αυτόν τον τρόπο η ασφάλεια της μίας μονάδας 

θα θεωρουνταν αδύνατο να αναλύθεί και να ειδωθεί ξεχωριστά από την ασφάλεια 

των άλλων μονάδων. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Η κεντρική Ιδέα της εν λόγω θεωρίας είναι λοιπόν, πώς η ασφάλεια 

τέμνεται και διανέμεται σε γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές. Τα θέματα 

ασφαλείας όμως δεν διαχέονται σε μεγάλες αποστάσεις και ένεκα αυτού του 

γεγονότος οι προερχόμενες από αυτά απειλές είναι περισσότερο πιθανό να 

εκδηλωθούν μέσα στην γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας παρουσιάστηκε το 

θέμα ασφαλείας. 
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 Η ασφάλεια έκαστου εκ των δρώντων σε μια περιοχή είναι σε άμεση 

αλληλεπίδραση με την ασφάλεια των άλλων σε αυτήν την περιοχή δρώντων. Ως 

εκ τούτου αν και υπάρχει πολύ συχνα έντονη αλληλοεξάρτηση ασφαλείας σε μία 

περιφερεια, δεν συμβαίνει το ίδιο και μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και είναι 

ακριβώς αυτό το γεγονός που προσδιορίζει μια περιφέρεια και που κάθιστά την 

μελέτη της περιφερειακής ασφάλειας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρων πεδίο.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 Η θεωρία προτείνει ένα αναλυτικό σχήμα εξέτασης του πως θέματα 

ασφαλείας αλληλοσυνδέονται σε έναν περιφερειακό σχηματισμό, όπου η 

γεωγραφική γειτνίαση είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας.  

  Προκειμένου να λειτουργήσει η θεωρία αποσαφηνίστηκαν και ορίστηκαν 

μια σειρά από έννοιες και έγιναν κάποιες συγκεκριμένες παραδοχές. Αυτές θα 

παρουσιαστούν εν συντομία παρακάτω ξεκινώντας από το ευρύτερο – μακρύτερο 

και προχωρώντας στο στενότερο - εγγύτερο: 

Αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικοί παίχτες του παγκόσμιου συστήματος 

όπως τους αντιλαμβάνεται τους ορίζει και τους αποδέχεται η Θεωρία. 

 α) Υπερδυνάμεις (Superpowers) 

Τα κριτήρια για να θεωρηθεί  μια δύναμη ως υπερδύναμη είναι ότι 

αυτή θα πρέπει να κατέχει πρώτου επιπέδου πολιτικό-στρατιωτικές δυνατότητες 

και την κατάλληλη οικονομική δύναμη για να τις υποστηρίξει. Θα πρέπει να είναι 

ικανές αλλά και να εξασκούν παγκόσμια πολιτική και στρατιωτική επιρροή. Θα 

πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους αλλά και να γίνονται αποδεκτές από τους 

άλλους σε ρητορικό αλλά και συμπεριφοριακό επίπεδο ως κατέχοντες το επίπεδο 

της υπερδύναμης. Θα πρέπει να είναι ενεργοί παίχτες στις διαδικασίες 

ασφαλειοποίησης και αποασφαλειοποίησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις 

περιφέρειες του συστήματος, είτε σαν εγγυητές, σύμμαχοι ή παρεμβολείς. 18 

 β) Μεγάλες Δυνάμεις 

                                                           
18

 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.34 
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  Προκειμένου να θεωρηθεί ως Μεγάλη Δύναμη κάποιο κράτος δεν 

θα πρέπει να έχει κατ’ ανάγκην μεγάλες δυνατότητες σε όλους τους τομείς και δεν 

απαιτείται να είναι ενεργητικά παρών στις διαδικασίες ασφαλειοποίησης όλων 

των περιοχών του διεθνούς συστήματος . προκειμένου να θεωρηθεί μεγάλη 

δύναμη αρκεί και μόνο αυτές να θεωρούνται στους υπολογισμούς των άλλων ότι 

έχουν ξεκάθαρες οικονομικές, στρατιωτικές και πολιτικές δυνατότητες να γίνουν 

μελλοντικές υπερδυνάμεις στο εγγύς μέλλον.19 

        γ) Περιφερειακές Δυνάμεις 

Περιφερειακές δυνάμεις θεωρούνται αυτές που καθορίζουν την 

πολικότητα ενός συγκεκριμένου περιφερειακού συμπλέγματος ασφαλείας: 

Μονοπολικό στην Νότια Αφρική, διπολικό στην Νότια Ασία, πολυπολικό στην 

Μέση Ανατολή, την Νότια Αμερική και την Νοτιοανατολική Ασία. Οι δυνατότητές 

τους αν και μπορεί να φαντάζουν μεγάλες στις περιφέρειές τους, εντούτοις δεν 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Υψηλότερου επιπέδου 

δυνάμεις ανταποκρίνονται σε αυτές ως η επιρροή τους και οι δυνατότητές τους να 

αφορούν αποκλειστικά τις διαδικασίες ασφαλειοποίησης μιας συγκεκριμένης 

περιφέρειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείονται από τους υπολογισμούς της 

πολικότητας υψηλότερου επιπέδου έστω και εάν οι ίδιες θεωρούν ότι δικαιούνται 

υψηλότερης αξιολόγησης ( π.χ. Ινδία).20 

          δ)   Συμπλέγματα Περιφερειακής Ασφάλειας 

Ένα περιφερειακό σύμπλεγμα ασφαλείας ( RSC)  μπορεί να οριστεί 

ως ένα σύνολο μονάδων των οποίων οι βασικές διεργασίες ασφαλειοποίησης, 

από – ασφαλειοποίησης ή και οι δύο  είναι τόσο περιπεπλεγμένες που τα 

προβλήματα ασφαλείας που έχουν δεν μπορούν να αναλυθούν ή να επιλυθούν 

ξεχωριστά το ένα από το άλλο  . 

                                                           
19

 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.35 

20
 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.37 
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 Το διεθνές σύστημα καταλαμβάνεται και κυριαρχείται εξολοκλήρου από 

αυτούς τους προαναφερθέντες παίχτες. Προκειμένου όμως να καθοριστεί πως 

αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζονται και τα ακόλουθα:  

• Γίνεται αποδεκτή η νοητική σύλληψη ότι «οι περισσότερες πολιτικές 

και στρατιωτικές απειλές ασφαλείας ταξιδεύουν ευκολότερα σε κοντινές 

αποστάσεις παρά σε μακρινές και ως εκ’ τούτου η ανασφάλεια πολύ συχνά 

συσχετίζεται με την εγγύτητα» . 

• Θεωρείται ότι ο σχηματισμός ενός RSC υπαγορεύεται και 

καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της αναρχίας και από γεωγραφικούς 

παράγοντες. Παρόλο που θέματα παγκόσμιας ασφαλείας μπορεί κατά 

διαστήματα να κυριαρχούν των αντίστοιχων  περιφερειακών, εντούτοις τα 

τελευταία θα είναι πάντοτε παρόντα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό  . 

• Τα βασικά δομικά στοιχεία ενός RSC είναι η διαφοροποίηση των 

μονάδων, ο αριθμός των μονάδων, τα μοτίβα φιλίας και εχθρότητας και η 

κατανομή της ισχύος . 

• Ακόμα καθορίζεται ότι τα RSCs  μπορεί να είναι «κανονικά» όπου 

μιλάμε για ένα σύστημα που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο δυνάμεις με μια κατά 

βάση στρατιωτικού προσανατολισμού ατζέντα ασφαλείας ή «επικεντρωμένα», 

όπου μιλάμε για συστήματα που περιλαμβάνουν μια σημαντική ή μεγάλη δύναμη 

και έναν αριθμό λιγότερο ισχυρών κρατών. 

 Ενώ στην περίπτωση των κανονικών RSCs κυριαρχεί η αναρχία, στα 

επικεντρωμένα η κύρια δύναμη καθορίζει την αλληλεπίδραση ασφαλείας. Στην 

τελική τα συμπλέγματα καθορίζονται από την αποκρυστάλλωση του ποιοι στην 

πραγματικότητα αλληλοσυνδέονται με όρους αλληλεπίδρασης ασφαλείας.  

Η Θεωρία προβλέπει ότι συχνά ο πρωτεύων παράγοντας στον 

προσδιορισμό ενός συμπλέγματος είναι ένα υψηλού επιπέδου απειλής / φόβου ο 

οποίος γίνεται αμοιβαία αντιληπτός από δύο ή περισσότερα κράτη. Τα κράτη 

εντούτοις μπορεί να έχουν διάφορα κοινά και συγκλίνοντα συμφέροντα καθώς η 

αλληλεξάρτηση δεν είναι αναγκαστικά εκ των προτέρων συγκρουσιακή. Αυτά τα 

μοτίβα θα είναι διαρκείας εξαιτίας της δομικής, ιστορικής και γεωγραφικής τους 
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φύσης.21 Οι δομές είναι παρ’ όλα αυτά ευέλικτες τόσο σε γεωγραφικούς αλλά και 

χρονικούς όρους. Σημαντικές αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα δομικά 

χαρακτηριστικά  φυσιολογικά θα απαιτούσαν έναν επαναπροσδιορισμό του 

συμπλέγματος. 

Η θεωρία RSCT επίσης προσφέρει την δυνατότητα συστηματικής 

διασύνδεσης της μελέτης των εσωτερικών συνθηκών, των σχέσεων μεταξύ των 

μονάδων της περιφέρειας, την σχέση μεταξύ των περιφερειών και την 

αλληλεπίδραση της δυναμικής της περιφέρειας με τις μεγάλες δυνάμεις που 

δρουν σε πλανητικό επίπεδο.  

Έτσι η δομή της θεωρίας (RSCT) εμπεριέχει τέσσερεις μεταβλητές. Αυτές 

είναι: 

• Η οριοθέτηση (boundary), (η οποία διαχωρίζει το RSC από τους 

γείτονές του),  

• Η αναρχική δομή (που σημαίνει ότι το RSC   πρέπει να αποτελείται 

από δύο ή περισσότερες αυτόνομες μονάδες), 

• Η πολικότητα (που καλύπτει την κατανομή της ισχύος μεταξύ των 

μονάδων) , και  

• Οι  κοινωνικές συνθήκες (που καλύπτει τα μοτίβα φιλίας και έχθρας 

μεταξύ των μονάδων). 22 

Μια άλλη βασική αρχή της θεωρίας είναι  ότι τα δημιουργηθέντα RSC είναι 

αποκλειστικά (exclusive) και ποτέ δεν επικαλύπτονται (overlapping). Έτσι ο 

κόσμος χωρίζεται σε έναν χάρτη που αποτελείται από αποκλειστικά RSC, κράτη 

που παίζουν τον ρόλο μονωτήρα (insulator) του συστήματος και παγκόσμιους 

παίχτες. Ο τρόπους που τα RSC διαχωρίζονται από τους παγκόσμιους παίχτες     

(δυνάμεις) είναι με το να καταλαμβάνουν διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης.  

                                                           
21

 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.45 

22
 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.53 
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Οι περιπτώσεις εξωτερικών επεμβάσεων αναλύονται με την χρήση των 

εννοιών της διάτρησης (penetration) και επικάλυψης (overlay), ενώ οι δύσκολες 

συνοριακές περιπτώσεις λύνονται με τον καθορισμό μονωτήρων (insulators).Οι 

περιφέρειες σε κάποιες περιπτώσεις διαχωρίζονται μεταξυ τους από κράτη που 

παίζουν τον ρόλο μονωτήρα (insulator) του συστήματος Χαρακτηριστικο τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί το Αφγανιστάν που διαχωρίζει τα υποσυστήματα της 

Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας. 

Τέλος, δεδομένου ότι γίνεται αποδεκτή η ιδέα ότι η ισχύς λειτουργεί και σε 

περιφερειακό επίπεδο τότε μπορούμε να λογίζουμε τις περιφέρειες σαν μικρο 

συστήματα στα οποία όλες οι θεωρίες Διεθνών Σχέσεων όπως, η Ισσοροπία 

Ισχύος, η Αλληλεξάρτηση, η Πόλωση κ.α μπορούν να εφαρμοστούν. 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

αυτό που μας δίνει η συγκεκριμένη Θεωρία που δεν μπορούμε να το έχουμε από 

κάποια άλλη θεωρία και ο λόγος για τον οποίο αυτή μας είναι χρήσιμη είναι ότι : 

 α. Μας λέει το κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης. Συνήθως στις 

μελέτες αναλυσης ασφαλείας κυριαρχούν δύο επίπεδα, το εθνικό και το 

παγκόσμιο. Αδιαμφισβήτητα το εθνικό επίπεδο έιναι καίριας σημασίας, αλλά όταν 

το εξετάζουμε, αυτόματα γίνεται επικέντρωση των ζητημάτων ασφαλείας σε μια 

κρατοκεντρική οπτική. Από την άλλη η παγκόσμια ασφάλεια στην καλύτερη 

περίπτωση είναι μια φιλόδοξη ελπίδα και όχι πραγματικότητα. Η θεωρία RSCT 

εξετάζει και μελετά συγκεκριμένα θέματα ασφαλείας ειδωμένα σε τέσσερα 

επίπεδα. Αυτά είναι: 

• Το εγχώριο (domestic), 

• Το  περιφερειακό ( regional), 

• Το διαπεριφερειακό (interegional) και  

• Το παγκόσμιο (global)  
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Η χρησιμοποίηση της δομής του συστήματος σε περιφερειακό επίπεδο 

επιτρέπει την λεπτομερέστερη προσέγγιση των σημαντικών αλλαγών και της 

πρόβλεψης του πιο πιθανού μοτίβου εξελίξεων.  

 β.  Οργανώνει τα εμπειρικά δεδομένα. Παρόλο που υπάρχει 

πληθώρα εμπειρικών δεδομένων δεν υπήρχε καμία θεωρία έως τώρα που να  

μπορούσε να τα συστηματοποιήσει και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες αρχές να τα 

χρησιμοποιήσει ως αναλυτικά ή επεξηγηματικά εργαλεία. 

 γ) Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας θεωριών πρόβλεψης 

εξελίξεων σε μια περιοχή, ορίζοντας συγκεκριμένους τύπους RSC που 

μπορούν να υπάρξουν και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτά μπορούν να 

δημιουργηθούν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Θεωρία Συμπλέγματος της Περιφερειακής Ασφάλειας (RSCT) μας δίνει 

μια πιο λεπτομερή  ματιά από αυτή που μας δίνουν οι υπεραπλοστευμένες 

θεωρίες της μονοπολικότητας και του κέντρου-περιφέρειας23. Εντούτοις 

παραμένει συμπληρωματική αυτών.  

Άλλωστε σε ένα αναρχικό Διεθνές Σύστημα ικανοποιητικού μεγέθους τα 

Συμπλέγματα Περιφερειακής Ασφάλειας (RSCs) θα πρέπει να έιναι μια 

αναμενόμενη υπο-δομή και μία που έχει σημαίνουσας σημασίας διαμεσολαβητική 

επίδραση, στον τρόπο που η παγκόσμια δυναμική των μεγάλων δυνάμεων 

ουσιαστικά εφαρμόζεται στο Διεθνές Σύστημα. Αυτό το γεγονός κάνει την θεωρία 

συμβατή με την ρεαλιστική σκέψη αναφορικά με το Διεθνές Σύστημα.  

Έχοντας κονστρικτουβιστικές ρίζες, εξαιτίας του γεγονότος ότι στηρίζει την 

δημιουργία και λειτουργία των  RSCs σε μοτίβα φιλίας και εχθρότητας μεταξύ των 

μονάδων του συστήματος κάνει τα περιφερειακά συστήματα να είναι εξαρτώμενα 

από τις πράξεις και αντιλήψεις των δρώντων και όχι απλα σαν μια μηχανική 

αντανάκλαση της κατανομής ισχύος.  

                                                           
23

 Κουσκουβέλης Ι.Ηλίας , Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα,2010,σελ. 277 
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Εν ολίγοις η θεωρία παρέχει ένα νοητικό πλαίσιο  που λαμβάνει υπόψη 

την αναδυόμενη δομή της παγκόσμιας ασφαλείας {1 υπερδύναμη (ΗΠΑ) + 4 

μεγάλες δυνάμεις (Κίνα, Ευρωπαική Ένωση, Ιαπωνία, Ρωσσία) + 

περιφέρειες}24. Έχει μια διάσταση που επιτρέπει την διασύνδεση των 

τρεχουσών εξελίξεων με τα προ-Ψυχροπολεμικά και μετα-Ψυχροπολεμικά μοτίβα 

του Διεθνούς Συστήματος. Περιέχει ένα μοντέλο περιφερειακής ασφάλειας που 

επιτρέπει σε κάποιον να αναλύσει και μέχρι κάποιο βαθμό να προβλέψει τις 

εξελίξεις σε κάθε περιφέρεια. 

Με την εφαρμογή της θεωρίας RSCT στο σύνολο του Διεθνούς 

Συστήματος, παρέχεται μια εικόνα της αναδυόμενης παγκόσμιας τάξης και μια 

αρκούντος αναλυτική μέθοδος για την μελέτη συγκεκριμένων περιοχών. 

Υποστηρίζοντας ότι οι περιφέρειες  ασφαλείας (Security regions) δημιουργούν 

υποσυστήματα στα οποία οι όποιες αλληλεπιδράσεις ασφαλείας είναι εσωτερικές 

(τα κράτη φοβούνται τους γειτονές τους και συμμαχούν με άλλους περιφεριακούς 
                                                           
24

 Barry Buzan, The United States and the great powers, World Politics in the Twenty – First 
Century, Polity Press, Cambridge,2004 

Εικόνα 1  Το μεταψυχροπολεμικό Παγκόσμιο Σύστημα σύμφωνα με την θεωρία 
Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφαλείας 
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παίχτες) και τις περισσότερες φορές τα σύνορα μεταξύ των περιφεριών (regions) 

είναι γεωγραφικά προσδιορισμένα – ζώνες ασθενούς αλληλεπίδρασης, ή 

καταλαμβάνονται από κράτη μονωτές (insulator) του συστήματος, όπως το 

Αφγανιστάν και η Τουρκία, που κοιτάζουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, 

αντέχοντας το βάρος αυτής της δύσκολης κατάστασης, αλλά μην έχοντας επαρκή 

δύναμη για να ενοποιήσουν τους δύο κόσμους, δίνει μια συγκεκριμένη οπτική 

των περιφερειών.  

 Αυτή η οπτικη των περιφερειών και κατ’επέκταση η εικόνα της σύγχρονης 

δομής του Διεθνούς Συστήματος καταλήγει να είναι σχεδόν η αντίθετη από αυτήν 

που περιγράφουν άλλες θεωρίες όπως για παραδειγμα η θεωρία του Huntigton, 

που δίνουν έμφαση στο πως μεγάλες μονάδες  (ΙΣΛΑΜ, Δύση – Ασία)  

συγκρούονται και πως  αναδύονται στα όρια αυτών των βασισμένων στην 

κουλτούρα μακρομονάδων, πολύ επικίνδυνες συγκρούσεις. Αυτές οι θεωρίες 

έχουν  συγκριτικό πλεονέκτημανα έναντι της θεωρίας ( RSCT) καθότι 

προβλέπουν μια σύγκρουση που λαμβάνει χώρα σε συστημικό επίπεδο και 

κατ’αυτόν τον τρόπο θέτουν τις ΗΠΑ στο κέντρο των εξελίξεων. Από την οπτική 

γωνία όμως των περισσοτέρων κρατών του κόσμου αυτό που ενδιαφέρει 

πρωτίστως είναι το περιφερειακό επίπεδο. 

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος δημιουργίας της Θεωριας των 

Συμπλεγμάτων Περιφερειακής Ασφάλειας (RSCT). Η προαγωγή του 

περιφερειακού επίπεδου σαν το πιο κατάλληλο για πλήθος περιπτώσεων 

αναλυσεων ασφαλείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ                                                                

«ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Αποικιακό Παρελθόν  της Ηπείρου 

Τα κράτη της Αφρικανικής Ηπείρου είναι κατά βάση πολυεθνικές, τεχνητές 

κατασκευές, το αποτέλεσμα θα λέγαμε της Ευρωπαϊκής διαμάχης για την Αφρική 

στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Στις περιοχές που διεκδίκησαν, οι αποικιακές 

δυνάμεις διαμοίρασαν τους πληθυσμούς που βρήκαν κατά το δοκούν και 

σύμφωνα πάντα με τις διοικητικές τους ανάγκες μη λαμβάνοντας υπόψη τις προ 

αποικιακἐς κοινωνικοπολιτικές ρυθμίσεις.25 

Ένεκα αυτού του 

γεγονότος κατά την αποικιακή 

περίοδο, σε πληθώρα 

περιπτώσεων δημιουργήθηκε μια 

κατάσταση όπου εθνικές ομάδες 

οι οποίες είχαν ελάχιστα κοινά 

στοιχεία και πολιτικοκοινωνικές 

σχέσεις μεταξύ τους, βρέθηκαν 

να συνυπάρχουν αναγκαστικά 

στο ίδιο κράτος δημιουργώντας 

ένα ετερογενές ανθρώπινο 

μωσαϊκό. Η Κένυα για 

παράδειγμα αποτελείται από περισσότερες από 40 διαφορετικές εθνικές ομάδες, 

η Ερυθραία από 9, η Τανζανία από 120, ενώ παρόμοιες καταστάσεις απαντώνται 

και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη της Αφρικανικής Ηπείρου26. 

                                                           
25 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 301 

26 Wikipedia , List of ethnic groups of Africa, https://en.wikipedia.org/ wiki/ List_of_ethnic_groups 
_of _Africa. 

Εικόνα 2 Εθνικές ομάδες Κεντρικής Αφρικής 
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Πρέπει να πεθάνουμε σαν φυλές έτσι ώστε να ξαναγεννηθούμε σαν έθνη 

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε μετά το τέλος του δεύτερου Παγκόσμιου 

Πόλεμου, καθότι στην προσπάθεια τους να αποτινάξουν τον ευρωπαϊκό 

αποικισμό και να αποκτήσουν της ανεξαρτησίας τους, οι εθνικιστές ηγέτες της 

Αφρικής, αναγκάστηκαν να αποδεχτούν την δημιουργία κρατικών οντοτήτων που 

βασίστηκαν στα σύνορα των κρατών που είχαν δημιουργηθεί κατά την αποικιακή 

περίοδο. Το σύνθημα σε πολλές περιπτώσεις ήταν «Πρέπει να πεθάνουμε σαν 

φυλές έτσι ώστε να ξαναγεννηθούμε σαν έθνη».27 

 Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι πληθυσμιακές ομάδες που 

διαβιούσαν στα νεοδημιουργηθέντα Αφρικανικά κράτη αποδέχτηκαν την 

νομιμότητα των δημιουργηθέντων κατά την μετααποικιακή περίοδο συνόρων, σε 

κάποιες περιπτώσεις εθνικές ομάδες επαναστάτησαν διεκδικώντας το δικαίωμα 

του εθνικού αυτοπροσδιορισμού και την επαναχάραξη αυτών. Έτσι παράλληλα 

με την προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλουν τα Αφρικανικά κράτη για την 

εγκαθίδρυση και διασφάλιση της ηγεμονίας και κυριαρχίας τους, κάποια εξ ‘αυτών 

έπρεπε να διασφαλίσουν και την εδαφική τους ακεραιότητα από τις εσωτερικές 

αποσχιστικές δυνάμεις. 

 

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ  

Γενικά 

Συνήθως όταν μιλάμε για ασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις, γενικά 

αναφερόμαστε στην προστασία του κράτους από τις εξωτερικές απειλές. Σε κάθε 

περιφέρεια συνυπάρχουν πληθώρα κρατών και οι εσωτερικές διαμάχες όπως οι 

εμφύλιοι πόλεμοι μπορεί να έχουν δραματική επίδραση στην συνολική 

περιφερειακή ασφάλεια. Αυτή η απειλή κατά βάση είναι στρατιωτική. Στην 

περίπτωση όμως της Αφρικής η έννοια της ασφάλειας μπορεί να πάρει και την 

μορφή προστασίας από πληθώρα άλλων στερήσεων, όπως η ξηρασία, οι 

                                                           
27 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 301 
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ασθένειες και οι λοιμοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη στρατιωτικού τύπου θέμα 

ασφάλειας που απασχόλησε την Μαύρη Ήπειρο, είναι η ξηρασία στην Αιθιοπία 

στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η οποία δημιουργώντας προσφυγικές ροές στα 

σύνορα με την Κένυα και το Σουδάν προκάλεσε διάχυση του προβλήματος 

ασφαλείας εκτός των συνόρων της Αιθιοπίας.  

Όταν τα εγχώρια προβλήματα ενός κράτους διαχέονται σε γειτονικά κράτη 

και απειλούν την δυνατότητα αυτού του κράτους να αντιμετωπίσει τις βασικές 

ανάγκες των πολιτών του, τότε τα προβλήματα αυτά περιφερειοποιούνται. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι οι ένοπλες συγκρούσεις σε γειτονικά κράτη που 

έχουν τα τελευταία χρόνια προκαλέσει τις προσφυγικές ροές που με την σειρά 

τους προκάλεσαν την αστάθεια και ανασφάλεια ολόκληρων περιφερειών. 

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η αναρχία που πλήττει την Λιβερία 

από το 1989, την Σομαλία από το 1990 και τα  σχετικά πρόσφατα προβλήματα 

στην Ρουάντα.28 

Ο Φόβος της Βαλκανιοποίησης των Κρατών της Αφρικής 

Οι ηγέτες των Αφρικανικών κρατών βρίσκονται υπό τον διαρκή φόβο, αν 

και όχι αβάσιμο, της βαλκανιοποίησης των κρατών τους. Αυτός τους ο φόβος 

είναι απόρροια της τεχνητής φύσεως των κρατών τους, που χαράχτηκαν επί των 

προϋπαρχόντων αποικιακών συνόρων και που αποτελούμενα από πλήθος 

διαφορετικών εθνικών ομάδων, καθίστανται ευάλωτα στα αποτελέσματα των 

πράξεων και ενεργειών αποσχιστικών ή εθνικοαπελευθερωτικών ομάδων. Αυτό 

γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό από το γεγονός ότι η διασφάλιση της εδαφικής 

ακεραιότητας των κρατών μελών, έχει προβλεφθεί και συμπεριληφθεί στο 

Κεφάλαιο ΙΙ του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας 

(ΟΑΕ)29. Η συμπερίληψη της πρόβλεψης αυτής στον  καταστατικό χάρτη του 

οργανισμού  συμφωνήθηκε σε σύνοδο κορυφής των κρατών μελών που έλαβε 

χώρα στο Κάιρο της Αιγύπτου το 1964. Ειδώθηκε δε, από τους περισσότερους 

                                                           
28

 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 302 

29 Ο οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας ( Organisation of African Unity (OAU)) δημιουργήθηκε  
στις 25 Μαΐου 1963 στην Αντίς Αμπέμπε  από 32 κράτη. Διαλύθηκε στις 9 Ιουλίου 2002 και 
αντικαταστάθηκε από την Αφρικανική Ένωση (African Union (AU)). 
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αφρικανούς ηγέτες, σαν ένα ξεκάθαρο χτύπημα εναντίον των αποσχιστικών και 

αλυτρωτικών κινημάτων. Παράλληλα όμως η ενέργεια αυτή ήταν μια προσπάθεια 

από το πλήθος των κρατών μελών να αποφύγουν την εμπλοκή τους στις 

υπάρχουσες διενέξεις μεταξύ Σομαλίας - Αιθιοπίας, Σομαλίας – Κένυας και 

Αιθιοπίας – Ερυθραίας. 

  Ο εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος της Ερυθραίας που κορυφώθηκε μετά 

από τριάντα χρόνια, το 1991, είχε παρόμοιες ρίζες. Οι εθνικιστές της Ερυθραίας 

υποστήριξαν ότι στερούνταν  του δικαιώματός τους στον αυτοπροσδιορισμό, από 

την αυτοκρατορική Αιθιοπία όταν εκείνη παραβίασε τους όρους μιας, υπό την 

αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προωθούμενης ομοσπονδίας μεταξύ των δύο 

κρατών (Αιθιοπίας και Ερυθραίας).30 

Η ρίζα των προβλημάτων της Αφρικής 

 Ορισμένα από τα περιφερειακά προβλήματα της Αφρικής είναι σχετικά 

καινούρια και είναι το αποτέλεσμα εμφύλιων πολέμων και τοπικών εξεγέρσεων 

που όμως στερούνται επαναστατικών στόχων. Άλλα πάλι είναι προβλήματα των 

οποίων οι ρίζες φθάνουν πίσω στην αποικιακή κληρονομιά. Σε όλες τις 

περιπτώσεις όμως, ο Ψυχρός πόλεμος επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την 

εγκαθίδρυση, προοπτική και ένταση αυτών των εμφύλιων συρράξεων. Ορισμένοι 

μελετητές υποστηρίζουν ότι η διπολική φύση του Διεθνούς συστήματος στην 

κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου και η ιδεολογική αναμέτρηση των δύο 

υπερδυνάμεων είχε την επίδραση της παγκοσμιοποίησης σε τοπικές διαμάχες.  

Η πιο εμφανής περίπτωση του καταδεικνύει την ορθότητα του 

προαναφερθέντος, είναι φυσικά η Αφρική.  Πριν την κορύφωση του Ψυχρού 

πολέμου, οι συγκρούσεις μεταξύ των αφρικανικών κρατών κρατούσαν μόνο μέχρι 

την εξάντληση των πυραυλικών αποθεμάτων. Αλλά κατά την κορύφωση του 

Ψυχρού πολέμου και εκ τότε οι συγκρούσεις τείνουν να είναι παρατεταμένες για 

πολλούς και διάφορους λόγους, που θα αναφερθούν εκτενώς παρακάτω.31 

                                                           
30

 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 302,303 

31
 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 

Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 303 
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ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Η Επίδραση των Υπερδυνάμεων στην Ασφάλεια της Μαύρης Ηπείρου 

Ο Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

συντέλεσε στην εκδήλωση αρκετών περιστατικών περιφερειακών συγκρούσεων 

στην Αφρική, όπως άλλωστε και σε άλλες περιοχές του τρίτου κόσμου. Αυτό 

φαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση της εδαφικής διαμάχης Αιθιοπίας και 

Σομαλίας, στον εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο της Ερυθραίας και την πληθώρα 

των συγκρούσεων της νότιας Αφρικής που κλιμακώθηκαν μετά το 1975. Κανείς 

δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι ρίζες αυτών των συγκρούσεων είναι κατά βάση 

ιστορικές, εντούτοις μια νέα ποιοτική διάσταση προστέθηκε κατά την διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου.32 

 Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι υπερδυνάμεις,   υποστήριζαν 

ενεργά τους κρατικούς τους «πελάτες» στο Κέρας της Αφρικής. Υπολογίζεται  ότι 

για μια περίοδο πάνω από 13 χρόνια, η Σοβιετική στρατιωτική βοήθεια στην 

Αιθιοπία, ανήλθε σε ένα ύψος που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. 33 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

Μετά την διακοπή των σχέσεων της με την Αιθιοπία το 1977, παρά το ότι 

αυτή υπήρξε στην σφαίρα επιρροής της για είκοσι τρία χρόνια, η αμερικανική 

διακυβέρνηση υπό την προεδρία του Jimmy Carter υιοθέτησε μια στρατηγική 

περικύκλωσης,34 προσπαθώντας να επιτύχει την ανάσχεση της εξάπλωσης της 

Σοβιετικής Ένωσης στο Κέρας της Αφρικής και στην Μέση Ανατολή με την 

εγκαθίδρυση στρατιωτικών συμμαχιών με τα γειτονικά της Αιθιοπίας κράτη, την 

Αίγυπτο, το Σουδάν, την Κένυα, την Σομαλία και το Ομάν. Προέβει σε μια σειρά 

ενεργειών που περιλάμβανε μεταξύ άλλων την παροχή βοήθειας σε αυτές τις 

χώρες προκειμένου να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές τους υποδομές και 

δυνατότητες, αλλά και την διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Τα εδάφη 

των κρατών - πελατών των ΗΠΑ στο Κέρας της Αφρικής χρησιμοποιήθηκαν κατά 
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κόρον σαν βάσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις ταχείας επεμβάσεως, που 

σχεδιάστηκαν κατάλληλα προκειμένου να διευκολύνουν την αποτελεσματική 

προβολή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος στην Μέση Ανατολή και στον 

Περσικό κόλπο.35 

Αυτές οι εξελίξεις ανάγκασαν από την άλλη μεριά, τους κρατικούς πελάτες 

της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή, την Αιθιοπία και την Νότια Υεμένη, να 

συνάψουν συμμαχία μεταξύ τους προκειμένου να επιτύχουν την από κοινού 

αντιμετώπιση των όποιων προσπαθειών των ΗΠΑ και των «αντιπροσώπων» της 

να επέμβουν στις υποθέσεις τους.  Οι προκαλούμενες εντάσεις συνεχίστηκαν για 

πάνω από μια δεκαετία και δεν ξεκίνησαν να φθίνουν παρά μόνο όταν ο Ψυχρός 

Πόλεμος άρχισε να αποδομείται στα μέσα της δεκαετίας του 1980. 

Μια ιδιότυπη κούρσα εξοπλισμών 

Στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν αυτά που πίστευαν ως ζωτικά 

τους συμφέροντα, οι υπερδυνάμεις συνεισέφεραν, αν δεν προκάλεσαν, στη 

κλιμάκωση μιας περιφερειακής κούρσας εξοπλισμών στην Αφρική. Οι συνέπειες 

για την περιοχή από αυτήν την κούρσα εξοπλισμών είναι μνημειώδης.  

Οι Αιθιοπικές ένοπλες δυνάμεις από το μέγεθος των 54000 ατόμων το 

1977, ξεπέρασαν τις 300000 μια δεκαετία αργότερα. Το 1991 ο Αιθιοπικός 

στρατός υπολογιζόταν να έχει μια δύναμη των 600000 ατόμων.  

Ο στρατός της Σομαλίας από 32000 άτομα το 1977, έφτασε τις 65000 το 

198736.  

Η αύξηση των στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων του Σουδάν 

αν και σε επίπεδα αριθμών φαίνεται πως ήταν λιγότερο εντυπωσιακή, είχε 

εντούτοις σημαντικότατη ποιοτική διαφοροποίηση. Οι εσωτερικές στρατιωτικές 

δραστηριότητες του Σουδάν για τον έλεγχο της χώρας παρουσίασαν 

αξιοσημείωτη αύξηση κατά την δεκαετία του 1980. Απολαμβάνοντας την 

υποστήριξη της Αιθιοπίας στον απελευθερωτικό στρατό του  το Σουδάν κατάφερε 
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εκμεταλλευόμενο την προσφερόμενη σε αυτό βοήθεια να προβαίνει στην 

κατάληψη  και τον έλεγχο  μεγάλων περιοχών του Νότιου Σουδάν. 

 Κατά την ίδια περίοδο ο προϋπολογισμός της Αιθιοπίας αυξήθηκε από 

τα 103 εκατομμύρια σε 472 εκατομμύρια δολάρια.  

Μεταξύ του 1977 και του 1985 οι αμυντικές δαπάνες της Σομαλίας 

ανήλθαν από 36 εκατομμύρια σε 134 εκατομμύρια δολάρια και του Σουδάν από 

237 σε 478 εκατομμύρια δολάρια. Αυτού του μεγέθους και έντασης αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών φυσικά δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την συνεισφορά των 

δύο υπερδυνάμεων. 

 Είναι ειρωνικό ότι αυτή η επιθυμία για όλο και μεγαλύτερο εξοπλισμό από 

τις χώρες της περιοχής, προερχόταν όχι από την ανάγκη προστασίας των 

συνόρων τους από τις άλλες χώρες, αλλά  από την ανάγκη διευθετήσεως από 

πλευράς των κυβερνόντων ομάδων, των εσωτερικών συγκρούσεων που 

μαίνονταν σε αυτές.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως η πυροδοτηθείσα και συντηρούμενη 

από την βοήθεια των δύο υπερδυνάμεων ένταση των εξοπλισμών, επηρέασε τις 

εξελίξεις και την ένταση των συγκρούσεων είναι η καταστροφική ήττα του 

σομαλικού στρατού και των ανταρτών της «αλυτρωτικής» οργάνωσης του 

Απελευθερωτικού Μετώπου της Δυτικής Σομαλίας (Western Somali 

Liberation Front)  στον πόλεμο του Ογκαντέν37, το 1977-78. Αυτή η 

καταστροφική ήττα προκάλεσε την επανεμφάνιση των εσωτερικών αντιμαχιών 

εναντίων του προέδρου της Σομαλίας Μοχάμεντ Σίαντ Μπιάρε (Mahammad Siad 

Barre).  
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Το (1977) ο  Σομαλός  ηγέτης Μωχάμεντ Σίαντ Μπιάρε (MahammadSiad Barre)  προσπάθησε 
να προσαρτήσει την αιθιοπική περιοχή του Ογκαντέν (Ogaden) εκμεταλλευόμενος τα εσωτερικά 
προβλήματα του καθεστώτος Μεγκίστου. Ως πρώτο βήμα, οι Σομαλοί δημιούργησαν μια 
ανταρτική «αλυτρωτική» οργάνωση, το «Απελευθερωτικό Μέτωπο της Δυτικής Σομαλίας» 
(Western Somali Liberation Front – WSLF), το οποίο, από τον Φεβρουάριο του 1977, άρχισε να 
πλήττει τις αιθιοπικές θέσεις στο Ογκαντέν. Το καθεστώς Μεγκίστου στράφηκε στην βοήθεια της 
ΕΣΣΔ και των συμμάχων της και τελικά κατάφερε να αντιτάξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Έτσι 
στις αρχές Μαρτίου, οι Σομαλοί αντάρτες ηττήθηκαν και  αποσύρθηκαν οριστικά από το Ογκαντέν.  
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Κατά την διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η εσωτερική κρίση 

κλιμακώθηκε μέχρι που επηρέασε όλη την χώρα. Το Καθεστώς Μπιάρε 

κατέρρευσε τον Ιανουάριο του 1991 και το κράτος της Σομαλίας βυθίστηκε στην 

αναρχία. Το επίπεδο της καταστροφικότητας της σύγκρουσης αυξήθηκε 

δραματικά ένεκα της διαθεσιμότητας πολύ ισχυρότερων σε σχέση με το άμεσο 

παρελθόν στρατιωτικών εξοπλισμών, που δεν είναι άλλοι από αυτούς που είχαν 

παραχωρηθεί από το απόθεμα των υπερδυνάμεων στην διάρκεια του Ψυχρού 

Πόλεμου. 

 Την δεκαετία του 1980 παρακολουθήσαμε και μια  αύξηση στις 

δυνατότητες και αποτελεσματικότητα του απελευθερωτικού κινήματος της 

Ερυθραίας. Μετά την εκδίωξή του από τον Αιθιοπικό στρατό στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και την συνεπακόλουθη μείωση της μαχητικής του ισχύος, ο 

Απελευθερωτικός Στρατός της Ερυθραίας(EPLA) , κατάφερε να ξαναενωθεί και 

από το 1987 έκανε σημαντικά βήματα για την απελευθέρωση της Ερυθραίας από 

τον έλεγχο της Αιθιοπίας.  Η επιτυχία του EPLA  ενισχύθηκε από το γεγονός ότι το 

Απελευθερωτικό Μέτωπο των Ανθρώπων του Τίγρη σχημάτισε κοινό μέτωπο 

με το Δημοκρατικό Μέτωπο του Λαού της Αιθιοπίας και το Δημοκρατικό 

Κίνημα του Λαού της Αιθιοπίας. Τον Μάιο του 1991, ο πρόεδρος της Αιθιοπίας 

Μεγκίστου (Mengistu Haile Mariam) διέφυγε στην εξορία και ο στρατός του των 

600000 ανδρών κατέρρευσε. Η πρωτεύουσα της Αιθιοπίας Αντίς Αμπέμπε, 

περιήλθε στα χέρια των επαναστατών χωρίς σημαντική αντίσταση. 

Η Σοβιετική Ένωση 

Από το 1987 άρχισαν να υπάρχουν ενδείξεις ότι η Σοβιετική Ένωση 

υπαναχωρούσε της πολιτικής του Brezhnev για διάδοση του Σοβιετικού μοντέλου 

σε όλο τον Τρίτο Κόσμο και ότι άρχισε να προκρίνει σαν βέλτιστη στρατηγική την 

υποστήριξη πολιτικών ρυθμίσεων σε εμφύλιους πολέμους που μαίνονταν σε 

κράτη πελάτες της.  

Σαν αποτέλεσμα του συνδυασμού της αλλαγής της Σοβιετικής στρατηγικής 

που μεταφράστηκε σε άσκηση πολιτικής πίεσης αλλά και της διαμορφούμενης 

οικονομικής πραγματικότητας ο πρόεδρος της Αιθιοπίας Μεγκίστου αναγκάστηκε 

εν τέλει, να υπαναχωρήσει, αν και μόνο εν μέρει, της δογματικής του στάσης. Στα 
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τέλη του 1989 η Αιθιοπία γινόταν μάρτυρας μιας κάμψης όχι μόνο της Σοβιετικής 

υποστήριξης της επανάστασης, αλλά και της υποστήριξης από συμμάχους της 

όπως η Ανατολική Γερμανία και η Νότια Υεμένη που ήταν απασχολημένες με τις 

δικές τους πολιτικές διεργασίες. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι το 

καθεστώς της Αιθιοπίας δεν μπορούσε πλέον να επαφίεται στην βοήθεια της 

Σοβιετικής Ένωσης για τον έλεγχο των εσωτερικών διενέξεων. Έτσι μοιραία το 

καθεστώς κατέρρευσε. Όμως σε αυτήν την περίπτωση αποφεύχθηκε η 

δημιουργία κενού ισχύος, λόγω της διεθνούς βοήθειας αλλά και της βοήθειας των 

δυνάμεων του Επαναστατικού  Δημοκρατικού μετώπου του Αιθιοπικού 

Λαού (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front  (EPRDF)) με 

αποτέλεσμα η χώρα να μην περιπέσει σε κατάσταση αναρχίας, όπως συνέβη 

στην Σομαλία.38 

ΟΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

Η περιφερειακή ασφάλεια στην νότια Αφρική αποτελούσε  πρόβλημα ήδη 

από την δεκαετία του 1960, όταν ξέσπασαν οι εθνικοαπελευθερωτικοί πόλεμοι 

στις Πορτογαλικές αποικίες της Ανγκόλας και της Μοζαμβίκης και από τότε που 

τα κόμματα που  υποστήριζαν την αντίσταση των «Μαύρων»  στην Νότια 

Αφρική, όπως το Αφρικανικό  Εθνικό Συμβούλιο (ANC) και το Παναφρικανικό 

Κοινοβούλιο (PAC) κηρύχτηκαν εκτός νόμου. Για πάνω από δύο δεκαετίες οι 

Πορτογάλοι με την βοήθεια συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ προσπαθούσαν να 

διατηρήσουν τις αποικίες τους στην Νότια Αφρική. Οι ομάδες των επαναστατών 

αναγκάστηκαν να στηριχθούν για στρατιωτική και πολιτική βοήθεια στον 

Σοβιετικό συνασπισμό εναντίον του Πορτογαλικού αποικισμού. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις ασταθείς συνθήκες στις γειτονικές Πορτογαλικές αποικίες, η Νότια 

Αφρική εισήλθε στη συμπλοκή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη διάχυση των  

συγκρούσεων που μαίνονταν στην  Ανγκόλα και τη Μοζαμβίκη, στην Ναμίμπια 

και εν συνεχεία και στην ίδια την Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική αρχικά 

υποστήριξε τους Πορτογάλους, αλλά στην συνέχεια ενεπλάκηκε σε στρατιωτικές 
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επιχειρήσεις στην Μοζαμβίκη και στην Ανγκόλα για καθαρά αμυντικούς λόγους. 

Μετά το 1975, άρχισε να φοβάται ότι τα ανεξάρτητα και σταθερά κράτη της 

Ανγκόλας και της Μοζαμβίκης θα διευκόλυναν τα «Μαύρα» απελευθερωτικά 

κινήματα να ξεκινήσουν τον πόλεμο και στην Νότια Αφρική. 

 Πράγματι, οι ανεξάρτητες Ανγκόλα και Μοζαμβίκη γρήγορα ανέλαβαν 

ενεργό  ρόλο στον Οργανισμό Frontline African States , που δημιουργήθηκε 

προκειμένου να ασκήσει πίεση για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση όλων των 

κρατών στην περιφέρεια. 39 

Η ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ – ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ 

Εν τω μεταξύ η Νότια Αφρική καθόλη την διάρκεια της δεκαετίας του 1960 

προέβαινε σε περιοδικές εισβολές στα «Μαύρα» κράτη της περιφέρειας σε μια 

προσπάθεια να παρεμποδίσει τον σχεδιασμό και εκπαίδευση των στρατών του 

Αφρικανικού  Εθνικού Συμβούλιου (ANC) και του Παναφρικανικού 

Κοινοβούλιου (PAC) και από το 1975 και μετά προέβαλε τις στρατιωτικές της 

δυνάμεις στην Νότια Ανγκόλα και υποστήριξε μια αποσταθεροποιητική 

εκστρατεία στην Μοζαμβίκη. 

 Η παρουσία της Νοτίου Αφρικής στην Ανγκόλα είχε σε μεγάλο βαθμό σαν 

στόχο, την συντριβή του στρατού του Οργανισμού των Ανθρώπων της 

Νοτιοδυτικής Αφρικής(SWAPO), που μαχόταν για την ανεξαρτησία της 

Ναμίμπια και προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια του Jonas Savimbi40 

και της National Union for the Total Independence of Angola  (UNΙTA)41 να 

αποτινάξουν την Μαρξιστική κυβέρνηση της Λουάντας. Η συνολική επίδραση των 
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πρωτοστάτησε στον πόλεμο για την ανεξαρτησία της χώρας(1961-1975) και εν συνεχεία εναντίων 
του MPLA στην εμφύλια σύραξη που διήρκεσε από το 1975–2002. 



40 

 

στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Νότια Αφρική στην προσπάθεια διατήρησης της 

εγχώριας τάξης και ασφάλειας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η δημιουργία 

μιας διάχυσης κρίσης περιφερειακής ασφάλειας (regional security crisis).  

Η παραπάνω περιγραφείσα κατάσταση δεν άρχισε να αλλάζει παρά μόνο 

όταν οι επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων και αποεπενδήσεων εναντίον της 

Νοτίου Αφρικής άρχισαν να φέρνουν αποτελέσματα στο μέσα του 1980. Η 

διεθνής κοινότητα είχε εφαρμόσει νομικές κυρώσεις εναντίον της Νοτίου Αφρικής 

ήδη από το 1960  αλλά αυτές είχαν αποδειχτεί εντελώς αναποτελεσματικές. Οι 

τελευταίες κυρώσεις όμως σε συνδυασμό με την ύπαρξη μιας εμπνευσμένης 

«Λευκής» ηγεσίας στην Νότια Αφρική, είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση των 

προσπαθειών αυτής της χώρας να αποσταθεροποιήσει τα γειτονικά της κράτη. 

 Η Νότια Αφρική φοβόταν την Κομουνιστική απειλή από τους γείτονες της 

που είχαν «Μαύρη» διακυβέρνηση. Η απειλή που προέβαλε η Νότια Αφρική στις 

άλλες χώρες, όπως η Μοζαμβίκη και η Ανγκόλα τις ανάγκασε να καταφύγουν 

στους Μαρξιστικούς πατρόνους τους για στρατιωτική, πολιτική και οικονομική 

βοήθεια. Οι ΗΠΑ εκτός από την αθόρυβη παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην 

UNITA και την στήριξη της πολιτικής υπεροχής του MPLA (Popular Movement 

for the Liberation of Angola) στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δεν ξεκίνησαν να 

γίνονται σημαντικός παίχτης στην περιοχή παρά μόνο μετά την ψήφιση από το 

κογκρέσο της Αντιρατσιστικής Δράσης (Comprehensive Antiapartheid  Act) 42 

το 1986. Μετά από αυτό, η Νότια Αφρική πιέστηκε από τις ΗΠΑ για εξεύρεση 

πολιτικής λύσης στα προβλήματά της.43 

Παρά την ύπαρξη ξεκάθαρων προβλημάτων διακρατικού τύπου, όπως 

αυτά που προαναφέρθηκαν, που αδιαμφισβήτητα επηρέαζαν την περιφερειακή 

ασφάλεια, η ανασφάλεια στην Αφρικανική Ήπειρο στο μεγαλύτερο μέρος της έχει 
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αμερικανικό κογκρέσο. Ο νόμος επέβαλε κυρώσεις εναντίον της Νοτίου Αφρικής και όριζε πέντε 
προϋποθέσεις για την άρση των κυρώσεων οι οποίες ουσιαστικά θα σήμαιναν την παύση του 
συστήματος του apartheid . 

43 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 306-307 
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εγχώρια προέλευση. Εντούτοις αυτές οι διακρατικές συγκρούσεις συνεισφέρουν 

σημαντικά στην περιφερειακή ανασφάλεια και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν και 

στο άμεσο μέλλον. Αυτό συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα για την 

Αφρική, εξαιτίας και του γεγονότος ότι οι κυριότεροι εξωτερικοί παίχτες έχουν γίνει 

διστακτικοί και απρόθυμοι να επεμβαίνουν στην περιοχή μετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου. 

 Εν κατακλείδι αυτό που μπορεί κάποιος να υποστηρίξει είναι ότι οι 

μεγάλες δυνάμεις έχουν σήμερα πολύ λιγότερους «μακρινούς συμμάχους» και 

επί του παρόντος κανένας από αυτούς δεν βρίσκεται στην Αφρική. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ 

 Αν και δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την Βρετανία και την Γαλλία 

σαν υπερδυνάμεις με την αυστηρή έννοια του όρου, εντούτοις η σημασία τους για 

την Αφρική είναι άξια λόγου, εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν 

ένεκα του γεγονότος ότι υπήρξαν οι πρώην βασικές αποικιακές δυνάμεις στην 

Ήπειρο ,αλλά και εξαιτίας των συνεχιζόμενων συμφερόντων τους σε αυτήν. 

 Ο ρόλος της Βρετανίας στις πρώην αφρικανικές αποικίες της από το 1964 

και μετά μπορεί να χαρακτηριστεί στην καλύτερη περίπτωση, σαν έμμεσος, 

παίρνοντας την μορφή της παροχής στρατιωτικής εκπαίδευσης για αξιωματικούς 

αφρικανικών κρατών και των ιδιωτικών πωλήσεων όπλων σε αφρικανικές 

κυβερνήσεις. Μία από τις ελάχιστες φορές που η Βρετανία ενεπλάκηκε πιο 

δραστικά στα τεκταινόμενα της Μαύρης Ηπείρου ήταν το 1964 όταν παρενέβη 

στην Τανζανία, την Κένυα και την Ουγκάντα για να καταστείλει τις ανταρσίες 

εναντίων των προσφάτων ανεξαρτητοποιημένων κυβερνήσεων.  

Ακολουθώντας αυτήν την πρακτική η Βρετανία φαίνεται να είναι μικρής 

σημασίας για την συζήτηση του ρόλου των εξωτερικών παιχτών στην 

περιφερειακή ασφάλεια της Αφρικής.44 

 Σε αντιδιαστολή με την Βρετανία, η Γαλλία είχε μέχρι πολύ πρόσφατα 

εξαιρετικά ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα της Ηπείρου, επεμβαίνοντας στην 

                                                           
44 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 307 
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εξέλιξη αυτών και προσπαθώντας να τα καθορίσει με οικονομικές αλλά και 

στρατιωτικές δράσεις. Η απεμπλοκή της Βρετανίας και του Βελγίου από την 

ενεργή στρατιωτική εμπλοκή στην Αφρική κατά την εποχή της 

ανεξαρτητοποίησης, άφησε την Γαλλία σαν τον μόνο Ευρωπαίο παίχτη στην 

περιοχή που να έχει την βούληση να παίξει παρεμβατικό ρόλο. Στις αρχές του 

1960 η Γαλλία παρενέβη για να στηρίξει καθεστώτα στο Κονγκό, το Καμερούν, τη 

Γκαμπόν, την Μαυριτανία, τον Νίγηρα και το Τσαντ. Όμως παρά την σταθερή 

βούληση της Γαλλίας να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στην Μαύρη Ήπειρο η 

στρατιωτική της παρουσία σε αυτήν μειώθηκε από 60000 άνδρες το 1960 σε 

περίπου 5000 στα τέλη της δεκαετίας. Επίσης η άμεση στρατιωτική παρέμβαση 

της στα εγχώρια προβλήματα και τις περιφερειακές διενέξεις των αφρικανικών 

κρατών  έγινε λιγότερο συχνή. Μια ιδιαιτέρως τολμηρή και αμφιλεγόμενη 

επέμβασή της για απομάκρυνση αρχηγού κράτους συνέβη το 1979 στην Κεντρική 

Αφρικανική Δημοκρατία.45 

Κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980 η Γαλλία επέκτεινε 

την εμπλοκή της και σε περιοχές εκτός της Γαλλόφωνης Αφρικής. Αυτό κατά 

κάποιους μελετητές οφείλεται εν μέρει εξαιτίας του γεγονότος ότι ή Γαλλία 

συναισθανόταν ότι είχε ιστορική αποστολή να είναι η πιο ενεργή ευρωπαϊκή 

δύναμη στην Ήπειρο, αλλά και για να παρεμποδίσει την επέκταση των δύο 

υπερδυνάμεων σε αυτήν. Η Γαλλία φαινόταν  να ενδιαφέρεται περισσότερο για 

την διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας παρά για την προάσπιση των 

Γαλλικών οικονομικών συμφερόντων. Αυτός κατά κάποιους μελετητές είναι ένας 

από τους λόγους που η Γαλλία επενέβη για την αποκατάσταση της τάξης στο 

Ζαΐρ το 1977 και το 1978, στο Τσαντ για να σταματήσει τον Λιβυκό επεκτατισμό 

μεταξύ 1977 και 1980 και πιο πρόσφατα για την προσπάθειά της να στηρίξει την 

κυβέρνηση των Χουτου στην Ρουάντα, πριν από την εκδίωξή της στις αρχές του 

1994. Εντούτοις  κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την διακυβέρνηση του γάλλου 

                                                           
45 Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1979, Γάλλοι αλεξιπτωτιστές  καθαίρεσαν τον Jean-Bédel Bokassa  , 
ένα αξιωματικό του στρατού και αρχηγό του κράτους της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας που 
κατόπιν ονομάστηκε Κεντρική Αφρικανική Αυτοκρατορία και επανέφεραν στην εξουσία τον 
προκάτοχό του David Dackot. Μετά την καθαίρεσή του το 1979 η Κεντρική Αφρική επανήλθε στο 
προηγούμενο όνομα και κατάσταση σαν Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία.  
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προέδρου Francois Mitterrand, η Γαλλία περιόρισε δραστικά την ροπή της να 

επεμβαίνει στις υποθέσεις της Αφρικανικής Ηπείρου χωρίς όμως σε καμία 

περίπτωση αυτό να σημαίνει ότι δεν εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να έχει 

ισχυρά συμφέροντα στην Αφρικανική Ήπειρο που προσπαθεί με κάθε τρόπο να 

τα προασπίσει. Ακόμα και μετά την ανεξαρτητοποίηση των πρώην γαλλικών 

αποικιών, αυτές απέχτησαν ανεξαρτητοποίηση μόνο στα χαρτιά αφού 

υποχρεώθηκαν στην σύναψη προνομιακών συμφωνιών με την Γαλλία που 

εκτείνονται από τον εμπορικό μέχρι τον στρατιωτικό τομέα.46
  

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ  

 Το 1996 σχεδόν οι μισοί  από τους 35 εμφύλιους πολέμους που μαίνονταν 

σε όλον τον κόσμο με περισσότερους από 1000 θανάτους ανά έτος, λαμβάναν 

χώρα στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο Ψυχρός Πόλεμος έχει πλέον τελειώσει και οι 

υπερδυνάμεις δεν βρίσκονται πλέον στην Αφρική για να υποστηρίξουν τους 

περιφερειακούς τους πελάτες. Η Αφρική έχει σε μεγάλο βαθμό αφεθεί στην τύχη 

της.  

Η σκληρή πραγματικότητα υποχρεώνει τους αφρικανούς ηγέτες να 

ξανασκεφτούν σοβαρά την χρήση εξωτερικής παρέμβασης για την καταστολή 

εγχώριων διαμαχών. Η κυριαρχία των κρατών τους είναι υπό επανεξέταση. 

 Τα Ηνωμένα Έθνη διαχρονικά υποστηρίζουν την αρχή του απαραβίαστου 

των  εθνικών συνόρων των αφρικανικών κρατών όπως αυτά διαμορφώθηκαν 

κατά την στιγμή της ανεξαρτητοποίησης. Ως συνέπεια αυτού του γεγονότος 

παρουσιάζονται εξαιρετικά απρόθυμα να εμπλακούν σε διασυνοριακές διαμάχες 

μεταξύ γειτονικών κρατών.  

Από την άλλη σε περιπτώσεις που πιστευόταν  ότι υπήρχε στέρηση του  

δικαιώματος των πολιτών για αυτοπροσδιορισμό, τα Η.Ε δεν απέφυγαν να 

εμπλακούν σε διπλωματικές προσπάθειες για την διασφάλιση αυτού του 

δικαιώματος. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Ναμίμπια. Μετά από 

                                                           
46 http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/ Mawuna Remarque Koutonin/ 14 African 
Countries Forced by France to Pay Colonial Tax For the Benefits of Slavery and Colonization 
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χρόνια αντιφατικών τακτικών και σταθερής υποστήριξης των θέσεων της Νοτίου 

Αφρικής, τα Η.Ε κατάφεραν να διαπραγματευτούν την κατάπαυση πυρός μεταξύ 

των πρωταγωνιστών, να εγκαταστήσουν δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης στην 

χώρα και να επιτηρήσουν την διεξαγωγή νόμιμων δημοκρατικών εκλογών που 

οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίηση της Ναμίμπια το 1990.  

Σε μια άλλη όμως περίπτωση τα Η.Ε αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το 

δικαίωμα των πολιτών της πρώην Ιταλικής αποικίας, της Ερυθραίας για 

αυτοπροσδιορισμό, μέχρι τη στιγμή που οι δυνάμεις του Απελευθερωτικού 

μετώπου του Λαού της Ερυθραίας κατανίκησαν των Αιθιοπικό στρατό το 1991. 

Μόνο τότε τα Η.Ε συμφώνησαν να αναγνωρίσουν το δημοψήφισμα που οδήγησε 

στην δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους της Ερυθραίας το 1993. 

 Όταν μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εγχώριας αστάθειας στο 

Κονγκό στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τα Η.Ε αποφάσισαν να αναπτύξουν 

στρατιωτικές δυνάμεις σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν την ειρήνη, 

πολλοί παρατηρητές πίστεψαν ότι αυτή η  κίνηση ήταν το μήνυμα ότι ο 

οργανισμός θα παρέβαινε οπουδήποτε στην Ήπειρο πιστευόταν ότι υπήρχε 

Κομουνιστική απειλή. Εντούτοις η επιχείρηση στο Κονγκό αποδείχτηκε μοναδική 

και δεν ξαναεπαναλήφτηκε. Ακόμα και όταν οι εσωτερικές συγκρούσεις 

απείλησαν να διαμελίσουν τα αφρικανικά κράτη, ήταν ο Οργανισμός Αφρικανικής 

Ενότητας (ΟΑU) που φαινόταν πιο ανήσυχος και όχι τα Η.Ε. Αυτό που εντέλει 

αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι τα Η.Ε είναι εξαιρετικά απρόθυμα να 

διαμεσολαβήσουν σε διαφορές που περιλαμβάνουν κράτη μέλη τους και ειδικά 

αυτές που είναι σε πολύ έντονο στάδιο ή αυτές που έχουν αποδειχτεί 

ανεξέλεγκτες. 

 Παρά την στάση τους στην Αφρικανική Ήπειρο τα Η.Ε άρχισαν να 

ξανασκέφτονται την επισήμανση που ενυπάρχει στον καταστατικό τους χάρτη και 

που αφορά την Κρατική Κυριαρχία και τις νόρμες των επεμβάσεων σε εγχώριες 

διαμάχες. Οι Ιρακινή καταπίεση της Κουρδικής μειονότητας που ακολούθησε τον 

Πόλεμο του Κόλπου του 1991, επέτρεψε την ψήφιση του διατάγματος 688 των 

Η.Ε που επέτρεπε την άμεση παρέμβαση τους στις εσωτερικές  υποθέσεις του 

Ιράκ προκειμένου να προστατευθούν οι Κουρδικοί πληθυσμοί. Αυτό το γεγονός 
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ήταν μια ξεκάθαρη ένδειξη της διεθνούς συναίνεσης αναφορικά με την νομιμότητα 

της ανάληψης εξωτερικής συλλογικής δράσης προκειμένου να καμφθούν 

εγχώριες αναταραχές αλλά και η εξωτερική επιθετικότητα. 

 Κατά την διάρκεια του 1990, τα Η.Ε διασυνδέσαν την ανασφάλεια τροφής 

με τις περιφερειακές συγκρούσεις. Την Άνοιξη του 1992 ο οργανισμός ανέπτυξε 

δυνάμεις διατήρησης της Ειρήνης στην Σομαλία στην επιχείρηση United Nations 

Operation in Somalia I (UNOSOM I) 47. Το πρωταρχικό κίνητρο της επιχείρησης 

ήταν καθαρά ανθρωπιστικό, ενώ η δύναμη είχε σαν αποστολή την εξασφάλιση 

της πρόσβασης στην τροφή σε περίπου 1,5 εκατομμύρια Σομαλούς που 

απειλούνταν από λιμό που προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες πολεμικές 

επιχειρήσεις. Από τον Δεκέμβριο του 1992 η ιδέα χρησιμοποίησης από τα Η.Ε, 

δυνάμεων διατήρησης της Ειρήνης στην προσπάθεια παροχής ανθρωπιστικής 

βοήθειας κέρδισε την ευρεία υποστήριξη και το συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε 

ομόφωνα ψήφισμα που εξουσιοδοτούσε την ανάπτυξη μιας στρατιωτικής 

δύναμης στην οποία θα ηγούνταν οι ΗΠΑ, την UNITAF, για την προστασία των 

ομάδων που θα εργάζονταν για την ανακούφιση των σε κίνδυνο πληθυσμών. 

Παρόλο που οι ΗΠΑ προσδιόρισαν τον ρόλο της δύναμης σαν καθαρά 

ανθρωπιστικό, ο γενικός γραμματέας των Η.Ε εκείνη την περίοδο, Μπούτρος 

Γκάλι οραματιζόταν έναν ευρύτερο ρόλο για τις δυνάμεις των Η.Ε. Αυτός δεν ήταν 

άλλος από τον αφοπλισμό των ιδιωτικών στρατών των τοπικών πολεμάρχων και 

την δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος – συνθηκών για την εγκαθίδρυση 

μιας Σομαλικής εθνικής κυβέρνησης. Τον Μάιο του 1993 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 

την επιτυχία της επιχείρησης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Σομαλία και 

προχώρησαν στην απόσυρση από την περιοχή του μεγαλύτερου τμήματος από 

τους 30000 στρατιώτες που είχαν διαθέσει. Ένα μικρό μόνο τμήμα των 

αμερικανών  στρατιωτών παρέμειναν υπό την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 

μέχρι τον Μάρτιο του1994. Με το τέλος του 1994, το σύνολο των δυνάμεων των 

Η.Ε είχαν αποσυρθεί από την χώρα, αφήνοντας την διαδικασία της 

                                                           
47 United Nations Operation in Somalia I (UNOSOM I)  ήταν το πρώτο μέρος μιας διεθνούς 
προσπάθειας υπο την αιγίδα των ηνωμένων εθνών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
Σομαλία  αλλά και διασφάλισης της εκκεχειρίας του Σομαλικού εμφύλιου πολέμου στις αρχές του 
1990. 
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αναδημιουργίας του κράτους και της πολιτικής συμφιλίωσης στους τοπικούς και 

περιφερειακούς παίχτες. 

 Τα διδάγματα από την εμπλοκή της Σομαλικής ανθρωπιστικής αποστολής 

των Η.Ε, καταδεικνύουν ότι τέτοιες ενέργειες είναι απίθανο να περιοριστούν 

αποκλειστικά στο ανθρωπιστικό πλαίσιο και ότι τα πολιτικά προβλήματα είναι 

αδιαμφισβήτητα πολύ πιο ανεξέλεγκτα από τα ανθρωπιστικά. Εντός της 

κοινότητας των Η.Ε διαφαίνεται να υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση στο ότι οι 

εγχώριες διαμάχες και συγκρούσεις που διαχέονται από τα σύνορα  ενός κράτους 

στα γειτονικά αυτού κράτη, δεν μπορούν να αγνοηθούν. Την ίδια στιγμή όμως, 

δεν υπάρχει συμφωνία στο κατά πόσο θα πρέπει να είναι τα Η.Ε που θα 

επιληφθούν της κατάστασης. Σαν συνέπεια αυτού του γεγονότος υπάρχει μια 

ολοένα και ενισχυόμενη τάση οι προσπάθειες να κατευθυνθούν στην ενίσχυση 

των δυνατοτήτων διαχείρισης των συγκρούσεων σε περιφερειακό επίπεδο, με την 

παροχή πολυμερούς ή διμερούς βοήθειας. Αυτό το μοντέλο  διαχείρισης των 

συγκρούσεων δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις 

περιφερειακών ή εγχώριων συγκρούσεων εκτός της Μαύρης Ηπείρου (π.χ. Μέση 

Ανατολή).48 

ΕΝΔΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Τα αφρικανικά κράτη ολοένα και περισσότερο προσδιορίζουν τις 

διασυνοριακές εγχώριες συγκρούσεις με όρους συλλογικής ασφάλειας. Η αλήθεια 

είναι ότι υπήρχε πάντοτε μια τάση για τα αφρικανικά κράτη να επεμβαίνουν 

συλλογικά σε κάποιες από τις πιο σοβαρές συγκρούσεις, αλλά δεν υπήρχε σε 

όλες τις περιπτώσεις αυτή η δυνατότητα. Η πρώτη σημαντική  προσπάθεια 

διατήρησης της ειρήνης ήταν αυτή που έγινε από τον Οργανισμό Αφρικανικής 

Ενότητας (OAU) στο Τσαντ το 1981-1982. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή 

φαινόταν πως η προσπάθεια αυτή θα ήταν καταδικασμένη να αποτύχει, καθώς 

ήταν υποχρηματοδοτούμενη και έβριθε λογιστικών προβλημάτων. Ο OAU 

νομοτελειακά στράφηκε στα Ηνωμένα Έθνη για βοήθεια, αλλά αυτά αρνήθηκαν 

                                                           
48 David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 308-313 
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να του την παρέχουν με το πρόσχημα ότι δεν τους επιτρεπόταν από τον 

καταστατικό τους χάρτη να προβούν σε εκτεταμένη χρηματοδότηση ή να 

συνεισφέρουν επιχειρησιακά σε μια προσπάθεια που δεν ήταν υπό την αιγίδα και 

την διοίκησή τους. 

 Η πιο πετυχημένη ένδοαφρικανική προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης 

μέχρι σήμερα υπήρξε αυτή που αναλήφθηκε από την Οικονομική Κοινότητα 

των  Κρατών της Δυτικής Αφρικής (Economic Community of  West African 

States (ECOWAS) 49, η ομάδα επιτήρησης της εκεχειρίας (ECOMOG)50. Η 

Νιγηρία ηγήθηκε στην προσπάθεια δημιουργίας αυτής της δύναμης το καλοκαίρι 

του 1990 με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης και της τάξης στην Λιβερία, 

που είχε εμπλακεί σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. Η καινοτομία της ECOMOG 

έγκειται στον περιφερειακό χαρακτήρα και ρίζες της και όχι στις αποστολές που 

ανέλαβε. Μετά από πέντε χρόνια διατήρησης της ειρήνης οι Δυτικοαφρικανικές 

δυνάμεις της ECOMOG ενισχύθηκαν από δυνάμεις τριών ανατολικοαφρικανικών 

κρατών. Μέχρι το 1995 κατορθώθηκε να αποκατασταθεί μια μορφή τάξης και 

αμέσως ξεκίνησαν προετοιμασίες για την διεξαγωγή εκλογών. Όμως πριν οι 

προσπάθειες αυτές αποδώσουν καρπούς, ξέσπασαν απίστευτης έντασης 

εμφύλιες συγκρούσεις στην Λιβερία, καθιστώντας την ECOMOG ανίκανη να τις 

διαχειριστεί. Ο πόλεμος τελικά έφτασε και στην πρωτεύουσα, την Μονρόβια, την 

άνοιξη του 1996, με αποτέλεσμα για μια ακόμα φορά να έχουμε μαζικούς 

                                                           
49 Η Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ECOWAS) είναι μια 
περιφερειακή ομάδα δυτικοαφρικανικών κρατών. Ιδρύθηκε στις 28 Μαΐου 1975, με την υπογραφή 
της συνθήκης του Λάγος και η αποστολή της είναι η προώθηση της ενοποίησης στην περιοχή. 
Θεωρείται ένας από τους πυλώνες της Αφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας και ιδρύθηκε με 
σκοπό την επίτευξη «συλλογικής αυτάρκειας» για τα κράτη μέλη της, με τη δημιουργία ενός 
ενιαίου εμπορικού συνασπισμού μέσω οικονομικής και εμπορικής ένωσης. Λειτουργεί, επίσης, ως 
δύναμη διατήρησης της ειρήνης στην περιοχή. Ο οργανισμός λειτουργεί επίσημα σε τρείς 
γλώσσες ˙ Γαλλικά, Αγγλικά και Πορτογαλικά. Η ECOWAS αποτελείται από δύο θεσμικά όργανα 
που εφαρμόζουν πολιτικές, την Επιτροπή ECOWAS και την Τράπεζα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης της ECOWAS, παλαιότερα γνωστή ως Ταμείο Συνεργασίας, έως ότου μετονομάστηκε 
το 2001. 
50 Η ομάδα επιτήρησης της εκεχειρίας (Economic Community of West African States 
Monitoring Group (ECOMOG))  επρόκειτο για μια δυτικοαφρικανική πολυμερής στρατιωτική 
δύναμη που ιδρύθηκε από την (ECOWAS). Η ECOMOG στηριζόταν κατά βάση σε προσωπικό 
και εφόδια των Νιγηριανών Ενόπλων Δυνάμεων και δυνάμεις του επιπέδου τάγματος άλλων 
χωρών , όπως της Γουινέας, της Σιέρρα Λεόνε, της Γκάμπια, της Λιβερίας, του Μάλι , της 
Μπουρκίνα Φάσο, του Νίγηρα και άλλων. 
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εκτοπισμούς πληθυσμών και δημιουργία εκτεταμένων προσφυγικών ροών μέσω 

θαλάσσης και ξηράς. 

 Οι επιχειρήσεις του ECOMOG στην Λιβερία, παρά την περιορισμένη και 

φευγαλέα επιτυχία τους, δημιούργησαν ένα προηγούμενο και πυροδότησαν νέες 

συζητήσεις για την πιθανότητα, αλλά και αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μόνιμου 

ένδοαφρικανικού στρατιωτικού σώματος που να μπορεί να αναπτυχθεί με 

αποστολή την εγκαθίδρυση και διατήρηση της ειρήνης στην αφρικανική Ήπειρο. 

Μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε μια δραστική διαφοροποίηση από τις πρακτικές 

του παρελθόντος. 

 Παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε προκειμένου να διαχειριστεί τις 

συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών του και να εκπροσωπήσει τα 

συμφέροντα τους στα διεθνή φόρα, ο OAU ιστορικά διαδραμάτισε μάλλον έναν 

ρόλο σαν μηχανισμός αντίδρασης σε απειλές εθνικής και περιφερειακής 

ασφάλειας. 

 Ο τρόπος με τον οποίο ο OAU ιστορικά διαχειρίστηκε την συνοριακή 

διαμάχη μεταξύ Αιθιοπίας και Σομαλίας είναι ενδεικτικός. Η πρώτη φορά που ο 

οργανισμός ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα ήταν κατά την διάρκεια του 

δεύτερου συμβουλίου των υπουργών το 1964. Εκείνη την περίοδο ο οργανισμός 

των ΗΕ είχε αναθέσει στον OAU να λύσει την διαμάχη κατά την διάρκεια της 

συνόδου. Πράγματι κατά την διάρκεια της συνόδου οι δύο χώρες εξήγησαν τις 

θέσεις τους αναφορικά με την υφιστάμενη διαφορά. Οι Σομαλοί υποστήριξαν ότι η 

περιοχή του Ογκάντεν στην Αιθιοπία αποτελούσε μέρος της Ιστορικής Σομαλίας 

και αποχτήθηκε από την Αιθιοπία κατά την διάρκεια της αποικιακής υφαρπαγής 

γης. Το επιχείρημα αυτό βασιζόταν στην παραδοχή ότι η διαμάχη αυτή 

προϋπήρχε της δημιουργίας του OAU και της αποδοχής από την χώρα του 

καταστατικού του χάρτη. Η Αιθιοπία απέρριπτε αυτόν τον ισχυρισμό, με το 

επιχείρημα ότι το Ογκάντεν ήταν τμήμα της ιστορικής Αιθιοπίας. 

 Αντί όμως να επιλύσει την διαφορά μια για πάντα, το συμβούλιο των 

υπουργών του OAU προέτρεψε την Αιθιοπία και την Σομαλία να συμμορφωθούν 

με τον καταστατικό χάρτη του οργανισμού και να λύσουν ειρηνικά τις διαφορές 

τους. Μέχρι το 1973 ο OAU απέφυγε να ξαναεμπλακεί στην διαμάχη. 
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Ενεπλάκηκε ξανά μόνο όταν ξαναξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο 

γειτόνων. Με την διαμεσολάβηση μιας ad hoc  επιτροπής επιτεύχθηκε μια 

βραχύβια και εύθραυστη ειρήνη.51 

 Στις αρχές του 1970 γίναμε μάρτυρες της έξαρσης του Σομαλικού 

επαναστατισμού και της ανόδου του Σομαλικού εθνικισμού. Έτσι υπήρξε η έντονη 

επιθυμία ανάκτησης των χαμένων Σομαλικών εδαφών που οδήγησε στον πόλεμο 

του Ογκάντεν το 1977-1978. Μια νέα διαπραγματευτική προσπάθεια του OAU, 

απέτυχε αυτήν την φορά. Η διαμάχη λύθηκε πρόσκαιρα στο πεδίο της μάχης, με 

την απόκτηση του ελέγχου της περιοχής του Ογκάντεν από τους Αιθίοπες με την 

βοήθεια των συμμάχων τους του Ανατολικού μπλοκ. 

  Εντελώς ειρωνικά, μια δοκιμαστική επίλυση της συνοριακής διαμάχη 

μεταξύ Σομαλίας και Αιθιοπίας επετεύχθη με την βοήθεια του Υποπεριφερειακού 

τεχνικού οργανισμού,   IGADD (Intergovernmental Authority on Drought a nd 

Development).  Αυτός ο οργανισμός συστάθηκε το 1986 από τις κυβερνήσεις του 

Τζιμπουτί, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Σομαλίας και της Ουγκάντας, 

προκειμένου να παρέξει μια υποπεριφερειακή προσέγγιση στα προβλήματα της 

ξηρασίας και του Λιμού που έπλητταν αυτές τις χώρες. Στην πρώτη συνεδρίαση 

αυτού του οργανισμού που έγινε στο Τζιμπουτί, η Αιθιοπία και η Σομαλία 

συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες προκειμένου να επιλύσουν τις 

συνοριακές τους διαφορές.  

 Ο λόγος που οι ad hoc  συσταθείσες επιτροπές του OAU υπήρξαν 

διαχρονικά αναποτελεσματικές στην επίλυση συγκρούσεων ήταν ότι αυτές δεν 

είχαν αρμοδιότητες αλλά ούτε και δυνατότητες επιβολής των αποφάσεών τους 

και αρκούνταν μόνο στην επίκληση προς τα δύο μέρη να σεβαστούν και να 

τηρήσουν τις αρχές του καταστατικού χάρτη του OAU. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

 Αυτό που έγινε απολύτως κατανοητό, από τις συνεχιζόμενες ένοπλες 

συγκρούσεις στην Σομαλία, το Σουδάν, την Λιβερία και την Ανγκόλα, καθώς και 

                                                           
51David A.Lake and Patrick M.Morgan, Regional Orders – Building security in a new World, 
Pennsylvania University Press, Pensylvania, p. 312 
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από την αναρχία που μαίνεται στην Ρουάντα, είναι ότι η Αφρική θα πρέπει να 

βρει νέους τρόπους αντιμετώπισης, τόσο των εγχώριων, όσο και των 

περιφερειακών συγκρούσεων. Νέοι Θεσμοί θα πρέπει να δημιουργηθούν 

προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες εξουθενωτικές συγκρούσεις και να 

επιλυθούν αφής στιγμής αυτές ξεσπάσουν. 

 Η κατάσταση στην σύγχρονη Αφρική, όσο αφορά την δημιουργία ενός 

συστήματος συλλογικής διαχείρισης της ασφάλειας, είναι μοναδική. Η απειλή για 

καθένα από τα αφρικανικά κράτη, αλλά και για την Αφρική στο σύνολο της, είναι 

λιγότερο εξωγενής και στρατιωτικής φύσης και περισσότερο οικονομικής, 

περιβαλλοντικής, κοινωνικής προέλευσης. Η οικονομική ανασφάλεια είναι 

αποτέλεσμα  τόσο της δυσχερούς θέσεως των αφρικανικών κρατών στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, μια θέση που είναι απόρροια του αποικιακού 

παρελθόντος, αλλά και από την εκτεταμένη διαφθορά των κρατικών λειτουργών 

και της οικονομικής κακοδιαχείρισης. Η περιβαλλοντική ανασφάλεια έχει τις ρίζες 

της όχι μόνο σε μια μακρά ιστορία εσφαλμένης διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

θεμάτων, αλλά και στην ξηρασία και τους λοιμούς, την ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή 

αύξηση, τις περιορισμένες τεχνολογικές δυνατότητες για αντιμετώπιση σοβαρών 

περιβαλλοντολογικών προβλημάτων, όπως η ερημοποίηση, η αποψίλωση των 

δασών και η διάβρωση του εδάφους.  

 Οι κοινωνικές απειλές στην αφρικανική ασφάλεια περιλαμβάνουν την 

φτώχεια, τις ελλιπής δυνατότητες μόρφωσης, τις εθνικές και φυλετικές ανισότητες, 

τον υποσιτισμό, τις υποτυπώδης ιατρικές υποδομές και την υπανάπτυξη. 

 Η απόσυρση των υπερδυνάμεων, αλλά και των άλλων πλούσιων και 

ισχυρών κρατών από την σε σημαντικό βαθμό εμπλοκή τους στην προσπάθεια 

της ανάπτυξης και πολιτικοστρατιωτικής σταθερότητας της Ηπείρου, κατέστησε 

τα αφρικανικά κράτη ευάλωτα στην κατάρρευση, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο μια προδιάθεση για δημιουργία υποπεριφερειακών, αλλά ακόμα και 

περιφερειακών διλλημάτων ασφαλείας. Αυτές είναι οι μορφές των δυνάμεων που 

φαίνεται να οδηγούν και να προκαλούν την αναζήτηση στην Αφρική για 

συστήματα συλλογικής διαχείρισης της ασφάλειας. 
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 Το 1991 η Σύνοδος Αφρικανών Ηγετών (African Leadership Forum), ο 

OAU και η επιτροπή Οικονομικών για την Αφρική των  Η.Ε συνδιεξήγαγαν ένα 

ιστορικό συνέδριο στην Καμπάλα της Ουγκάντας, προκειμένου να συζητήσουν τα 

προβλήματα της Μαύρης Ηπείρου. Οι 500 σύνεδροι κατέληξαν να συμφωνήσουν 

ότι οι χώρες τους είναι αλληλοεξαρτώμενες και ότι οι σχετικές εθνικές καταστάσεις 

ασφαλείας είναι συνυφασμένες με την περιφερειακή ασφάλεια όλης της Ηπείρου. 

 Με άλλα λόγια πολλοί αφρικανοί ηγέτες είναι της άποψης ότι η ασφάλεια, η 

σταθερότητα και η ανάπτυξη έκαστης αφρικανικής χώρας επηρεάζει και κάθε 

άλλη χώρα στην Αφρική και ότι η Αφρική δεν θα πρέπει να ελπίζει ότι θα κάνει 

βήματα προς την επικράτηση της  δημοκρατίας και την ανάπτυξη χωρίς να έχει 

δημιουργήσει τις συνθήκες και τους θεσμούς που είναι απαραίτητοι για την 

μακροπρόθεσμη επίλυση των προβλημάτων ασφαλείας και σταθερότητας που 

την   ταλανίζουν. Η τελική έκθεση της συγκεντρώσεως μεταξύ άλλων πρότεινε την 

δημιουργία του Μόνιμου Συμβουλίου για την Ασφάλεια, την Σταθερότητα, 

την Ανάπτυξη και την Συνεργασία (Permanent Conference on Security, 

Stability, Development and Cooperation (CSSDCA).  

 Η ανακοίνωση της Καμπάλα προέτρεπε τα αφρικανικά κράτη να 

αναλάβουν δράση για την δημιουργία ενός ηπειρωτικού μηχανισμού διατήρησης 

της ειρήνης αλλά και για την δραστική μείωση των στρατιωτικών δαπανών. Αυτό 

το τελευταίο λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τον OAU και για πρώτη φορά οι 

αφρικανοί ηγέτες αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τα υπάρχοντα στην Ήπειρο 

προβλήματα περιφερειακής ασφάλειας. Επίσης άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά 

πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν προκειμένου να μειώσουν τις διακρατικές, 

αλλά και τις εγχώριες συγκρούσεις, και παράλληλα κατά την διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας να δημιουργήσουν τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην δημοκρατία και την ανάπτυξη. 

 Στην σύνοδο του OAU το 1992 στο Ντακάρ της Σενεγάλης, ο γενικός 

γραμματέας του οργανισμού, ο Salim Ahmed Salim, πρότεινε την δημιουργία από 

τον OAU ενός μηχανισμού για την Αποτροπή και Ανάλυση των Συγκρούσεων. 

Στην ετήσια σύνοδο κορυφής που έγινε τον επόμενο χρόνο ο προτεινόμενος 

οργανισμός εγκρίθηκε από τους ηγέτες των αφρικανικών κρατών, παρά το 
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γεγονός ότι αυτό θα σήμαινε ότι τα κράτη μέλη δυνητικά και κατά περίπτωση θα 

έπρεπε να απεμπολήσουν κάποια από τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, προς 

όφελος της περιφερειακής ασφάλειας. Οι πρώτες ενδείξεις εντούτοις, δείχνουν ότι 

τα κράτη μέλη του OAU δεν υιοθέτησαν μια στάση που να βοηθάει στην 

εγκαθίδρυση ενός Γουιλσιονικού52 πολύπλευρου συλλογικού συστήματος 

διαχείρισης ασφαλείας. Με άλλα λόγια, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο οι 

προβλέψεις εθνικής κυριαρχίας και οι νόρμες που αφορούν τις περιπτώσεις 

παρεμβατισμού σε ένα κράτος, θα αλλαχτούν πραγματικά στην προσπάθεια να 

γίνει λειτουργικός και αποδοτικός αυτός ο μηχανισμός. 

 Ο πρωταρχικός στόχος του μηχανισμού είναι η «πρόβλεψη και αποτροπή 

των συγκρούσεων». Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν συμβεί συγκρούσεις, 

ο μηχανισμός υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος για την ανάληψη δράσεων 

διατήρησης και εγκαθίδρυσης της ειρήνης. Σε περιπτώσεις σοβαρών 

συγκρούσεων υπάρχει ακόμα η  πρόβλεψη για συνεργασία του OAU με τα Η.Ε. 

 Παρά τις αμφισημίες στην γλώσσα του κειμένου της απόφασης με την 

οποία ιδρύθηκε ο μηχανισμός, διευρύνεται κατά πολύ ο ρόλος της Γραμματείας 

και του Γενικού γραμματέα του OAU στον συντονισμό των ενδοαφρικανικών 

προσπαθειών διατήρησης της ειρήνης. Ο μηχανισμός έχει δομηθεί γύρω από ένα 

κεντρικό όργανο με επικεφαλή τον γενικό γραμματέα του OAU. 

 Επίσης δημιουργήθηκε ένα ειδικό ταμείο για την χρηματοδότηση του 

μηχανισμού που θα γίνεται κατά βάση από  τακτικές εισφορές που θα καταβάλει 

ο OAU και εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών αλλά και άλλες πηγές 

εντός της Αφρικής. Υπάρχουν επίσης προβλέψεις για την λήψη πόρων και από 

πηγές εκτός Αφρικής. 

 Οι ΗΠΑ είναι ένας από αυτούς τους διηπειρωτικούς δρώντες που 

συνεργάζονται με τον OAU, καθώς και με υποπεριφερειακούς οργανισμούς, 

όπως η ECOWAS και ο IGADD προκειμένου να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν 

                                                           
52

Ο όρος Γουιλσιονισμός ή Γουιλσιονικό χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός συγκεκριμένου 
τύπου ιδεολογικής θεώρησης αναφορικά με την εξωτερική πολιτική. Ο όρος προέρχεται από την 
ιδεολογία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντρου Γουίλσον και τα περίφημα 14 σημεία 
που πίστευε ότι θα μπορούσαν να εγκαθιδρύσουν την παγκόσμια ειρήνη εάν εφαρμόζονταν. 
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σχέδια και διαδικασίες για ενίσχυση των δυνατοτήτων για ένδοαφρικανική 

αποτροπή συγκρούσεων, αλλά και δημιουργία και διατήρηση της ειρήνης.  

Επίσης παρέχει βοήθεια στην εκπαίδευση πολιτικού και στρατιωτικού 

προσωπικού των αφρικανικών κρατών σε θέματα που άπτονται της επίλυσης 

συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης.  

 Υπάρχει μια πληθώρα πιθανών μελλοντικών εμποδίων στην μακροχρόνια 

βιωσιμότητα του μηχανισμού. Παρά το γεγονός ότι διμερείς και πολυμερείς 

δωρητές έκαναν συνεισφορές στο ταμείο του μηχανισμού, η χρηματοδότηση του 

οργανισμού παραμένει ένα από τα κυριότερα προβλήματα. Ένα δεύτερο βασικό 

πρόβλημα είναι το πρόβλημα της αφοσίωσης στον σκοπό. Στην σύνοδο της Αντις 

Αμπέμπε, εντούτοις, όλοι εκτός ελαχίστων, οι ηγέτες που ήταν παρόντες, 

συμφώνησαν να θέσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους σε ετοιμότητα για 

πιθανή παρέμβαση στην αυξανόμενη αστάθεια που υπήρχε στο Μπουρούντι. 

 Ένα τρίτο πρόβλημα που είναι συναφές με το πρόβλημα της αφοσίωσης 

στον σκοπό, έχει να κάνει με το βάθος της αποδοχής στην πράξη των νέων 

φιλόδοξων αντιλήψεων  αναφορικά με τις νόρμες της εξωτερικής παρέμβασης 

στα εγχώρια ζητήματα. Θα είναι σε θέση ο OAU να επιβεβαιώσει την 

αρμοδιότητά του και τις δυνατότητές του, όταν η κρίση ξεσπάσει, ή θα 

μπλοκαριστεί από κράτη που θα αισθανθούν ότι στοχοποιούνται; 

 Ενώ οι αφρικανοί ηγέτες φαίνεται να συμφωνούν ότι ο μηχανισμός είναι 

απαραίτητος, δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι εξ’ αυτών θα ανταποκριθούν εάν και 

εφόσον ο OAU αποφάσιζε να διαχειριστεί διαφορές που αφορούν τις χώρες τους. 

 Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για εμπλοκή του μηχανισμού, δεν 

αναμένεται να παρθεί με μεγάλη ευκολία. Εντούτοις όταν ο OAU αποφασίσει να 

εμπλακεί, με στρατιωτικά μέσα τουλάχιστον, θα αισθάνεται πολύ πιο σίγουρος 

εάν θα το πράξει σε μικρότερα και πιο αδύναμα κράτη και θα είναι μάλλον 

απίθανο να εμπλακεί σε μεγαλύτερα και ισχυρότερα κράτη που είναι ασταθή. 

(π.χ. Σουδάν , Νιγηρία). Αδιαμφισβήτητα, σε κράτη που έχουν παραδοθεί στο 

χάος, οι παρεμβατικές δυνατότητες του OAU μπορεί να περιορίζονται μόνο στο 

πεδίο της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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 Παρά τις προφανείς δυσκολίες και περιορισμούς της περιφερειακής και 

υποπεριφερειακής προσέγγισης να διαχειριστεί εγχώριες συγκρούσεις που έγιναν 

ή έχουν την δυνατότητα να γίνουν πηγή περιφερειακών διλλημάτων ασφαλείας, 

δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες καλύτερες εναλλακτικές προτάσεις  από το να 

καλλιεργήσουν τέτοιες προσεγγίσεις. Η ανάπτυξη του νέου μηχανισμού και η 

ρύθμιση των λεπτομερειών συλλογικής ασφάλειας δεν θα είναι σε καμιά 

περίπτωση εύκολη υπόθεση, αλλά μία προσέγγιση σε αυτήν την κατεύθυνση 

είναι μονόδρομος.53 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Τα αφρικανικά κράτη είναι αντιμέτωπα με υποπεριφερειακά διλλήματα 

ασφαλείας που στο μεγαλύτερο βαθμό έχουν εγχώρια προέλευση. Εσωτερικές 

συγκρούσεις που οφείλονται στην αποικιακή κληρονομιά των τεχνητά 

δημιουργηθέντων εθνών - κρατών, έχουν σε μερικές υποπεριφέρειες μεγεθυνθεί 

από την διάσπαρτη διαθεσιμότητα σε μεγάλες ποσότητες όπλων που ξέμειναν 

από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Σε όλη την Ήπειρο οι εγχώριες διαμάχες 

υπερβαίνουν τα σύνορα των κρατών και διαχέονται στα γειτονικά κράτη 

συντελώντας τοιουτοτρόπως σε καταστάσεις εκτοπισμών πληθυσμών και 

τροφικής ανασφάλειας. Τέτοιες καταστάσεις εξαντλούν τις διαθέσιμες 

πλουτοπαραγωγικές πηγές των ήδη φτωχοποιημένων  αφρικανικών κρατών και 

παρεμποδίζουν την πρόοδό τους προς την δημοκρατία και την 

αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Τέτοια προβλήματα πλέον αντιμετωπίζονται όχι 

απλώς σαν υποπεριφερειακά, αλλά σαν προβλήματα περιφερειακών διλλημάτων 

ασφαλείας που απαιτούν την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της συλλογικής 

ασφάλειας που διασυνδέουν τον OAU με υποπεριφερειακούς οργανισμούς που 

έχουν κοινά συμφέροντα συλλογικής ασφάλειας. 

 Παραδοσιακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση υποπεριφερειακών, αλλά 

και εγχώριων συγκρούσεων στην Αφρική, αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. Τα Η.Ε 

αλλά και ο OAU αναγκάστηκαν να μπουν σε μια διαδικασία επαναξιολόγησης των 
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προβλέψεων των συνθηκών που αφορούν την κυριαρχία του κράτους και τις 

νόρμες που ρυθμίζουν την δυνατότητα πολυμερών επεμβάσεων για την 

διαχείριση / επίλυση κρίσεων.  

Αυτή η επαναξιολόγηση  κατά ένα μέρος επιβλήθηκε από τις αλλαγές στην 

παγκόσμια τάξη πραγμάτων που ακολούθησε την κατάρρευση του Κομουνισμού 

και το τέλος του Ψυχρού πολέμου, αλλά και από την ανάδυση φιλελεύθερων 

καθεστώτων σε όλη την Ήπειρο.54 

 Στο ανωτέρω πλαίσιο και ένεκα της εγγενούς αδυναμίας του OAU να 

επιτρέψει την επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους μέλους του, 

αποφασίστηκε το 2002 η αντικατάσταση του από την Αφρικανική Ένωση (African 

Union (AU)). Δύο χρόνια αργότερα  πάρθηκε η απόφαση χάραξης της 

Αφρικανικής αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας ( African Peace and 

Security Architecture  (APSA)) σηματοδοτώντας έτσι μία αλλαγή πλεύσης σε 

σύγκριση με τα μέχρι τότε δεδομένα, δίνοντας την δυνατότητα επέμβασης σε 

τρίτα κράτη σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα 

από την αντίθετη βούληση των κυβερνήσεων των κρατών.55 Η επιτυχία της 

Αφρικανικής Ένωσης στην εφαρμογή μιας λειτουργικής διαδικασίας προληπτικής 

διπλωματίας, θα αποτελέσει μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της Αφρικανικής 

περιφερειακής ασφάλειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ                                                                           
«Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΗ 
ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » 

ΓΕΝΙΚΑ 
 Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε διαδοχικά παρουσίαση των εννοιών της 

ασφάλειας και της ασφαλειοποίησης και πως αυτές εξελίχτηκαν κατά την μετά-

ψυχροπολεμική περίοδο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και 

αποκτώντας πιο μεστό περιεχόμενο, να αυξήσουν την ικανότητά τους να 

περιγράψουν και να ερμηνεύσουν το υπάρχων Διεθνές σύστημα. Εν συνεχεία 

παρουσιάστηκε η Θεωρία των συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφάλειας που 

προκρίθηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο ανάλυσης του Διεθνούς συστήματος 

στο οποίο πλέον τα περιφερειακά συμπλέγματα ασφαλείας παίζουν πρωταρχικό 

ρόλο. Αμέσως μετά έγινε μια ιστορική αναδρομή στα δρώμενα που έλαβαν χώρα 

στην Μαύρη Ήπειρο κατά τον προηγούμενο αιώνα και που κατά έναν τρόπο 

καθορίζουν και επηρεάζουν και την σημερινή κατάσταση. Η ιστορική όμως 

αναδρομή ειδώθηκε υπό ένα πρίσμα ιστορίας της ασφάλειας στην Αφρική. 

Απώτερος σκοπός όλων των προηγούμενων είναι εφαρμόζοντας την θεωρία των 

συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφάλειας να εξετάσουμε πολυεπίπεδα την 

παρούσα κατάσταση στην Μαύρη Ήπειρο (εγχώριο, περιφερειακό, 

διαπεριφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο) να καθορίσουμε πιο επίπεδο είναι το 

κυρίαρχο, να διαγνώσουμε την ρίζα των προβλημάτων ασφαλείας της Αφρικής 

και εν συνεχεία να προβλέψουμε το απώτερο αλλά και το άμεσο μέλλον της 

Ηπείρου. Αυτό το τελευταίο βήμα είναι ίσως και το πιο απαιτητικό και γι’ αυτόν 

τον λόγο θα το πράξουμε με εξαιρετική προσοχή και χωρίς καμία σπουδή. 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
Όπως φάνηκε και από την παρουσίαση, αν και σε αδρές γραμμές, της 

ιστορικής διαδρομής της ασφάλειας στην Μαύρη Ήπειρο που έγινε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, η Υποσαχάρια Αφρική  (Αφρική), αποτελούσε πάντοτε 

πρόκληση για την επιστήμη των διεθνών σχέσεων, κάτι που ισχύει και για την 

θεωρία Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφαλείας (RSCT). Το πρόβλημα 

ασφαλώς δεν είναι η έλλειψη θεμάτων ασφαλείας. Όπως έδειξε και η εξέταση των 
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τεκταινομένων στην Αφρική που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κατά την 

διάρκεια των τελευταίων πενήντα στην Ήπειρο επικρατεί μία κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από πληθώρα πολέμων, λιμών, εξάρσεων ασθενειών, 

εκτοπισμούς πληθυσμών, καταστροφικών βαρβαρικών πολιτικών και 

περιβαλλοντολογικών λεηλασιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Barry 

Buzan και  Ole Waever «η Αφρική θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας 

πεσιμιστικός παράδεισος, ένα μέρος όπου η Χομπεσιανή Υπόθεση, ότι σε 

περίπτωση απουσίας πολιτικού Λεβιάθαν η ζωή και τα άτομα θα ήταν άσχημη, 

κτηνώδης και σύντομη, επιβεβαιώνεται στην καθημερινή ζωή».56 

Όπως φάνηκε και από την ιστορική αναδρομή που πραγματοποιήσαμε 

στην βάση του προβλήματος βρίσκεται το μετααποικιακό κράτος, το οποίο ήταν 

το αποτέλεσμα της ταχείας αποαποικιοποίησης. Η προσπάθεια εγκατάστασης 

Δυτικού τύπου  κρατών, Ευρωπαϊκών πρακτικών οικονομικής ανάπτυξης και 

διεθνούς συστήματος, Βεστφαλιανής λογικής, σε μη ευρωπαίους πολίτες δεν 

ήταν πουθενά εύκολη υπόθεση. Όμως αντίθετα με ότι συνέβη σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως αυτήν της Ασίας, στην οποία τα νέα κράτη και η οικονομία 

τους τελικά «εκκίνησαν», στην περίπτωση της Αφρικής το όλο εγχείρημα, σε 

διαφορετικό βεβαίως κατά περίπτωση βαθμό απέτυχε.  

Κατ’ επέκταση η Αφρική αν και διατήρησε ένα μέρος της επιδερμικής 

διπλωματικής εμφάνισης ενός Βεστφαλιανού τύπου κρατικού συστήματος κατά τα 

τελευταία σαράντα χρόνια, κυρίως την συνεχιζόμενη διπλωματική αναγνώριση 

των κρατών, εντούτοις είχε μάλλον ελάχιστη σχέση με την πολιτική, κοινωνική και 

οικονομική πραγματικότητα ενός μοντέρνου γραφειοκρατικού κράτους. «Η τάση 

μετά την αποαποικιοποίηση ήταν μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς 

την δημιουργία νέο κληρονομικών καθεστώτων που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό 

προσωποποιημένα, με μηδενικό ενδιαφέρον για την εξέλιξη του κράτους  και 

ακόμα περισσότερο για την απερίφραστη άρνηση / καταδίκη των πολεμάρχων»57. 

                                                           
56 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.219 
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Εξαιτίας αυτών των αδυναμιών, μια ποικιλία μη κρατικών δρώντων και 

οντοτήτων, ιδιαίτερα οικογενειών, φατριών και φυλών (εθνικές ομάδες), που 

ακόμα 

και με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς ανέρχονται σε αρκετές 

εκατοντάδες,58 παρέμεναν ενεργοί παίχτες στην Αφρική, ως πηγές κοινωνικής και 

πολιτικής εξουσίας και πόλοι οικονομικής δραστηριότητας. Κατά μία έννοια, αυτές 

                                                           
58  Το 1959, ο διάσημος Αμερικανός ανθρωπολόγος George Murdock, δημοσίευσε το έργο του  
“Africa: Its peoples and their culture history.” Παρά την μικρή του εμπειρία αναφορικά με την 
Αφρική , ο  Murdock δημιούργησε μια συνολική εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας της Ηπείρου 
συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες από 835 διακριτές εθνικές ομάδες. 

Εικόνα 3 Χάρτης Αφρικανικών Εθνικών Ομάδων του George Murdock 
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οι εθνικές, οικογενειακές οντότητες είναι απομεινάρια των προϋπαρχόντων 

κοινωνικών ρυθμίσεων της προαποικιακής εποχής, προαποικιακά στοιχεία. 

Εξαιτίας όμως της δραστικής αλλαγής των παραδοσιακών κοινωνικών 

συμβολαίων και της αποκοπής τους τόσο από τις προαποικιακές αλλά και από 

τις αποικιακές εμπειρίες, πιο σωστά θα πρέπει να αναφέρονται σαν μετά-

παραδοσιακά στοιχεία. Αν και αδιαμφισβήτητα το προαποικιακό παρελθόν δεν 

δύναται να ανακτηθεί στην Αφρική, εντούτοις οι διαδικασίες και οι θεσμοί που το 

χαρακτήριζαν και το προσδιόριζαν εξακολουθούν να μην έχουν εξαλειφθεί. 

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο πλήθος των προβλημάτων ασφαλείας της 

Αφρικής ως επί το πλείστον, οφείλονται στην αποτυχία του μετααποικιακού 

κράτους, είναι συνετό το βάρος της ανάλυσης να εστιαστεί στον στρατιωτικό – 

πολιτικό τομέα προκειμένου με τον περιορισμό του εύρους του πεδίου εξέτασης 

να απλοποιηθεί ένα έργο που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν «σισύφειο». Με 

αυτόν τον τρόπο σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει 

ασφαλειοποίηση σε άλλους τομείς ή ότι αυτή όταν υπάρχει είναι ασήμαντη, αλλά 

ότι η αποτυχία του κράτους υπερκαλύπτει κατά πολύ τις περισσότερες 

περιπτώσεις ασφαλειοποίησης.  

Επιπρόσθετα δεν θα υιοθετηθεί η οπτική που θέλει την οικονομική 

υπανάπτυξη να είναι η βασική αιτία του προβλήματος, ούτε ότι μπορούμε να 

δούμε ξεχωριστά την οικονομία και την πολιτική. Η οικονομική και πολιτική 

αποτυχία της Αφρικής είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες και η οικονομική 

ανάπτυξη, ακόμα και εάν κατορθωνόταν δεν θα έλυνε από μόνη της τα 

ενυπάρχοντα προβλήματα. Η ύπαρξη δυνατών ή σχετικά δυνατών κρατών αν και 

δεν είναι επαρκής προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης, εντούτοις είναι μια 

απαραίτητη προϋπόθεση.  Η αποτυχία, στο μεγαλύτερο μέρος της, της Μαύρης 

Ηπείρου να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, προκαλεί και καθορίζει την 

ένταση των προβλημάτων ασφαλείας της. 

Οι  Barry Buzan & Ole Waever αποδίδουν  στο μέγεθος της αποτυχίας του 

κράτους στην Αφρική το όψιμο φαινόμενο της εμφάνισης πληθώρας θεωριών 

«Επιστροφής στο Μέλλον».59 Ο Bach π.χ. , υποστηρίζει ότι η αποδυνάμωση του 
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Αφρικανικού κράτους, εξαιτίας μεταξύ άλλων της δικιάς του υποαπόδοσης και της 

απώλειας ελέγχου των πρώτων υλών, είχε σαν αποτέλεσμα την μεταβίβαση του 

πλούτου, της ισχύος και του εμπορίου σε μη κρατικούς δρώντες, με πολλούς εξ’ 

αυτών να έχουν ιστορικές ρίζες και άλλους όμως να είναι καθαρά εγκληματικής 

φύσης, πολυεθνικοί ή διεθνικοί. Αυτή η κατάσταση διαβρώνει σταθερά την θέση 

του κράτους στον χάρτη της Αφρικής, αυξάνοντας την πιθανότητα επιστροφής σε 

καταστάσεις ανυπαρξίας κρατών  διαρθρωμένη στην βάση αρχέγονων 

προστατευτικών δομών. 60 

Μια άλλη δυσοίωνη πρόβλεψη για το μέλλον της Αφρικής δίνει ο Clapham 

που εικάζει ότι ή νέα Αφρική είναι πολύ πιθανόν να μοιάζει  στις προαποικιακές 

της ρίζες, με ζώνες αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ζώνες αναρχίας, όπου 

τίποτα να μην θυμίζει την ύπαρξη κρατικής οργάνωσης. Η εικόνα που περιγράφει 

ομοιάζει με νησίδες μορφωμάτων που μοιάζουν με κράτη (κατά βάση στις 

παραδοσιακές πυκνές πληθυσμιακά περιοχές), περιτριγυρισμένες από περιοχές 

όπου ελάχιστα ή καθόλου συναντάται Βεστφαλιανού τύπου πολιτική δομή. 

Αναρωτιέται κατά πόσο μερικά κομμάτια της Αφρικής θα πισωγυρίσουν σε 

προαποικιακού τύπου σχέσεις με την Δύση.61  

Αυτό που θέλουν να υποδηλώσουν αυτού του είδους οι λογικές είναι ότι η 

περίοδος της αποικιοποίησης και της αποαποικιοποίησης είναι μάλλον  ένα 

διάλλειμα, μια περίοδος με τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, παρά ένα 

σημείο οριστικής μεταμόρφωσης και μετάβασης από μια κατάσταση αναμονής 

μετάβασης που βρισκόταν το σύστημα προηγουμένως σε μια επιθυμητή, 

μοντέρνα, τελική κατάσταση.  

Αν οι πεσιμιστικές αυτές  θεωρίες επιστροφής στο Μέλλον επιβεβαιωθούν, 

τότε αυτό που βιώνουμε σήμερα στην αφρικανική Ήπειρο, είναι η κατάρρευση 

του Βεστφαλιανού πειράματος . 

                                                           
60 Bach, David (1995): Frontiers Versus Boundary-Lines: Changing Patterns of State–Society 
Interaction in Sub-Saharan Africa, Paris: Paper presented to Pan-European Conference of the 
ECPR Standing Group on International Relations 

61 Christopher Clapham, ‘The International Politics of African Guerilla Movements ,South African 
Journal of International Affairs, 1995 
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Ακόμα και έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία των Ευρωπαίων 

στην Αφρική είχε σημαντικότατη επίδραση. Η Πολιτική οικονομία της Ηπείρου 

ανακατασκευάστηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό κατά την περίοδο της αποικιακής 

κατοχής, που τουλάχιστον για τις πρώτες δεκαετίες μετά την ανεξαρτητοποίηση 

μια προσπάθεια συσχετισμού της δυναμικής ασφαλείας που υπήρχε στην προ – 

ανεξαρτητοποίηση εποχή και του δυναμικού ασφαλείας που προϋπήρχε των 

Ευρωπαϊκών κτήσεων στη Μαύρη Ήπειρο θα είχε ελάχιστα να προσφέρει. 

Εμπόριο, δουλεία και αποικιοποίηση άλλαξαν δραματικά την ισορροπία ισχύος 

μεταξύ των εθνικών ομάδων στην Αφρική, συχνά γέρνοντας την πλάστιγγα από 

κει που παραδοσιακά ήταν υπέρ των πληθυσμών του εσωτερικού, υπέρ των 

πληθυσμών που κατοικούσαν στα παράλια. Οι αποικιακές δυνάμεις διέβρωσαν 

παραδοσιακά πολιτικά πλαίσια και επέβαλαν τα δικά τους συστήματα συνόρων 

και διοίκησης και ήταν ακριβώς αυτές οι παρεμβάσεις τους που καθόρισαν το 

πολιτικό πλαίσιο για την μετααποικιακή περιφερειακή τάξη πραγμάτων. Το μοτίβο 

αποαποικιοποίησης στην Αφρική ομοιάζει αυτού της Μέσης Ανατολής στο ότι 

είναι αρκετά εκτεταμένο και στο ότι έχει δύο ξεκάθαρες εκφάνσεις με την 

σημαντικότερη να λαμβάνει χώρα από τα τέλη του 1950 μέχρι τα μέσα του 1960 

και ακόμα μία  στα μέσα της δεκαετίας του 1970. 

Όμως αντίθετα με την περίπτωση της Μέσης Ανατολής, η διαδικασία της 

αποαποικιοποίησης στην Αφρική δεν ξεκίνησε αμέσως να παράγει σχηματισμούς 

περιφερειακών συγκρούσεων (Conflict Formations). Παραδοσιακά η εμπειρική 

κυριαρχία (empirical sovereignty)62 ήταν η πρώτη απαίτηση για την δημιουργία 

κράτους και η βάση για την αναγνώριση της κρατικής οντότητας από τα άλλα 

κράτη. Όμως στην περίπτωση της Αφρικής δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Τα κράτη της 

Αφρικής ως επί το πλείστον απετέλεσαν δημιούργημα της Διεθνούς κοινωνίας και 

συντηρήθηκαν από αυτήν. Είχαν ισχυρή Θεσμική Κυριαρχία (juridical 
                                                           
62 Οι τρείς τύποι κυριαρχίας είναι : α) Νομική κυριαρχία (Juridical Sovereignty) που βασίζεται στην 
έννοια ότι θεωρητικά το κράτος έχει την εξουσία που του δίνεται από το διεθνές δίκαιο. β) 
Εμπειρική κυριαρχία (empirical sovereignty) που βασίζεται στην έννοια ότι τα κράτη έχουν το 
δικαίωμα (και την δυνατότητα) να ελέγχουν τους ανθρώπους, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και 
τους οργανισμούς εντός του εδάφους τους. γ) Ατομική κυριαρχία (individual or popular 
sovereignty) που στηρίζεται στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στις βασικές 
ελευθερίες και ότι τα κράτη ασκούν διοίκηση επί αυτών μόνο με την συγκατάβασή τους.   
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sovereignty) πολύ πριν τα περισσότερα από αυτά αποχτήσουν, (αν και εφόσον 

απέχτησαν ποτέ) την δυνατότητα εμπειρικής κυριαρχίας (empirical sovereignty). 

Αυτό που προέκυψε ήταν ένα μοναδικό κατασκεύασμα που πάντρευε 

μεταπαραδοσιακά, σύγχρονα και μεταμοντέρνα χαρακτηριστικά. Το 

μεταπαραδοσιακό στοιχείο κατά βάση συνίστατω στις εθνικές ομάδες, που 

εξακολούθησαν να είναι πόλοι προσδιορισμού ταυτότητας, νομιμοποίησης, και 

ελέγχου της οικονομίας. Η δομή αυτών των ομάδων σε γενικές γραμμές είχε 

ελάχιστα κοινά στοιχεία με τα αποικιακά πολιτικά σύνορα, συχνά επεκτεινόμενες 

πέρα από αυτά ή περιλαμβανόμενες εντός αυτών εξ’ ολοκλήρου, αλλά 

συνυπάρχοντας και με άλλες εθνικές ομάδες. Το μοντέρνο στοιχείο ήταν αυτό   

του  νέου κρατικού συστήματος που πολύ συχνά υποβιβαζόταν σε μια 

προσωποποιημένη αυταρχική και συχνά στρατιωτική κυριαρχία. Παρά αυτήν την 

εξέλιξη τα αφρικανικά κράτη στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακολούθησαν το 

Βεστφαλιανό μοντέλο των στρατιωτικών αντιμαχιών και διακρατικών πολέμων. 

Αντίθετα ανέπτυξαν τρία σχεδόν μεταμοντέρνα χαρακτηριστικά . Αυτά ήταν : 

 α)  H Χαλαρή ιδεολογία παν -  αφρικανισμού.  

 β)  Η δημιουργία ενός ηπειρωτικού θεσμικού οργανισμού, του 

OAU.  

 γ)  Μια θέληση να πειραματιστούν με μια ποικιλία ηπειρωτικών 

οργανισμών. 

Αυτή η μίξη αδύναμων κρατών και ισχυρών περιφερειακών διεθνών 

κοινωνιών, που με πολλούς τρόπους υποστηριζόταν από τα Η.Ε, παρήγαγε 

σχετική σταθερότητα στις διακρατικές σχέσεις ασφαλείας. Ακόμα και την δεκαετία 

1988 – 1998, 21 από τις 25 συγκρούσεις στην Αφρική ήταν εσωτερικές παρά 

διακρατικές. Αλλά όπως φαίνεται και από αυτά τα νούμερα, με την επιβολή 

αυθαίρετων συνόρων στην περίπλοκη αφρικανική κοινωνική κατασκευή, 

προκλήθηκε  διάδοση της βίας στην πολιτική ζωή των νέων αφρικανικών κρατών, 

που η αναγνώριση της νομικής τους υπόστασης (juridical sovereignty) δεν 

περιόρισε καθόλου. 
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Η ύπαρξη ισχυρής αναγνώρισης από την διεθνή κοινότητα της νομικής 

κυριαρχίας (juridical sovereignty)  των νέων αφρικανικών κρατών, τα προστάτεψε 

κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής τους. Ουσιαστικά, τα απάλλαξε από το βάρος 

των συγκρούσεων και των ανταγωνισμών που υποτίθεται ότι διαμορφώνουν τα 

κράτη που διαβιούν σε περιβάλλον αναρχίας. Μία συνέπεια αυτού του γεγονότος 

ήταν ότι τα περιφερειακά δυναμικά ασφάλειας δεν αναπτύχθηκαν τόσο γρήγορα, 

ξεκάθαρα και ισχυρά, όπως αναπτύχθηκαν οπουδήποτε αλλού. Μια άλλη 

συνέπεια ήταν η στασιμότητα και η παρακμή πολλών αφρικανικών κρατών και η 

σταθερή αντικατάσταση του Βεστφαλιανού οράματος από κάτι πολύ πιο 

περίπλοκο και χαοτικό. 

Λόγω του χαοτικού του θέματος θα παρουσιαστεί μια γενική εικόνα της 

μορφολογίας ασφαλείας της Αφρικής. Άλλωστε όπως υποστηρίζουν και οι Barry 

Buzan & Ole Waever63, επειδή η πολιτική ήταν ενδημικό χαρακτηριστικό της 

Αφρικής  και επειδή η κρίση του αφρικανικού κράτους είναι τόσο σημαντική για 

την διαβρωτική ανασφάλεια της Ηπείρου, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η 

ύπαρξη συστηματικής πολιτικής βίας για να καταδειχθεί η ύπαρξη μια 

δεσπόζουσας ασφαλειοποίησης, χωρίς να ερευνούνται σε κάθε λεπτομέρεια οι 

αμέτρητες ειδικότερες διαδικασίες ασφαλειοποίησης που διατρέχουν όλο το 

μοτίβο. Με βάση λοιπόν αυτήν την λογική θα ερευνηθούν τα μοτίβα ασφαλείας 

στην Μαύρη Ήπειρο. 

Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν εξαιρετικές ιστορίες που θα μπορούσαν να 

ειπωθούν για οικονομική, κοινωνική και περιβαντολογική ασφάλεια στην Αφρική, 

αλλά θα αφεθούν σε δευτερεύοντα ρόλο καθότι οι περισσότεροι 

ασφαλειοποιητικοί δρώντες στο περιβαντολογικό μέτωπο βρίσκονται εκτός 

Αφρικής και τα θέματα υπανάπτυξης, πείνας και στέρησης βασικών ανθρώπινων 

αναγκών πηγάζουν κατευθείαν από αστοχίες στον πολιτικό τομέα. 
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Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία της θεωρίας RSCT στη συνέχεια θα 

εξετάσουμε τα μοτίβα ασφαλείας στην Αφρική ιδωμένα από την Εγχώρια, 

Περιφερειακή, Διαπεριφερειακή και Παγκόσμια οπτική γωνία. 

ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Ξεκινώντας την ανάλυση από την εγχώρια οπτική θα μπορούσαμε να 

παρατηρήσουμε ότι η επικράτηση αδύναμων και αποτυχημένων κρατών στην 

Αφρική υποδεικνύει ότι τα εγχώρια προβλήματα ασφαλείας είναι συνήθως 

κυρίαρχα με την υποσημείωση βέβαια ότι κανείς θα πρέπει να αναρωτηθεί κατά 

πόσο η ίδια η μορφή των κρατικών συστημάτων καθιστά αυτά τα προβλήματα 

εγχώρια. Καθόσον οι εγχώριες κρίσεις δεν περιέχονται εντός αυστηρά 

ελεγχόμενων συνόρων και οι περισσότερες είναι μακροχρόνιες, θα ήταν πιο 

δόκιμο να θεωρούμε ότι καμία σύγχρονη κρίση στην Αφρική δεν παραμένει σε μια 

περιοχή. Το εγχώριο κατά αυτήν την έννοια έχει μια θολή διάκριση από το 

περιφερειακό. Η πιο γλαφυρή ίσως περίπτωση που καταδεικνύει το 

προαναφερθέν είναι αυτή της Σιέρα Λεόνε, όπου χρησιμοποιήθηκε ο όρος sobels 

(state και rebels) προκειμένου να περιγραφούν οι ομάδες των στρατιωτών που 

ενώ αρχικά θεωρούνταν στρατιώτες του κράτους, μετά έγιναν επαναστάτες 

εναντίων του.64 

Όπως φάνηκε και από την ιστορική αναδρομή που έγινε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 το αφρικανικό σύστημα 

κρατών κατέρρεε. Το νεοπατριμονικό65 κράτος και το υποτιθέμενο σύστημα 

νομικής κυριαρχίας δέχονταν επίθεση ήδη από τις αρχές του 1980. Μια δεκαετία 

από Δυτικές προσπάθειες αναμόρφωσης (προγράμματα δομικών 

μεταρρυθμίσεων, πιέσεις για εκδημοκρατισμό, εμπλοκή ΜΚΟ, ειρηνευτικές 

αποστολές των Η.Ε) δεν κατάφεραν αξιόλογες επιτυχίες. Ο William Reno66 

υποστηρίζει ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλη αυτή η εξωτερική οικονομική 
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 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.224 

65 Νέο πατιρμονικό  είναι ένα σύστημα κοινωνικής ιεραρχίας , όπου οι πατρώνοι  χρησιμοποιούν 
τα κρατικά αγαθά προκειμένου να διασφαλίσουν την υπακοή των πελατών τους εντός του γενικού 
πληθυσμού. Τον όρο χρησιμοποίησε ο συγγραφέας  Christopher Clapham  στο  βιβλίο του «The 
Nature of the Third World State» . 

66 William Reno,  Warlord Politics and African States, Lynne Rienner Publishers, 1998 
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βοήθεια αποδυνάμωσε περαιτέρω τα Αφρικανικά κράτη ενισχύοντας την ήδη 

αχαλίνωτη ιδιωτικοποίηση των τοπικών οικονομιών από νεοπατριμονικούς ηγέτες 

και πολέμαρχους που δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον στην ανάπτυξη τόσο των 

κοινωνιών, όσο και του κράτους.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η ανάδυση μιας καινούριας ομάδας 

αφρικανών ηγετών που είχαν στοιχεία εμπειρικής κυριαρχίας (empirical 

sovereignty), λόγω της συμμετοχής τους σε επιτυχημένες εξεγέρσεις, 

δημιούργησε κάποιες ελπίδες.  Όμως στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι 

περισσότεροι από αυτούς ενεπλάκηκαν σε πολέμους με τους γειτόνους τους, (η 

Ουγκάντα στο Σουδάν και το Κονγκό, η Ρουάντα στο Κονγκό, η Ερυθραία και η 

Αιθιοπία μεταξύ τους), δείχνοντας ότι ακόμα και βήματα προς μια κατάσταση 

εμπειρικής κυριαρχίας (empirical sovereignty), σύμφωνης με τα  Βεστφαλιανά 

πρότυπα, δεν είναι παρά μια προσωρινή λύση για το πολιτικό, στρατιωτικό και 

οικονομικό χάος της Αφρικής. Για καλό και για κακό η Αφρική όλο και 

περισσότερο έχει αφεθεί στην τύχη της και σε ένα πλήθος διεθνικών δρώντων 

από εταιρίες και ΜΚΟ, σε μισθοφόρους και την μαφία.  

Παρόλο που η εικόνα που δίνουν όλα τα προαναφερθέντα δείχνουν ένα 

κρατικό σύστημα σε κρίση, αυτή καθεαυτή η δήλωση είναι τόσο παραπλανητική 

όσο είναι και δηλωτική της καταστάσεως. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που 

κάποιος θα πρέπει να διστάσει να βάλει το κράτος στο κέντρο της ανάλυσης 

ασφαλείας της Αφρικής. Αυτοί είναι ότι το αφρικανικό κράτος δεν έχει ξεκάθαρα 

κρατική φύση και ότι οι αντιμαχίες εντός αυτού είναι κατά βάση από μη κρατικούς 

δρώντες.  

Το ένδυμα της νομικής κυριαρχίας (juridical sovereignty) με το οποίο είχαν 

προικιστεί από την διεθνή κοινότητα τα αφρικανικά κράτη, μπορεί να κάνει 

πολλούς εξωτερικούς παρατηρητές να διακρίνουν σε αυτά κάποιου είδους – 

μορφής μοντέρνου κράτους, έστω και αδύναμου και εξουθενωμένου. Αλλά αυτό 

ίσως να είναι εν πολύς μια ψευδαίσθηση. Συχνά είναι πιο σημαντικό να 

επικεντρώνεται κανείς στο καθεστώς και όχι στο κράτος. Τα νέοπατριμονικά ή 

κυριαρχούμενα από πολέμαρχους καθεστώτα κυβερνούν με βάση τα δικά τους 

συμφέροντα, με ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον να αναπτύξουν κράτη που 
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λειτουργούν σύμφωνα με τα συμφέροντα των πολιτών τους. Τέτοια καθεστώτα, 

όπως ακριβώς και οι μη κρατικές πολιτικές οντότητες, κυβερνούν δια μέσω του 

ελέγχου του εμπορίου και όχι τόσο με την χρήση γραφειοκρατικού συστήματος 

και η πολιτική κυριαρχία και ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών 

επιτυγχάνεται από μονάδες που ενεργούν για να προασπίσουν τα ιδιωτικά τους 

συμφέροντα, χωρίς τήρηση και σεβασμό των τυπικών διαδικασιών και των 

νόμων.  

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τέτοιου καθεστώτος αποτέλεσε το 

καθεστώς του Μομπούτου67 στο Ζαΐρ. Η κυβέρνηση στο Ζαΐρ δεν έκανε τίποτα 

άλλο από το να προασπίζει την ασφάλειά της και με την κάθε τίμημα παραμονή 

της στην εξουσία, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τις πλουτοπαραγωγικές 

πηγές της χώρας. Τόσο μικρής σημασίας ήταν το κράτος που όταν άλλαξε το 

καθεστώς άλλαξε και το όνομά αυτού (Ζαΐρ, δημοκρατία του Κονγκό). Ομοίως η 

Ανγκόλα αν και έχει ένα σχετικά υψηλό ΑΕΠ, βασιζόμενο στις εξαγωγές 

πετρελαίου, εντούτοις ο πληθυσμός της είναι ανήμπορος και εξαθλιωμένος. 

 Όπως υποστηρίζει ο Cristopher Clapham68, οι αφρικανικές πολιτικές 

ηγεσίες κυριολεκτικά έχουν την ιδιοκτησία του κράτους, όντας την ίδια στιγμή 

αποξενωμένες τόσο από αυτό, όσο και από τους  πολίτες του, εξαρτώμενες από 

εξωτερικούς συμμάχους και την εξ’ αυτών βοήθεια για να παραμείνουν στην 

εξουσία. Ένεκα αυτού του γεγονότος είναι εξαιρετικά ανασφαλείς ακόμα και για 

την ζωή τους. Ακόμα και οι στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να ανησυχούν για 

πραξικοπήματα και αντίπαλους στρατηγούς, δυσαρεστημένους νεαρούς 

αξιωματικούς, ακόμα και ΜΚΟ. Είναι τέτοιου βαθμού η προσωποποίηση της 

πολιτικής στην Αφρική που καθιστά έννοιες όπως, εθνική ασφάλεια και εθνικό 

συμφέρον, άνευ νοήματος. 

Αν όμως κανείς εστιάσει στο καθεστώς και όχι στο κράτος τότε θα 

καταλήξει σε κάποιες εντελώς διαφορετικές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

                                                           
67 Ο Μομπούτου Σέσε Σέκο (14 Οκτωβρίου 1930-7 Σεπτεμβρίου 1997), ήταν στρατιωτικός και ο 
πρώην δικτάτορας του Ζαΐρ, το διάστημα 24 Νοεμβρίου 1965-16 Μαΐου 1997. 

68 Christopher Clapham , Africa and the International System: The Politics of State Survival, 
Cambridge University Press, 12 Σεπ 1996 
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διαπιστώσεις για το αφρικανικό κράτος. Θα διαπιστώσει ότι το πρόβλημα δεν 

είναι τόσο ότι το αφρικανικό κράτος είναι ανίκανο να κυβερνήσει αποτελεσματικά 

(παρόλο που κάτι τέτοιο μπορεί να είναι και αληθές), αλλά ότι σε πολλές 

περιπτώσεις δεν επιθυμεί, η δεν δοκιμάζει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν 

λειτουργεί σαν ένα τυπικό  κράτος. 

Η εξήγηση των αιτιών αυτής της ιλαρής κατάστασης φαίνεται να βρίσκεται 

σε ένα συνδυασμό στοιχείων της αφρικανικής κοινωνίας και της επιδράσεως του 

αποικισμού. Υποστηρίζεται από κάποιους μελετητές ότι οι πελατειακές σχέσεις 

της προαποικιακής Αφρικής είχαν επιλεκτικά ενισχυθεί από συγκεκριμένες 

αποικιακές πρακτικές. Αυτό εξηγεί και το γιατί πολλοί αφρικανοί αποδέχονται και 

καθίστανται ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τον χρηματισμό και την διαφθορά στις 

συναλλαγές με το κράτος, που με την σειρά του εξηγεί γιατί οι πελατειακές 

σχέσεις κυριαρχούν στην πολιτική ζωή και το κράτος αποτυγχάνει να αναπτύξει 

κάποιας μορφής αντίδραση σε αυτές προς όφελος των πολιτών του. 

Ο Cristopher Clapham69 βλέπει την ανωτέρω κατάσταση σαν το κλειδί της 

γενικής αποτυχίας του Βεστφαλιανού  κρατικού συστήματος στην Αφρική αν και 

δεν το αποδίδει στην αυθαίρετη χάραξη των συνόρων των αφρικανικών κρατών, 

αφού και σε κράτη όπου τα  σύνορα είναι σχετικά σωστά χαραγμένα με βάση 

έθνο - πολιτική λογική, όπως η Σομαλία, η Ρουάντα και το Μπουρούντι, υπήρξε 

αποτυχία δημιουργίας συνεκτικών κρατών.70 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι περίεργο ότι η προώθηση της 

δημοκρατίας στην Αφρική απέτυχε να δημιουργήσει θαύματα κατά την  δεκαετία 

του 1990. Κατά το IISS71 αυτό οφείλεται στην απουσία πολιτικής παράδοσης 

συμβιβασμού και την αποτυχία από τα περισσότερα κράτη να αναπτύξουν μια 

αίσθηση εθνικής συνείδησης και την επικράτηση μιας βαθύτατα ριζωμένης 

λογικής του «ο νικητής τα παίρνει όλα» στις πολιτικές τάξεις, στις οποίες 

αναμένεται από τους ηττημένους να τους κακομεταχειριστούν οι νικητές, όπως 

                                                           
69 Christopher Clapham , Discerning the New Africa, Cambridge University Press, Απρίλιος 
1998 

70
  Barry Buzan & Ole Waever  , Regions an d Powers ,2003,p.226 

71 International Institute for Strategic Studies 



68 

 

άλλωστε θα έκαναν και οι ίδιοι στους αντιπάλους τους εάν νικούσαν. Οτιδήποτε 

έχει αξία διακυβεύεται στις εκλογές στην Αφρική.  

Από την άλλη εντός των αφρικανικών κρατών λαμβάνουν χώρα πληθώρα 

αντιμαχιών που όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μη κρατικού τύπου. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η νομική κυριαρχία (juridical sovereignty) και η διεθνής 

αναγνώριση που αυτή προσφέρει είναι ένα προσόν μεγάλης αξίας. Όμως όπως 

έχει φανεί και από οντότητες όπως η Somaliland72, και η UNITA, στην Αφρική η 

κατοχή ενός κράτους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία και 

διατήρηση ενός επιτυχημένου πολιτικού, οικονομικού και στρατιωτικού δρώντα 

που θα έχει ζωή αρκετών δεκαετιών. Κατά την διάρκεια της περιόδου της 

αποαποικιοποίησης υποκρατικοί δρώντες, που πολύ συχνά επρόκειτο για 

διεθνικά επαναστατικά κινήματα, υπήρξαν επιφανείς παίχτες στην αφρικανική 

σκηνή. Μια μελέτη αριθμεί την ύπαρξη 98 τέτοιων  δρώντων (υπερδιπλάσιοι του 

αριθμού των υποσαχάριων κρατών), μερικοί βραχύβιοι, αλλά άλλοι 

μακροβιότεροι ακόμα και από τα σχετιζόμενα με αυτούς κράτη. Αυτοί οι δρώντες 

συχνά διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με προ-παραδοσιακές δομές.  

Ο Clapham73 αποδίδει το φαινόμενο της έξαρσης της εμφάνισης  αυτών 

των επαναστατικών ομάδων ως σύμπτωμα της φθοράς του αφρικανικού κράτους 

που αποβαίνει σε όφελος άλλων δρώντων. Εστιάζει στην ύπαρξη πολλών 

εξεγέρσεων που διεκδικούν και ασκούν έλεγχο σε εδαφικές περιοχές, τον 

πληθυσμό και το εμπόριο, έχοντας μερικές φορές στοιχεία διεθνούς αναγνώρισης 

ή σε άλλες περιπτώσεις όχι. Τέτοιες ομάδες έχουν συχνά την στήριξη άλλων 

αφρικανικών κρατών και είναι σημεία επαφής για ΜΚΟ και εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχουν Όπως ισχύει και για τα 

                                                           
72 Η Σομαλιλάνδη (αγγλικά: Somaliland,) είναι μια de facto ανεξάρτητη δημοκρατία που βρίσκεται 
στο Κέρας της Αφρικής. Έχει έκταση 134.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 3,5 
εκατομμύρια κατοίκους. Πρωτεύουσα είναι η Χαργκέισα. Οι κύριες γλώσσες είναι η σομαλική και η 
αραβική. Η Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης θεωρεί εαυτόν ότι είναι διάδοχη χώρα της Βρετανικής 
Σομαλιλάνδης, άλλοτε προτεκτοράτου, το οποίο είχε έκταση περίπου 137.600 τετρ. χλμ. που έγινε 
ανεξάρτητο στις 26 Ιουνίου του 1960 και ενώθηκε με την ιταλική Σομαλιλάνδη πέντε ημέρες 
αργότερα και δημιούργησε τη Δημοκρατία της Σομαλίας. Στις 18 Μαΐου του 1991 οι κάτοικοι της 
Σομαλιλάνδης ανακήρυξαν την ανεξαρτησία από τη Σομαλία. Όμως, δεν αναγνωρίστηκε από 
καμία άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό. 
73 Christopher Clapham , Discerning the New Africa, Cambridge University Press, Απρίλιος 
1998 
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νέοπατριμονικά καθεστώτα, αυτές οι επαναστατικές ομάδες έχουν ως απώτερο 

σκοπό την εξασφάλιση του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών (τα 

διαμάντια στην Ανγκόλα και την Σιέρα Λεόνε, την ξυλεία στην Λιβερία, τις 

πολύτιμες γαίες και τα μεταλλεύματα στο Ζαΐρ, το πετρέλαιο σε πολλές 

περιπτώσεις). Για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, τα επαναστατικά κινήματα, 

συνεργάζονται με εξωτερικούς συμμάχους που δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρων 

για την νομιμότητα ή την ηθική των αφρικανών εταίρων τους, εφόσον από αυτήν 

την συνεργασία μπορούν να αποκομίσουν αξιοσέβαστα κέρδη. 

Οι παραπάνω ομάδες ελέγχουν πλήρως την οικονομία και εγκαθιδρύουν 

ένα δίκτυο παραοικονομίας στο οποίο εξαναγκάζουν τους πολίτες του κράτους να 

συμμετάσχουν. Με αυτόν τον τρόπο όμως προκαλούν την ενίσχυση της 

αποσύνδεσης του κράτους από τους πολίτες του. Αυτή η κατάσταση συχνά 

στηρίζεται και συντηρείται από την εξωτερική οικονομική βοήθεια που παίζει 

κομβικό ρόλο στην ανοσοποίηση των ηγετών από τις κοινωνικές διεκδικήσεις και 

η οποία μπορεί να υποστηρίζεται ακόμα και από μισθοφορικές εταιρίες. 

Δεδομένων των ανωτέρω συνθηκών, δεν είναι να απορεί κανείς που η 

βασική εστίαση των προβλημάτων ασφαλείας στην  Αφρική είναι εγχώρια, ή για 

να ακριβολογούμε, υποκρατική. Ασταθείς ηγεσίες, κακοδιαχείριση των 

οικονομιών, πραξικοπήματα, εμφύλιοι πόλεμοι, ξηρασίες, προσφυγικές ροές, 

έγκλημα, ασθένειες, δεσπόζουν και κυριαρχούν στην ατζέντα ασφαλείας. Η 

κοινωνία των πολιτών είναι κατακερματισμένη και το ίδιο είναι και πολλά θέματα 

ασφαλείας. Οι τοπικοί παίχτες είναι ένα μίγμα αδύναμων κρατών, 

προσωποποιημένων καθεστώτων που συχνά είναι διεθνώς αναγνωρισμένα σαν 

κράτη και μια ποικιλία μη κρατικών δρώντων που ελέγχει σημαντικά εδαφικά, 

οικονομικά και στρατιωτικά κεφάλαια. Διασυνδεδεμένοι με αυτούς είναι ΜΚΟ, 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ (ανθρωπιστικές και διατήρησης της ειρήνης), η μαφία, οι 

εταιρίες, μισθοφορικές εταιρίες, ακόμα και κάποιες μετααποικιακές φρουρές.  

Επειδή τα αφρικανικά κράτη είναι τόσο αδύναμα και επειδή υπάρχουν 

τόσοι πολλοί άλλοι παίχτες που δραστηριοποιούνται εντός η παράλληλα με αυτά, 
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οι εξωτερικοί παίχτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτά αναγκάζονται  

να το πράξουν μάλλον στο υποκρατικό, παρά στο διακρατικό επίπεδο.74  

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Γενικά  

Όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος 

πονήματος, ένα σύμπλεγμα περιφερειακής ασφάλειας (RSC) δημιουργείται όταν 

μεταξύ μιας ομάδας κρατών ή άλλων δρώντων υπάρχουν σημαντικού επιπέδου 

αλληλεπιδράσεις ασφαλείας. Η αλληλεπίδραση ασφαλείας, όπως και άλλοι τύποι 

αλληλεπιδράσεων, απαιτεί σημαντική δραστηριότητα μεταξύ των μελών που την 

αφορά. Στην περίπτωση όμως της Αφρικής στο μεγαλύτερο μέρος της, οι κύριες 

γραμμές αλληλεπιδράσεων ασφαλείας λαμβάνουν χώρα εντός των κρατών ή 

κατά μήκος των συνόρων από μη κρατικούς δρώντες.  

Οι Βεστφαλιανού τύπου αλληλεπιδράσεις ασφαλείας μεταξύ των κρατών 

είναι εξαιρετικά περιορισμένες, εξαιτίας της προικοδότησης των μετααποικιακών 

κρατών με την εξαρχής αναγνώριση της νομικής τους κυριαρχίας (juridical 

sovereignty), αλλά και ένεκα της αδυναμίας αυτών που δεν τους δίνει την 

δυνατότητα προβολής της δύναμής τους πέραν των συνόρων τους. Επιπλέον με 

την εμφάνιση στο προσκήνιο ηγετών με βάσεις εμπειρικής κυριαρχίας (empirical 

sovereignty), που προήλθαν από επιτυχημένα επαναστατικά κινήματα ακόμα και 

η διάθεση για διακρατική συνεργασία για την επίτευξη του κοινού συμφέροντος 

της διατήρησης των συνόρων και η επιθυμία για αποφυγή μετααποικιακών 

διεκδικήσεων εδαφών άρχισαν να φθίνουν. 

 Τα ανωτέρω αναφερόμενα καταδεικνύουν ότι οι διασυνοριακές εκφάνσεις 

δυναμικού ασφαλείας στην Αφρική είναι πολύ συχνά απλά διαχύσεις των 

εγχώριων δυναμικών και ιδιαίτερα αυτών που άπτονται των προσφυγικών ροών  

και των εμφυλίων πολέμων. Κατά μία έννοια, οι αλληλεπιδράσεις ασφαλείας στην 

Αφρική δημιουργούνται μάλλον από την αδυναμία παρά από την δύναμη.  

                                                           
74 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.229 
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Η παρέμβαση των γειτόνων σε εγχώριες διαμάχες είναι ένα αρκετά 

σύνηθες φαινόμενο, αλλά μέχρι σήμερα υπήρχαν ελάχιστες διαμάχες του τύπου 

κράτος εναντίον κράτους ή 

σύναψη συμμαχιών που 

χαρακτηρίζει τις διεθνείς σχέσεις 

σε άλλες περιοχές, όπως στην 

Μέση Ανατολή και κυρίως στην 

Ασία. Η πιο κοινή μορφή 

αλληλεπιδράσεων ήταν αυτή των 

μοτίβων συγκρούσεων και 

συμμαχιών με κράτη ή 

καθεστώτα από την μία και 

επαναστατικά κινήματα από την 

άλλη. Ήταν εξαιρετικά σπάνιο να 

βρει κανείς Αφρικανικά κράτη, 

άλλα από τους τοπικούς γίγαντες 

της Νιγηρίας και της Νότιας 

Αφρικής, που να εμπλέκονται σε 

ουσιώδης αλληλεπιδράσεις ασφαλείας με δρώντες, άλλους από τους άμεσους 

γείτονές τους. 

 Αυτή η τοπικιστική ροπή, συνδυασμένη με την γενική  συμφωνία της μη 

αμφισβήτησης των συνόρων, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το γιατί είναι δύσκολο να 

βρει κανείς ξεκάθαρα μοτίβα δυναμικών περιφερειακής ασφάλειας στην Αφρική. 

Οι  διαχύσεις προβλημάτων ασφαλείας μεταξύ των γειτόνων σε κάποιες 

περιπτώσεις  μπορεί να δημιουργήσουν κάτι που να μοιάζει με μοτίβα 

περιφερειακής ασφάλειας, αλλά αυτά τα μοτίβα δεν έχουν ξεκάθαρα σύνορα και 

πολύ  συχνά πρόκειται απλά για μία σειρά ξεχωριστών γεγονότων, παρά για 

οργανωμένα μοτίβα συμμαχιών και αντιπαλοτήτων. Για παράδειγμα, η Σομαλία 

και η Αιθιοπία, η Αιθιοπία και το Σουδάν, το Σουδάν και η Ουγκάντα, η Ουγκάντα 

και η  Ρουάντα , η Ρουάντα και το Ζαΐρ, το Ζαΐρ και η Ανγκόλα, όλοι αυτοί 

ενεπλάκηκαν στους εμφυλίους πολέμους αλλήλων, δημιουργώντας μια αλυσίδα 

που εκτείνεται από την Αραβική θάλασσα στον Νότιο Ατλαντικό (εικόνα 4). Όμως 

Εικόνα 4 Συμμετοχή σε εμφυλίους πολέμους 
αλλήλων 
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αυτή η αλυσίδα δεν είναι τίποτα παραπάνω από το σύνολο των επιμέρους 

τμημάτων της. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αλληλεπίδραση μεταξύ Σομαλίας και 

Σουδάν, ή Σουδάν και Ρουάντας, ή Ρουάντας και Ανγκόλας, πόσο μάλλον μεταξύ 

Σομαλίας και Ανγκόλας. Το γενικό μοτίβο είναι ότι η κάθε χώρα αποτελεί το 

κέντρο μιας ομάδας αλληλεπιδράσεων ασφαλείας που το διασυνδέει με τους 

άμεσους γείτονές του, με περιορισμούς ισχύος, που σημαίνει ότι οι εταίροι δεν 

είναι συνδεμένοι σε ευρύτερα μοτίβα αλληλεπιδράσεων ασφαλείας. Οι μόνες 

εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι αυτές των τοπικών γιγάντων της Νιγηρίας 

και της Νοτίου Αφρικής.  

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 εντούτοις υπήρξαν σημάδια ότι 

αυτό το μοτίβο θα άλλαζε. Τόσο στο Κέρας, όσο και στην Κεντρική Αφρική 

άρχισαν να εμφανίζονται πιο τυπικά μοτίβα διακρατικών δυναμικών. 

 Για το μεγαλύτερο μέρος της προαποικιακής περιόδου, το επίπεδο των 

αλληλεπιδράσεων ασφαλείας στην Αφρική ήταν τόσο χαμηλής εντάσεως και τόσο 

τοπικό που αδυνατούσε να διαμορφώσει καλά ανεπτυγμένα διακρατικά 

περιφερειακά RSCs ομοίου τύπου με αυτά που συναντά κανείς οπουδήποτε 

αλλού στο διεθνές σύστημα. Ίσως εάν υπήρχαν οι πόροι να ήταν δυνατή η 

χαρτογράφηση ενός μεγάλου αριθμού μικροσυστημάτων που να βασίζονται σε 

μη κρατικούς δρώντες. Σε μια εξαιρετικά χαλαρή θεώρηση κάποιος θα μπορούσε 

να αποδώσει την απουσία τυπικών μετααποικιακών περιφερειακών 

συμπλεγμάτων συγκρούσεων εν μέρει στην ύπαρξη του OAU, που θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ότι συνιστούσε μιας μορφής καθεστώς ασφαλείας(security regime). 

Σε κάθε περίπτωση μέχρι το 2002 θα ήταν αδιανόητο να υποστηρίξει κανείς ότι η 

Αφρική συνιστούσε ένα και μοναδικό RSC. Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να 

αλλάξει στην περίπτωση που η νέα Αφρικανική Ένωση (AU) εκπληρώσει τις 

ελπίδες διαχείρισης κρίσεων, όπως προβλέπεται στον καταστατικό Χάρτη του 

οργανισμού.  
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 Παραμένοντας στο διακρατικό πλαίσιο, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια 

σημάδια δημιουργίας προ ή πρώτο συμπλεγμάτων RSC. Μέχρι το 1990, μόνο η 

Νότια Αφρική έμοιαζε με πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα. Η Δυτική Αφρική 

ταίριαζε περισσότερο στον ορισμό του πρώτο – συμπλέγματος (proto – RSC) 

(ξεκάθαρα διαμορφωμένο, αλλά με σχετικά αδύναμες διασυνδέσεις ασφαλείας). 

Και τα δύο αυτά συμπλέγματα ήταν και εξακολουθούν να είναι επικεντρωμένα σε 

τοπικές μεγάλες δυνάμεις, 

ενώ έχουν και  καθορισμένους 

περιφερειακούς οργανισμούς. 

Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι οι περιφερειακοί 

οργανισμοί δεν είναι 

απαραίτητο να ταυτίζονται με 

τα RSC και έτσι κανείς θα 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεχτικός στο να θεωρεί 

την ύπαρξη τους ως ένδειξη 

υπάρξεως και ενός RSC. 

Μπορεί όπως στην 

περίπτωση του OAU, ένας 

περιφερειακός οργανισμός  να 

είναι μεγαλύτερος από ένα 

RSC ή όπως στην περίπτωση 

του GCC75 να εμπεριέχεται σε 

ένα μεγαλύτερο RSC. 

 Το Κέρας θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν προ - σύμπλεγμα (pre-RSC) 

(ύπαρξη ομάδας διμερών αλληλεπιδράσεων ασφαλείας που έχουν την 

προοπτική να εξελιχθούν σε RSC, αλλά δεν έχουν επί του παρόντος επιτύχει 

                                                           
75 Το GCC ( Gulf Cooperation Council), είναι ένας περιφερειακός διακυβερνητικός οργανισμός  
πολιτικής και οικονομικής ενότητας που αποτελείται από όλα τα Αραβικά κράτη του Περσικού  
Κόλπου εκτός από το Ιράκ. Τα κράτη μέλη του είναι το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, 
η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Εικόνα 5 Συμπλέγματα ασφαλείας Αφρικής 
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ικανοποιητικού βαθμού διασύνδεση μεταξύ των μονάδων τους), αν και ο 

καθορισμός των συνόρων του είναι δύσκολος.  

Στην περίπτωση της Ανατολικής και Κεντρικής Αφρική η κατάσταση 

είναι πιο συγκεχυμένη. Λόγω  της εντονότερης, από ότι στις προαναφερθείσες 

περιπτώσεις, εισχώρησης του δυναμικού ασφαλείας του ενός συμπλέγματος  

μέσα στο άλλο, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ήταν σχεδόν αδύνατο να 

αναγνωρίσει κανείς ακόμα και προ-συμπλέγματα (pre-RSC). Η Ουγκάντα 

αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση απεικόνισης αυτής της δυσκολίας. 

Μοιάζοντας να είναι ένα είδος περιφερειακού κόμβου, χωρίς ωστόσο να παρέχει 

ιδιαίτερη διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών δυναμικών ασφαλείας στα οποία 

εμπλέκεται. Η Ουγκάντα παίζει σημαντικό ρόλο, στο Κέρας εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασής της με το Σουδάν, στην Κεντρική Αφρική εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασής της με την Ρουάντα και το Κονγκό και στην Ανατολική Αφρική 

εξαιτίας των διασυνδέσεών της με την Κένυα και την Τανζανία. Γενικά ισχύει ο 

κανόνας πως όπου η περιφερειακή ασφάλεια είναι πολύ ισχνά διαμορφωμένη, 

όλα τα κράτη κατά μία έννοια παίζουν τον ρόλο μονωτήρα ( insulators) και η 

περιφέρεια είναι αδόμητη. 

 Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν εν συνεχεία θα γίνει 

ανάλυση σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια των περιπτώσεων των συμπλεγμάτων της 

Νότιας Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής, του Κέρατος, και της Ανατολικής και 

Κεντρικής Αφρικής. 76 

Νότια Αφρική  

Η σχετική καθαρότητα του περιφερειακού επιπέδου στο σύμπλεγμα 

ασφαλείας (RSC) της Νότιας Αφρικής οφείλεται στον κεντρικό ρόλο που παίζει το 

κράτος της Νοτίου Αφρικής σαν περιφερειακή Μεγάλη Δύναμη. Πρόκειται για ένα 

κλασικό μονοπολικό RSC με το κράτος της Νότιας Αφρικής στον πυρήνα του και 

με μία δομή τύπου κέντρο - περιφέρεια77 που γίνεται εμφανή από την 

μακροχρόνια οικονομική κυριαρχία της επί των γειτόνων της. Το κράτος της 

                                                           
76

  Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.230-233 

77 Κουσκουβέλης Ι.Ηλίας , Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα,2010,σελ. 277 
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Νοτίου Αφρικής πέτυχε να αποκτήσει την κυριαρχία του πολλές δεκαετίες πριν 

από τους γείτονές του. 

Στην Νότια Αφρική η 

αποαποικιοποίηση μπορεί να 

ξεκίνησε στα μέσα του 1960, 

όμως το κράτος της νοτίου 

Αφρικής παρέμεινε 

ανεπηρέαστο από τις όποιες 

επιδράσεις δυναμικού 

ασφαλείας, εξαιτίας της 

επιβίωσης των 

πορτογαλικών κτήσεων στην 

Ανγκόλα και την Μοζαμβίκη 

μέχρι το 1975 και από την 

«Λευκή» κυριαρχία στην 

Ροδεσία μέχρι το 1980 και στην Ναμίμπια μέχρι το 1990. Τα νέα κράτη που είχαν 

πλέον «Μαύρες» ηγεσίες ήταν μοιραίο ότι θα εισέλθουν σε ένα καθεστώς 

ανταγωνισμού και αμοιβαίων απειλών με το καθεστώς του Απαρτχάιντ της 

Νοτίου Αφρικής και έτσι το μετααποικιακό RSC αρχικά δημιουργήθηκε όπως 

άλλωστε συνήθως συμβαίνει με την μορφή σχηματισμού συγκρούσεων (conflict 

formation). Ο βασικός συνεκτικός  μηχανισμός του RSC ήταν αυτός της αμοιβαίας 

εμπλοκής στην εγχώρια πολιτική ζωή ο ένας του άλλου, με τα «Λευκά» 

διακυβερνώμενα κράτη από την μία και τα κράτη με «Μαύρη» ηγεσία από την 

άλλη, να παίζουν αμοιβαία παιχνίδια αποσταθεροποίησης με την υποστήριξη 

ένοπλων εξεγέρσεων στις αντίπαλες περιοχές. Όπως σχεδόν παντού στην 

Αφρική η διάχυση της εγχώριας αστάθειας ήταν η κινητήριος δύναμη για 

ευρύτερη αλληλεπίδραση ασφαλείας. Όλες οι χώρες αντιμετώπισαν εμφυλίους 

πολέμους, οι οποίοι διαχύθηκαν ή τράβηξαν την προσοχή των γειτονικών 

χωρών. Για παράδειγμα ο πόλεμος στην Ανγκόλα διαχύθηκε στο Ζαΐρ, την 

Ναμίμπια και την Ζάμπια. Όμως δεδομένης της κυρίαρχης θέσης της Νοτίου 

Αφρικής, ήταν η προβολή των εσωτερικών της προβλημάτων στην ευρύτερη 

περιοχή που κατά βάση διαμόρφωσε το RSC. 

Εικόνα 6 Περιφερειακό Σύμπλεγμα Ασφαλείας Νοτίου 
Αφρικής 
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 Η ιστορία αυτού του RSC χωρίζεται σε δύο ξεκάθαρες περιόδους που 

καθορίζονται από τα επιτεύγματα της «Μαύρης» πλειοψηφίας στην Νότια Αφρική. 

Κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ, η Νότια Αφρική, προέβαλε την εγχώρια 

αστάθειά της σε όλη την ευρύτερη περιοχή σαν μιας μορφής άμυνα απέναντι στα 

δικές της πολιτικές ρυθμίσεις. Σταδιακά έγινε το μοναδικό κράτος με «Λευκή» 

ηγεσία που αντιμετώπιζε όλα τα υπόλοιπα και διεξήγαγε κάποιες σημαντικές 

διασυνοριακές στρατιωτικού τύπου επεμβάσεις. Αφού τα άλλα κράτη δεν ήταν σε 

θέση να αντιμετωπίσουν την Νότια Αφρική σε καθαρά στρατιωτικού τύπου 

αναμετρήσεις, περιορίστηκαν στο να υποστηρίζουν τις ομάδες της 

νοτιοαφρικανικής αντιπολίτευσης. Το 1979 τα κράτη του «μετώπου» (frontline 

states), η Ανγκόλα, η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, το Μαλάουι, η Μοζαμβίκη, η 

Σουαζιλάνδη, η Τανζανία, η Ζάμπια, και η Ζιμπάμπουε ίδρυσαν το Southern 

African Development Coordination Conference (SADCC)78 προκειμένου να 

επιτύχουν την μείωση της συλλογικής οικονομικής τους εξάρτησης από την Νότια 

Αφρική και να αντλήσουν μεγαλύτερη βοήθεια από την Δύση. Αυτή η μορφή του 

RSC της νοτίου Αφρικής παρέμεινε αρκετά σταθερή από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

 Με το τέλος του Απαρτχάιντ, το σύμπλεγμα RSC ξεκίνησε μια σχετικά 

γρήγορη μετάβαση από σχηματισμός συγκρούσεων (Conflict formation) σε 

καθεστώς ασφαλείας (Security regime). Το SADCC μετασχηματίσθηκε σε SADC 

(Southern African Development Community)79 το 1992 και η Νότια Αφρική 

εντάχθηκε σε αυτόν το 1994 μετά την απόκτηση της εξουσίας από την 

πλειοψηφία. Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 1993 κατέληξαν το 1996 

στον σχηματισμό του SADC οργάνου Πολιτικής, Ασφάλειας και Άμυνας, 

                                                           
78 Το Southern African Development Coordination Conferenc e (SADCC), είναι ο πρόγονος 
του Southern African Development Community (SADC). Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα μνημόνιο 
κατανόησης για κοινή οικονομική ανάπτυξη που υπογράφηκε στη Ζάμπια το 1980. Επικυρώθηκε 
από εννέα κράτη ( Ανγκόλα, Μποτσουάνα, Λεσόθο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Σουαζιλάνδη, Τανζανία 
, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε. Βασικός στόχος των κρατών μελών ήταν να καταστούν λιγότερο 
εξαρτημένες από το καθεστώς του Απαρτχάιντ της Νοτίου Αφρικής και να δημιουργήσουν δράσεις 
και προγράμματα που θα επηρέαζαν όλη την περιφέρεια.  

79 Το Southern African Development Community  (SADC) είναι ένας διακυβερνητικός 
οργανισμός με έδρα την Γκαμπορόνε στην Μποτσουάνα. Βασικός στόχος του οργανισμού είναι η 
περαιτέρω κοινωνικό – οικονομική συνεργασία μεταξύ των 15 Νοτιοαφρικανικών κρατών. 
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συμπεριλαμβανομένου την ήδη ενεργή διακρατική επιτροπή Ασφάλειας και 

Άμυνας ( ISDSC). Όλα αυτά συντέλεσαν στην κατασκευή ενός σχετικά φιλόδοξου 

καθεστώτος ασφαλείας (Security regime), με πιθανότητες όχι μόνο για κοινή 

δράση και συλλογική ασφάλεια έναντι των εξωτερικών απειλών ή την διατήρηση 

της ειρήνης στην Αφρική, αλλά επίσης για την εσωτερική συνεργασία σε θέματα 

αστυνόμευσης, ανθρώπινα δικαιώματα και εκδημοκρατισμό. Μια από τις πρώτες 

κοινές δράσεις ήταν η προσπάθεια καταπολέμησης των ανησυχιών σχετικά με 

την μετανάστευση, την διακίνηση όπλων και την εγκληματικότητα που ήταν όλα 

προβλήματα που εκτείνονταν πέρα από την περιοχή της SADC. 

Όμως αυτή η ελπιδοφόρα αρχή γρήγορα ξεθώριασε. Μια νοτιοαφρικανική 

παρέμβαση στο Λέσοβο το 1998 υπό την αιγίδα της SADC είχε σαν αποτέλεσμα 

μεγάλες απώλειες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 το καθεστώς ασφαλείας 

έμοιαζε να έχει ξεθωριάσει και τα όρια του RSC  επεκτείνονταν βορειότερα. Ο 

κύριος λόγος για τα παραπάνω ήταν η απόφαση του SADC να αναγνωρίσει το 

Κονγκό του Καμπιλά.80 Αυτό έδεσε κατά έναν τρόπο το SADC στην ξεδιπλούμενη 

κρίση, προσθέτοντας την Ναμίμπια και τη Ζιμπάμπουε στην μακροχρόνια 

εμπλοκή της Ανγκόλας στο Ζαΐρ / Κονγκό. Σοβαρές διαχύσεις θεμάτων 

ασφαλείας άρχισαν να αποδομούν την έννοια της κοινωνίας ασφαλείας (security 

community), ειδικά μεταξύ του ολοένα και αυταρχικότερου καθεστώτος του 

Μουγκάμπε στην Ζιμπάμπουε και την Νότια Αφρική. Η ελπιδοφόρα εξέλιξη της 

δημιουργίας καθεστώτος ασφαλείας (security regime), έμοιαζε να έχει βαλτώσει. 

Ο πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, Habo Mvuyelwa Mbeki 81 έγινε εσωστρεφής, 

                                                           
80 Ο Λοράν Ντεζιρέ Καμπιλά (Laurent-Désiré Kabila, 27 Νοεμβρίου 1939 – 16 Ιανουαρίου 2001) 
ήταν πρόεδρος της Λαοκρατικής Δημοκρατίας του Κονγκό από το Μάιο του 1997 μέχρι το θάνατό 
του.Νέος ακόμα εντάχθηκε στο κόμμα του Λουμούμπα. Το 1964 βοήθησε στην οργάνωση μιας 
εξέγερσης στην επαρχία Ρουζίζι. Ίδρυσε μαρξιστικό κόμμα και επέστρεψε στη χώρα του, ως 
ηγέτης ανταρτών, το 1996. Ανέτρεψε το δικτάτορα Μομπούτου Σέσε Σέκο και στις 20 
Μάη του 1997 μπήκε στην Κινσάσα. Ως το 1998, οι πρώην σύμμαχες χώρες του Καμπιλά είχαν 
στραφεί εναντίον του. Δολοφονήθηκε από σωματοφύλακές του και τον διαδέχθηκε ο γιος 
του, Ζοζέφ Καμπιλά. 
81 Ο Habo Mvuyelwa Mbeki  ήταν ένας νοτιοαφρικανός πολιτικός που θήτευσε για εννέα χρόνια 
ως ο δεύτερος πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής στην μετά Απαρτχάιντ περίοδο. Στις 20 Σεπ. 2008 
παραιτήθηκε του αξιώματός του, όταν κατηγορήθηκε για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δίωξης στον Jacob Zuma για διαφθορά. Στις 12 Ιανουαρίου 
του 2009 αθωώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο εφέσεων της χώρας αλλά δεν αναίρεσε την 
παραίτησή του. 
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ασχολούμενος με τα δικά του προβλήματα της εγκληματικότητας, του AIDS και 

της ανεργίας και απέτυχε να παρέξει περιφερειακή ηγεμονία.82 

Δυτική Αφρική 

Παρά το ότι η Λιβερία ανεξαρτητοποιήθηκε το 1847, η Γκάνα το 1957 και η 

Γουινέα το 1958, τα περισσότερα από τα κράτη της Δυτικής Αφρικής 

αποαποικιοπήθηκαν την περίοδο 1960-61. Μέχρι τα μέσα του 1970 αυτή η 

ομάδα κρατών δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη οργάνωση ασφαλείας. 

 Τα περισσότερα από τα μεγάλα 

προβλήματα ασφαλείας που 

αντιμετώπιζαν ήταν εσωτερικά. Κατά τα 

πρώτα 40 χρόνια μετά την 

ανεξαρτητοποίηση, η Δυτική Αφρική θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι 

χαρακτηριζόταν από σχετική διεθνή 

ειρήνη και από εγχώριους πολέμους. Τα 

πρώην μητροπολιτικά κράτη, ειδικά η 

Γαλλία, διατήρησαν μια ισχυρή παρουσία 

και έτσι δεν δημιουργήθηκε 

συγκρουσιακή αλληλεπίδραση 

ασφαλείας, όπως έγινε στην Νότια 

Αφρική. Το κυριότερο γεγονός ήταν ο εμφύλιος πόλεμος της Νιγηρίας του 1967-

1970, στον οποίο όμως δεν είχαν ιδιαίτερη εμπλοκή τα υπόλοιπα κράτη της 

περιοχής. Εκτός από την ακτή Ελεφαντοστού  που μαζί με τον υποστηρικτή της, 

την Γαλλία, υποστήριξε και βοήθησε τον εξοπλισμό της Μπιάφρας, όλη η βοήθεια 

στην Μπιάφρα προήλθε από εξωτερικά του συστήματος κράτη, την Νότια Αφρική, 

την Ροδεσία, την Πορτογαλία, την Γαλλία, την Γκαμπόν, την Τανζανία και την 

Ζάμπια.83
  

                                                           
82 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.233-235 

83 Christopher Clapham , Africa and the International System: The Politics of State Survival, 
Cambridge University Press, 12 Σεπ 1996 p.112 

Εικόνα 7 Περιφερειακό Σύμπλεγμα 
Ασφαλείας Δυτικής Αφρικής 
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Όπως φάνηκε και από την ιστορική αναδρομή αναφορικά με την δράση 

των περιφερειακών οργανισμών της Αφρικής που πραγματοποιήθηκε στο Γ 

κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, μέχρι την σύσταση της Οικονομικής κοινότητας 

των κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) το 1975, δεν υπήρχε επαρκής 

αλληλεπίδραση ασφαλείας ακόμα και για τον χαρακτηρισμό του συστήματος σαν 

προ-Σύμπλεγμα (pre-complex). Ήταν η ECOWAS που διασύνδεσε όλη την 

ομάδα των παράλιων κρατών, από την Νιγηρία έως την Μαυριτανία και τα τρία 

εσωτερικά περίκλειστα κράτη, το Μαλί, τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο, 

συνολικά 16 κράτη. Αυτή η εξέλιξη δεν θα συνέβαινε σε καμιά περίπτωση αν δεν 

υπήρχε ο πλούτος από τα κοιτάσματα πετρελαίου, που επέτρεψαν στην Νιγηρία 

να ασκεί ηγετική δράση. Ακριβώς όπως και στην περίπτωση της Νότιας Αφρικής, 

το δυτικόαφρικανικό περιφερειακό δυναμικό ήταν μονοπολικό. Όπως 

παρατηρήθηκε νωρίτερα, η ύπαρξη ενός περιφερειακού οργανισμού δεν σημαίνει 

κατ’ ανάγκη  ότι υπάρχει και ένα αντίστοιχο RSC. Το κλειδί όμως στην 

προκειμένη περίπτωση είναι η εμπλοκή του ECOWAS σε θέματα που άπτονται 

της πολιτικοστρατιωτικής ασφάλειας σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την 

σύστασή του, κάτι που αρκεί για να χαρακτηριστεί η Δυτική Αφρική σαν πρώτο – 

σύμπλεγμα (Proto - Complex). Το 1978 η ECOWAS συμφώνησε σε ένα 

πρωτόκολλο μη επιθετικότητας (Nonaggression Protocol) και το 1981 σε ένα 

πρωτόκολλο αμοιβαίας βοήθειας και άμυνας (Protocol on mutual assistance and 

Defense). Το 1990 συστάθηκε μια διαρκής επιτροπή διαμεσολάβησης που 

δημιούργησε την ECOMOG, την Νιγηριανή δύναμη διατήρησης ειρήνης που 

επενέβη στους εμφύλιους πολέμους της Λιβερίας και της Σιέρα Λεόνε. Εντούτοις 

ερωτηματικά εγείρονται για το κατά πόσο είναι η ECOWAS το κατάλληλο μέτρο 

για το RSC της Δυτικής Αφρικής αφού δεν σταμάτησε την εμπλοκή της Νιγηρίας 

στον εμφύλιο πόλεμο στο Τσαντ και να έχει μια πολυετή συνοριακή διαμάχη με το 

Καμερούν που παρήγαγε στρατιωτικές αψιμαχίες σε αρκετές περιπτώσεις. 

 Η ύπαρξη της ECOWAS, όπως αντίστοιχα η ύπαρξη του SADC στην 

Νότια Αφρική, μοιάζει ικανή συνθήκη για να αποδώσουμε στο RSC της Δυτικής 

Αφρικής τον χαρακτηρισμό του καθεστώτος ασφαλείας (Security regime), έστω 

και αδύναμου. Παρά τα όποια λάθη τους, οι επεμβάσεις της ECOMOG στην 

Λιβερία και την Σιέρα Λεόνε είναι αξιομνημόνευτα παραδείγματα επιχειρήσεων 
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διατήρησης και δημιουργίας ειρήνης στον τρίτο κόσμο, περιφερειακού επιπέδου. 

Επίσης αντανακλούν την πρωταρχικά εγχώρια φύση των προβλημάτων 

ασφαλείας εντός της περιφέρειας. Οι διακρατικές συγκρούσεις ήταν σπάνιες και 

μικρής κλίμακας. Όμως η ECOWAS δεν κατάφερε να σταματήσει έναν αρκετά 

μεγάλο αριθμό διακρατικών παρεμβάσεων σε εγχώρια πολιτικά προβλήματα 

(συνήθως με την υποστήριξη εξεγέρσεων) η διακρατικών διαχύσεων προσφύγων 

και μεταναστών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80, η κύρια προσοχή της 

ECOWAS, ήταν οι προσπάθειες παύσης των εμφύλιων πολέμων που μαίνονται 

στην Λιβερία και την Σιέρρα Λεόνε και εγκαθίδρυσης της ειρήνης σε αυτές τις δύο 

χώρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αυτή η λυπητερή ιστορία συνεχίζεται με 

χιλιάδες θανάτους και εκατοντάδες χιλιάδων προσφύγων.  Η εμπλοκή των 

κρατών στα εγχώρια προβλήματα άλλων κρατών με ανελέητο και αχαλίνωτο 

τρόπο καταλήγει σχεδόν πάντοτε σε φρικαλέες καταστάσεις. Επιπρόσθετα 

φάνηκε ότι η διασύνδεση με εξωτερικά εμπορικά συμφέροντα μπορεί να 

συντηρήσει οποιαδήποτε ένοπλη ομάδα που μπορεί να καταλάβει και να 

διατηρήσει υπό την κατοχή της μια πλουτοπαραγωγική πηγή (στην προκειμένη 

περίπτωση διαμάντια και ξυλεία) και εξέθεσε όλες τις αδυναμίες και τις δυσκολίες 

της διατήρησης ειρήνης σε αποτυχημένα κράτη. 

 Το παράδοξο αυτού του πρώτο-συμπλέγματος (proto-complex) είναι ότι η 

Νιγηρία που είναι ο μεγαλύτερος «παίχτης» του, είναι ταυτόχρονα και στο χείλος 

της αποτυχίας σαν κράτος. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 αυξήθηκε η 

ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη κακοδιαχείριση στην Νιγηρία θα προκαλούσε την 

κατάρρευση της χώρας και αυτή η κατάρρευση θα αποσταθεροποιούσε όλη την 

περιοχή. Αυτές οι ανησυχίες τροφοδοτούνταν από την ύπαρξη σοβαρών 

συγκρούσεων μεταξύ αντιμαχόμενων εθνικών και θρησκευτικών ομάδων σε 

διάφορα μέρη της χώρας. Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ χριστιανών και 

μουσουλμάνων ήταν ιδιαιτέρως ανησυχητικές για την συνοχή της χώρας. 

 Το RSC της Δυτικής Αφρικής, όπως και το αντίστοιχο της Ανατολικής 

Αφρικής έχει ένα ασυνήθιστο μίγμα χαρακτηριστικών. Και τα δύο αποτελούνται 

από μια ομάδα αδύναμων κρατών, τα περισσότερα από τα οποία είναι 

ταυτόχρονα και αδύναμες δυνάμεις και κυριαρχούνται από περιφερειακές 

δυνάμεις που επίσης είναι αδύναμα κράτη. Στην Δυτική Αφρική η απευθείας 
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διακρατική αλληλεπίδραση ασφαλείας είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, πλην 

όμως υπάρχει μεγάλη διάχυση και εμπλοκή στο εγχώριο επίπεδο, και αρκετά 

σημαντική διεθνική αλληλεπίδραση που έχει τις ρίζες της στα μετά – 

παραδοσιακά δίκτυα και την συνεργασία μεταξύ καθεστώτων και επαναστατικών 

κινημάτων. Η υποκρατική μάλλον, παρά η διακρατική ασφάλεια είναι που 

κυριαρχεί στην ατζέντα ασφαλείας και σαν επακόλουθο αυτού του γεγονότος 

το πρώτο – σύμπλεγμα (proto-complex) της Δυτικής Αφρικής έχει δημιουργηθεί 

περισσότερο σαν ένα αδύναμο καθεστώς ασφαλείας (security regime) παρά σαν 

σχηματισμός συγκρούσεων (conflict formation) που θα ήταν και η αναμενόμενη 

εξέλιξη της αποαποικιοποίησης. Η πρόβλεψη είναι εξαιρετικά αβέβαιη, 

εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από την μοίρα της Νιγηρίας. Εάν η Νιγηρία 

καταρρεύσει τότε τα σενάρια επιστροφής στο μέλλον θα μπορούσαν εύκολα να 

περιγράψουν το μέλλον της συγκεκριμένης περιφέρειας.84 

ΚΕΡΑΣ 

Η αποαποικιοποίηση στο 

Κέρας ήταν μια διαδικασία που 

κράτησε επί μακρόν. Η Αιθιοπία που 

είχε αποικιοποιηθεί μόνο για ένα 

μικρό χρονικό διάστημα από τους 

Ιταλούς κατά την διάρκεια του Β’ 

Παγκόσμιου  Πόλεμου, ήταν μια 

σπάνια περίπτωση αφρικανικού 

κράτους που είχε μια μακρά ενδογενή 

παράδοση κράτους και μάλιστα σαν 

αυτοκρατορία. Το Σουδάν κέρδισε 

την ανεξαρτησία του το 1956 και η 

Σομαλία το 1960. Η Ερυθραία 

κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1993 

                                                           
84

 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.238-240 

Εικόνα 8 Περιφερειακό Σύμπλεγμα Ασφαλείας 
Κέρατος Αφρικής 
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μετά από έναν πολυετή εμφύλιο πόλεμο στην Αιθιοπία και η μικρή περιοχή του 

Τζιμπουτί ανεξαρτητοποιήθηκε το 1977, αλλά είναι ακόμα κάτω από ισχυρή 

Γαλλική επίδραση.  

Για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, υπήρχαν δύο κύριες πτυχές αλληλεπίδρασης ασφαλείας στο Κέρας. Οι 

διασυνδεδεμένοι εμφύλιοι πόλεμοι στο Σουδάν και την Αιθιοπία και η διακρατική 

διαμάχη μεταξύ της Αιθιοπίας και της Σομαλίας αναφορικά με την κατοχή της 

περιοχής Ογκάντεν. Για την υπό εξέταση περίοδο, το Κέρας της Αφρικής μοιάζει 

περισσότερο σαν προ – σύμπλεγμα (pre – complex), έχοντας πολλά στοιχεία 

ισχυρών διμερών αλληλεπιδράσεων ασφαλείας, αλλά εντούτοις αποτυγχάνοντας 

να τις διασυνδέσει μεταξύ τους σε ένα συνεκτικό μοτίβο. 

 Ο συνδυασμός πολέμων και λιμών που προκαλούν οι συνεχείς 

συγκρούσεις στο Κέρας, προκάλεσε τον θάνατο και τον εκτοπισμό τεράστιων 

αριθμών ανθρώπων. Στην Σομαλία, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι 

πέθαναν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ο μακροχρόνιος εμφύλιος 

πόλεμος και ο απορρέον εξ’ αυτού λιμός στο Σουδάν προκάλεσε τον θάνατο 

περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και τον εκτοπισμό άλλων 5 εκατομμυρίων. 

Ο μικρής διάρκειας πόλεμος μεταξύ της Ερυθραίας και της Αιθιοπίας σκότωσε 

δεκάδες χιλιάδες και εκτόπισε περισσότερους από ένα εκατομμύριο. Αντίθετα με 

ότι συνέβη στην Δυτική, Ανατολική και Κεντρική Αφρική, οι περισσότεροι από 

τους εκτοπισθέντες παρέμειναν εντός των ορίων του κράτους τους και δεν 

διέσχισαν τα σύνορα για να μεταβούν σε κάποιο γειτονικό τους κράτος. 

 Ο λόγος που η συγκεκριμένη περίπτωση του Κέρατος της Αφρικής δεν 

μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν κάτι παραπάνω από προ – σύμπλεγμα (pre – 

complex)  είναι η απουσία διασυνδέσεων ασφαλείας μεταξύ Αιθιοπίας και 

Σομαλίας από την μία και Αιθιοπίας και Σουδάν από την άλλη. Μια μικρή αύξηση 

στην περιφερειακή διασύνδεση εμφανίστηκε με την διαμάχη Ερυθραίας – 

Αιθιοπίας στα  τέλη της δεκαετίας του 1990 που επηρέασε το δυναμικό 

ασφαλείας τόσο του Σουδάν – Αιθιοπίας, όσο και του διπόλου Αιθιοπίας – 

Σομαλίας, διασυνδέοντας τις σχετικά αποσυνδεδεμένες συγκρούσεις στο Κέρας 
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Εικόνα 9   Περιφερειακό Σύμπλεγμα Ασφαλείας Ανατολικής και  Κεντρικής Αφρικής 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να προσεγγίσει αυτό την κατάσταση του πρώτο – 

συμπλέγματος (proto- complex). 

 Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο νότιο 

σύνορο της περιοχής που καταλαμβάνει το Κέρας. Παρά το ότι τα σύνορα μεταξύ 

Αιθιοπίας και Κένυας, θα μπορούσαν να λογιστούν σαν το σύνορο 

αντιδιαμετρικών δυναμικών, η Σομαλία είχε εδαφικές διαμάχες με την Κένυα και ο 

εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν διαχέεται στην Ουγκάντα και το Κονγκό, έλκοντας 

την περιοχή στην Κεντρική Αφρική. 85 

Ανατολική και Κεντρική Αφρική 

Για την μεγαλύτερη περίοδο από την αποαποικιοποίηση, ήταν αδύνατο να 

διακρίνει κανείς οποιοδήποτε κρατικού επιπέδου συνεκτικό μοτίβο ασφαλείας σε 

αυτό το τμήμα της Αφρικής. Κάθε κράτος φαινόταν να είναι στο κέντρο του δικού 

του μοτίβου αλληλεπιδράσεων ασφαλείας, που πολύ συχνά πήγαζαν από τις 
                                                           
85

 
85 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.241-243 
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δικές του εγχώριες αναταράξεις. Διαχύσεις προβλημάτων ασφαλείας ήταν 

συχνές, αλλά μέχρι πρόσφατα ελάχιστα διασυνδέονταν οι διάφορες τοπικές 

αναταραχές με κάποιο συστηματικό και διαρκές τρόπο, ενώ δεν υπήρχαν 

καθόλου περιφερειακοί οργανισμοί. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αυτή η 

περιοχή ήταν ένα είδους μονωτικής ζώνης (insulating zone). Λειτουργούσε σαν 

ένα ευρύ σύνορο στο οποίο τα δυναμικά του  Κέρατος, της Νότιας Αφρικής και 

της Δυτικής Αφρικής εξασθενούσαν και ταυτόχρονα κρατούνταν σε απόσταση 

το ένα από το άλλο. Εντός αυτής της ζώνης, το μόνο δυναμικό ασφάλειας ήταν 

αυτό των αδύναμων μετααποικιακών κρατών που ταλαντεύονταν μεταξύ 

δικτατορίας και εμφυλίου πολέμου και που είχαν διάχυση των προβλημάτων τους 

στα γειτονικά τους κράτη και ταυτόχρονα εμπλοκή τους στα προβλήματα αυτών. 

Ακόμα περισσότερο από ότι στο Κέρας, αυτοί οι ποικίλοι διμερής σύνδεσμοι, 

απέτυχαν να διασυνδεθούν σε ένα περιφερειακό μοτίβο. Σε αυτό το μέρος 

της Αφρικής οι πόλεμοι και η Δικτατορίες προκάλεσαν περισσότερες απώλειες και 

μετανάστευση από ότι ο λιμός.  

Οι νεκροί στην Ρουάντα στο μέσο της δεκαετίας του 1990, υπολογίζονται 

σε 800000 ενώ οι εκτιμήσεις για τους πρόσφυγες ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια. 

Αντίστοιχα για το Μπουρούντι σε διάφορα ξεσπάσματα βίας από τις αρχές του 

1970,ανέρχονται στους  500000 νεκρούς και περισσότερο από ένα εκατομμύριο 

πρόσφυγες. Πιθανών 200000 είναι οι νεκροί στην Ουγκάντα κατά την διάρκεια 

της δικτατορίας του  Ιντί Αμίν ,86 250 000 οι εκτοπισμένοι από την επαρχία Shaba 

του Ζαΐρ στην Ανγκόλα κατά την διάρκεια του 1977-1978 και 2 εκατομμύρια οι 

άνθρωποι που εκτοπίσθηκαν και άλλοι τόσοι αυτοί που πέθαναν στον εμφύλιο 

πόλεμο στο Κονγκό από το 1990. Σημαντικές διαχύσεις προσφύγων συνέβησαν 

από την Ρουάντα, στο Μπουρούντι, την Ουγκάντα, την Τανζανία και το Ζαΐρ / 

Κονγκό και από το Μπουρούντι στην Τανζανία , την Ρουάντα και το Ζαΐρ / 

Κονγκό.  

                                                           
86 Ο Ιντί Αμίν Νταντά Ουμέ, όπως είναι το πλήρες όνομα του, υπήρξε δικτάτορας 
της Ουγκάντα κατά το χρονικό διάστημα 1971-1979. Υπήρξε στρατιωτικός και πυγμάχος και 
κατόρθωσε να αναρριχηθεί στο αξίωμα  του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου το 1969 και με 
πραξικόπημα κατέβαλε την εξουσία καθαιρώντας τον Ομπότε. 



85 

 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η περιοχή της Ανατολικής και 

Κεντρικής Αφρικής παρέμενε σχετικά αδόμητη, με τις διάφορες γραμμές 

αλληλεπίδρασης ασφαλείας κατά βάση αποσυνδεδεμένες μεταξύ τους. Όμως στα 

μέσα της δεκαετίας, οι μετά Μομπούτου αναστατώσεις στο Ζαΐρ / Κονγκό 

προκάλεσαν την διασύνδεση πολλών γραμμών ασφαλείας γύρω από έναν κόμβο 

που αποτελείτο από το Κονγκό, την Ρουάντα και το Μπουρούντι. Η Ουγκάντα 

επίσης φαινόταν να γίνεται κάποιου τύπου περιφερειακή δύναμη. Εκείνη την 

περίοδο επίσης ήταν αρκετά σύνηθες να μιλάμε για Τουτσικοποίηση της 

Κεντρικής Αφρικής, με κυβερνήσεις Τούτσι στην Ρουάντα και το Μπουρούντι και 

ανάληψη σημαντικών ρόλων από τους Τούτσι στην Ουγκάντα και το Κονγκό.  

 Ο πόλεμος που ξέσπασε το 1996 έδειξε το αλληλοκλείδωμα των εγχώριων 

ανασφαλειών της Ουγκάντας, Ρουάντας  και Μπουρούντι από την μία και του 

Κονγκό από την άλλη, με τις τρείς προαναφερθέντες χώρες να έχουν πληγεί από 

εξεγέρσεις υποκινούμενες από το Κονγκό. Η αποδοχή του Κονγκό στο SADC το 

1997 έδειξε την μακροχρόνια διασύνδεση μεταξύ του φαινομενικά ατελείωτου 

εμφύλιου πόλεμου στην Ανγκόλα και την κυβέρνηση του Ζαΐρ. Ο Μομπούτου (με 

την αμερικανική βοήθεια) από μακρόν υποστήριζε την εξέγερση της UNITA στην 

Ανγκόλα87. Μία θρασύτατη αερομεταφερόμενη επίθεση από την Ουγκάντα και 

την Ρουάντα στην Κινσάσα το 1998, προκάλεσε την επέμβαση σύμφωνα με τις 

συμφωνίες αμύνης του SADC των Ανγκόλα, Ναμίμπια και Ζιμπάμπουε. Όπως 

στην Ρουάντα και την Ουγκάντα, τα κίνητρα της Ανγκόλας ήταν άμεσα 

συνδεδεμένα με τις δικές της εγχώριες συγκρούσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η 

επιθυμία να αποκόψει τις ζωτικής σημασίας γραμμές εμπορίου διαμαντιών που 

συντηρούσαν οικονομικά την UNITA. Ο πόλεμος σταδιακά συμπεριέλαβε 

σημαντικούς αριθμούς στρατιωτών από διάφορες χώρες, όπως και μια ποικιλία 

τοπικών επαναστατικών ομάδων. Η Ζιμπάμπουε που ήταν γεωγραφικά 

απομακρυσμένη από το Κονγκό, αλλά εντούτοις σε μεγάλο βαθμό εμπλεγμένη με 

αυτό, προσδοκούσε την αποκόμιση οικονομικών κερδών και την ενίσχυση του 

                                                           
87 Mel Mc Nulty,:‘The Collapse of Zaire: Implosion, Revolution or External Sabotage? ,Journal of 
Modern African Studies,1999, p.77 
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κύρους της στην διαμάχη του Μουγκάμπε88 με την Νότια Αφρική μες τους 

κόλπους του SADC. Το Σουδάν υποστήριζε τον Λοράν Ντεζιρέ Καμπιλά  σαν 

μέρος της διαμάχης με την Ουγκάντα όπως και το Τσαντ και η Λιβύη.  

Θα μπορούσε κανείς να εκλάβει όλη αυτήν την υπόθεση απλά ως 

διακρατικές διαμάχες και εν μέρει αυτό ακριβώς ήταν. Στην πραγματικότητα όμως 

επρόκειτο για ένα παιχνίδι συμμαχιών και συγκρούσεων μεταξύ 

καθεστώτων και μιας σειράς επαναστατικών κινημάτων. Όπως σημειώνει ο 

McNulty89 το εσωτερικό δυναμικό της περιφέρειας είναι το κλειδί για την 

κατανόηση των συγκρούσεων, και κατά ένα μεγάλο μέρος η αποτυχία της 

εξωτερικής αντίδρασης – απάντησης σε αυτές τις συγκρούσεις, μπορεί να 

εξηγηθεί από την αποτυχία κατανόησης αυτού του δυναμικού. Μέρος αυτού του 

δυναμικού, ειδικά στο Κονγκό και την Ανγκόλα, ήταν η διαθεσιμότητα χρημάτων 

από την παγκόσμια οικονομία σε ανταλλαγή προς τα πλούσια κοιτάσματα 

μετάλλων της περιοχής. Ο πόλεμος του Κονγκό ήταν εν μέρει για πολιτικά 

ζητήματα, αλλά για ένα άλλο μέρος ήταν απλώς λόγω των προσπαθειών ελέγχου 

επικερδών πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

 Ταυτόχρονα υπήρχε ολοένα και αυξανόμενη πιθανότητα να δούμε την 

Ουγκάντα, την Ρουάντα και το Μπουρούντι και το βορειοανατολικό Ζαΐρ να 

σχηματίζουν RSC επικεντρωμένο στις μεγάλες λίμνες. Η αποσύνθεση του 

κράτους του Ζαΐρ / Κονγκό, προσωρινά τράβηξαν το δυναμικό ασφαλείας της 

Ανατολικής- κεντρικής Αφρικής σε επαφή με αυτά της Νότιας Αφρικής. Η 

αποκατάσταση ενός λειτουργικού κράτους στο Κονγκό, θα το καταστήσει ξανά ως 

ένα λειτουργικό  Μονωτήρα (insulator), αλλά αυτό φαίνεται εξαιρετικά απίθανο να 

συμβεί στο κοντινό μέλλον. Η συνέχιση της διάσχισης θα προκαλούσε την 

                                                           
88  Ρόμπερτ Μουγκάμπε (Robert Mugabe) είναι πολιτικός από τη Ζιμπάμπουε. Από 
το 1987 είναι Πρόεδρος της χώρας και ηγείται ενός καθεστώτος, που έχει επανειλημμένα 
καταγγελθεί διεθνώς για μη σωστό τρόπο άσκησης της εξουσίας. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 
υπογράφηκε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, με βάση την οποία ο 
Μουγκάμπε αναγνωρίστηκε από την Αντιπολίτευση (από το Κίνημα για τη Δημοκρατική Αλλαγή) 
ως πρόεδρος και ο Μόργκαν Τσβανγκιράι έγινε πρωθυπουργός.Στις 3 Αυγούστου 2013 η 
Εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο Μουγκάμπε είχε κερδίσει την 7η θητεία του στην προεδρία, 
επικρατώντας του Μόργκαν Τσβανγκιράι με ποσοστό 61% των ψήφων.Τον Ιανουάριο του 2015 
ανέλαβε την προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης. 
89 Mel Mc Nulty,The Collapse of Zaire: Implosion, Revolution or External Sabotage? ,Journal of 
Modern African Studies,1999, p.80 
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διαίρεση των δύο RSCs, αλλά θα άφηνε ένα πιθανών ασταθές σύνορο μεταξύ 

τους. Μια πλήρης ενσωμάτωση των δύο περιφερειών σε ένα RSC είναι μάλλον 

απίθανη. Τα αδύναμα κράτη με μικρές δυνατότητες αλληλεπίδρασης, έχουν ήδη 

δείξει την αδυναμία τους να διατηρήσουν ένα RSC αυτής της κλίμακας και το 

μοτίβο συγκρούσεων  (conflict pattern) που είναι επικεντρωμένο στο Ζαΐρ, έχει 

αρχίσει να αποσυντίθεται.90 

Συμπεράσματα στο Περιφερειακό Επίπεδο  

Δεδομένης της τεχνητής επιφανειακής εγκαθίδρυσης Βεστφαλιανού 

κρατικού συστήματος στην Αφρική, κάποιος δεν θα περίμενε να βρει ισχυρούς 

μετααποικιακούς διακρατικούς σχηματισμούς συγκρούσεων (conflict formations), 

που να ομοιάζουν με τον τύπο αυτών των σχηματισμών που είναι κοινοί 

οπουδήποτε στον τρίτο κόσμο. Εντούτοις παρά την επικράτηση της εγχώριας 

ανασφάλειας, το περιφερειακό επίπεδο δεν είναι χωρίς σημασία. Υπάρχουν 

ξεχωριστά περιφερειακά μοτίβα που περιλαμβάνουν κρατικά αλλά και μη κρατικά 

στοιχεία, όμως χωρίς ξεκάθαρα τις περισσότερες φορές σύνορα και αρκούντως 

διαφοροποιημένα δυναμικά ασφαλείας μεταξύ τους. Με τον χαρακτηρισμό 

κάποιον φαινομένων σαν προ (pre) και πρώτο (proto) συμπλέγματα (complexes), 

υποδηλώνεται η δυνατότητα αυτών να εξελιχθούν σε κανονικά RSC. Αν όμως οι 

φόβοι για την επιβεβαίωση των σεναρίων για επιστροφή στο μέλλον πληρωθούν 

κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Μια περαιτέρω αποσύνθεση του κρατικού συστήματος 

στην Αφρική θα προκαλούσε πολύ διαφορετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός 

μεγάλου εύρους μονάδων. Τα υπάρχοντα μοτίβα στην Αφρική ήδη δείχνουν 

αυτήν την τάση. Οι εξεγέρσεις είναι συχνά το ίδιο σημαντικές όσο τα κράτη στα 

μοτίβα αλληλεπίδρασης ασφαλείας. Στην περίπτωση των  σεναρίων μη κράτους / 

λιγότερου κράτους επιστροφής στο μέλλον, είναι πολύ πιθανόν και πάλι να 

δημιουργηθούν RSCs, αλλά θα είναι σαφέστατα πιο πολύπλοκα.91 

 Επιπλέον των ανωτέρω, κάποιος μπορεί να καταλήξει στις παρακάτω 

παρατηρήσεις για το περιφερειακό επίπεδο: 

                                                           
90

  Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.243-247 

91Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003, p.247 
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• Οι σοβαρές διακρατικές διαμάχες εξακολουθούν να σπανίζουν, παρόλο 

που το Κέρας αποτελεί μια εξαίρεση αυτού του κανόνα. 

•  Είναι αξιοσημείωτος ο αριθμός των συμμαχιών που υπάρχουν στην 

Αφρική, μεταξύ ενός κράτους και ενός επαναστατικού κινήματος σε μια άλλη 

χώρα σε αντιδιαστολή με τις διακρατικές συμμαχίες που είναι σχεδόν 

ανύπαρκτες. Ενδεικτικό των δυσκολιών συνάψεως παραδοσιακού τύπου 

συμμαχίας αποτελεί αυτό της Ουγκάντας και της Ρουάντας εναντίον του Κονγκό 

το οποίο αποδείχτηκε βραχύβιο.  

• Οι συμμαχίες μεταξύ κυβερνήσεων και επαναστατικών κινημάτων είναι 

σύνηθες φαινόμενο, όπως και οι συμμαχίες μεταξύ επαναστατικών κινημάτων. 

Αυτές οι συμμαχίες μπορεί να στηρίζονται στην ύπαρξη κοινής εθνικής 

καταγωγής (π.χ. Τούτσι), κοινής ιδεολογίας (π.χ. Μαρξισμός) ή κοινή αιτία 

(αντίθεση στην «Άσπρη» κυριαρχία).  

• Οι συμμαχίες (ή συγκρούσεις) μεταξύ επαναστατικών κινημάτων μπορούν 

να αναχθούν μέχρι το κρατικό επίπεδο, όταν ένα ή περισσότερα από τα μέρη 

καταφέρουν να αποχτήσουν τον έλεγχο της κυβέρνησης. 

 Εν τέλει το συμπέρασμα που μπορεί κανείς να καταλήξει αναφορικά με τα 

ζητήματα ασφαλείας στο περιφερειακό επίπεδο είναι ότι, η περιφερειακή 

ασφάλεια στην Αφρική είναι σε σημαντικό βαθμό καθοριζόμενη από το 

υποκρατικό επίπεδο.92 Αφορά πολύ λιγότερο περιπτώσεις κρατών που 

απειλούν άλλα κράτη με τον παραδοσιακό τρόπο και περισσότερο την διάχυση 

προβλημάτων που προκλήθηκαν από εγχώριες αστάθειες. Οι μη κρατικοί 

δρώντες παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της κατάστασης, ώστε 

το να λαμβάνει κανείς υπόψη τα κρατικά σύνορα για να καταλάβει το δυναμικό 

ασφαλείας μπορεί μάλλον να τον μπερδέψει παρά να τον βοηθήσει. Το 

παραπάνω συμπέρασμα απέδωσε σχηματικά και ο George Murdock, στο έργο 

του  “Africa: Its peoples and their culture history , όπου σε δύο σχετικούς χάρτες 

(Παράρτημα «Α») έδειξε ότι είναι τα σύνορα των περιοχών που καταλαμβάνουν 

                                                           
92 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003,p.248 
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οι εθνικές ομάδες που εμπεριέχουν καλύτερα τις επισυμβούσες συγκρούσεις και 

όχι αυτά των αφρικανικών κρατών.93 

ΤΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Δεδομένης της αδυναμίας που παρουσιάζει το περιφερειακό επίπεδο στην 

Αφρική  και την σε γενικές γραμμές ροπή της αφρικανικής πολιτικής ασφαλείας 

προς την αποδοχή μάλλον ασαφών, παρά αυστηρά καθορισμένων, συνόρων, 

δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το διαπεριφερειακό επίπεδο δεν είναι 

καθόλου εύκολο να σκιαγραφηθεί. Εντούτοις έχει δύο στοιχεία αρκούντως 

ενδιαφέροντα και σε ικανοποιητικό βαθμό διακριτά ώστε και να πρέπει αλλά και 

να υπάρχει η δυνατότητα να μελετηθούν ξεχωριστά. Αυτά είναι κατά πρώτων η 

ύπαρξη μια μακράς παράδοσης διαπεριφερειακής αλληλεπίδρασης που 

εκδηλώνεται με την έμφυτη τάση δημιουργίας διαπεριφερειακών οργανισμών και 

διαπεριφερειακού επιπέδου συνεργασίας προς επίλυση και διευθέτηση των 

αλληλεπιδράσεων ασφαλείας της Αφρικής και κατά δεύτερον η  ύπαρξη μιας 

συνοριακής ζώνη μεταξύ του RSC της Μέσης Ανατολής και αυτών της Βορείου 

Αφρικής εντός της  οποίας αναμιγνύονται το ένα με το άλλο. 

Η μακρά παράδοση διαπεριφερειακής αλληλεπίδρασης 

Υπάρχει μια μακρά ιστορία διαπεριφερειακής αλληλεπίδρασης στην 

Αφρική που από πολύ νωρίς οδήγησε στην δημιουργία διαπεριφερειακών 

οργανισμών. Ο πλέον πετυχημένος και μεγαλύτερος διαπεριφερειακό 

οργανισμός της Ηπείρου είναι ο OAU τον οποίο διαδέχτηκε  ο AU. Όμως ο OAU 

ιστορικά αποδείχτηκε πολύ αδύναμος για να καθορίσει και να διαμορφώσει μια 

περιφέρεια ασφαλείας, παρόλο που περιστασιακά προσπάθησε να παίξει έναν 

κάποιο ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων, όπως στο Τσαντ την περίοδο 1981-

1982. Μέχρι το 1994 ο OAU χρησίμευσε σαν Φόρουμ στο οποίο το βάρος της 

Αφρικανικής «Μαύρης» πλειοψηφίας θα μπορούσε να εστιαστεί εναντίον της 

«Άσπρης» μειοψηφίας του καθεστώτος της Νοτίου Αφρικής και το οποίο βοήθησε 

να υποστηριχθεί και να νομιμοποιηθεί η πάλη εναντίον του Απαρτχάιντ. Όμως 

παρόλο που σε συμβολικό και ρητορικό επίπεδο, έπαιζε κάποιο ρόλο, ο OAU δεν 

κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο πλαίσιο ασφαλείας για κάποιο από τα 

                                                           
93 Murdock, George: Africa: Its Peoples and Their Culture History, McGraw-Hill, New York,1959 
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μέλη του, παρά μόνο υπό την έννοια  της αλλαγής των νομικών νορμών της μη 

επέμβασης και αποδοχής των συνόρων. Κατά πόσο ο διάδοχος του OAU, ο AU 

θα επιτύχει κάποια βελτίωση, αυτό μένει να το δούμε στο μέλλον. 

 Αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο μέρος των αλληλεπιδράσεων ασφαλείας 

στην Αφρική συμβαίνει στο εγχώριο επίπεδο, ανεξάρτητα αν είναι διασυνοριακό ή 

όχι. Κάποιες φορές τοπικές δυνάμεις, κατά βάση η Νότια Αφρική και η Νιγηρία, 

στάθηκαν ικανές να προβάλουν την επιρροή τους πέρα από τους άμεσους 

γειτόνους τους. Αυτές οι κινήσεις έθεσαν τα θεμέλια για την δημιουργία των δύο 

πιο σχηματισμένων RSC που μπορεί να διακρίνει κανείς στην Αφρική. 

Περιστασιακά αυτά τα δύο κράτη έδρασαν πέρα από τις περιφέρειές τους, με την 

Νιγηρία να παίζει κάποιο ρόλο εναντίον του Απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική και τις 

ένοπλες δυνάμεις της Νοτίου Αφρικής να προσδιορίζουν την ζώνη στρατηγικού 

ενδιαφέροντος τους ως εκτεινόμενη μέχρι τα Βόρεια σύνορα της Κένυας, της 

Ουγκάντας, του Ζαΐρ, του Κονγκό – Μπραζαβίλ και της Γκαμπόν και 

περιλαμβάνοντας την Μαδαγασκάρη.  

Περιστασιακά παραδείγματα μπορούν επίσης να εντοπιστούν εκεί που 

συγκεκριμένα κράτη παίζουν κάποιο τοπικό ρόλο σε μακρινή προς αυτά περιοχή  

που ανήκει σε διαφορετικό από το δικό τους σύμπλεγμα ασφάλειας. Για 

παράδειγμα, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Μπουρκίνα Φάσο, το Tόγκο, η 

Γκαμπόν και η Ρουάντα, όλοι βοήθησαν την Εθνική Ένωση για την 

Ολοκληρωτική Απελευθέρωση της Ανγκόλας (UNITA) να κάνει εμπόριο 

διαμαντιών και ανταλλαγές αυτών με όπλα. Κάποια από αυτά τα περιστατικά 

αντιπροσωπεύουν προσωπικές επαφές μεταξύ των ηγετικών ελίτ, κάποιες φορές 

με ρίζες που φτάνουν πολύ πίσω στο παρελθόν και έτσι οι επαφές των ελίτ 

παραμένουν ένα σημαντικό στοιχείο της αφρικανικής πολιτικής ζωής.  

Ένα άλλο φαινόμενο διαπεριφερειακής εμβέλειας αλληλεπίδρασης είναι 

αυτό της υπάρξεως των «μεγάλης απόστασης μεταναστών», που έχει μερικώς 

ιστορικές ρίζες. Όπως οι περισσότερες από τις άλλες αλληλεπιδράσεις ασφαλείας 

της Αφρικής, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες  συχνά μετακινούνται τοπικά. Όμως 

κανείς μπορεί να εντοπίσει πρόσφυγες Χούτου στην βόρεια Μοζαμβίκη και μια 
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σταθερή ροή αφρικανών προς την Νότια Αφρική από μέρη τόσο μακρινά, όσο η 

Δυτική και η Ανατολική Αφρική. 

Η συνοριακή ζώνη μεταξύ του RSC της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής  

Το δεύτερο ενδιαφέρον και αρκούντος διακριτό στοιχείο που χαρακτηρίζει 

το διαπεριφερειακό επίπεδο ασφαλείας της Αφρικής είναι η ύπαρξη μιας 

συνοριακής ζώνης μεταξύ του συμπλέγματος ασφαλείας της Μέσης Ανατολής και 

αυτών της Αφρικής. Αν και δεν θα ήταν αμφιλεγόμενο να θεωρήσουμε την Μ.Α 

και την Αφρική ως πολιτικά και πολιτισμικά απομακρυσμένες, εντούτοις το να 

μιλάμε για σύνορο μεταξύ Μ.Α και Αφρικής θα ήταν παραποίηση της 

πραγματικότητας. Αυτό που υπάρχει είναι μια συνοριακή ζώνη που ξεκινάει από 

την Μαυριτανία στην Δύση και φτάνει στο Σουδάν στην Ανατολή (εικόνα 10), 

εντός της οποίας το RSC της Μ.Α από την μια και το Δυτικόαφρικανικό RSC και 

αυτό του Κέρατος της Αφρικής από την άλλη, αναμιγνύονται το ένα με το άλλο.  

Παρά την μονωτική επίδραση της ερήμου της Σαχάρας, υπάρχει αρκετά 

σημαντική αλληλεπίδραση ασφαλείας εντός και γύρω από αυτήν την ζώνη. 

Εξαιτίας της υπεροχής των Αραβικών κρατών σε όρους στρατιωτικής ισχύος  

έναντι των αφρικανικών κρατών,  για τα αραβικά κράτη η Αφρική αποτέλεσε ένα 

είδους ενδοχώρας στην οποία θα μπορούσαν να επεκτείνουν την δύναμή τους 

και την επιρροή τους. Αυτή η ανισορροπία είναι το κλειδί του συνόρου. Παρόλο 

που παρεμβαίνουν συχνά στην Αφρική, τα αραβικά κράτη ανησυχούν μάλλον για 

το Ισραήλ, τις μεταξύ τους σχέσεις  και την Δύση παρά για θέματα ασφαλείας που 

έχουν να κάνουν με τα αφρικανικά κράτη. Από την άλλη πολύ μικρό μέρος των 

Αφρικανικών δυναμικών ασφαλείας εισχωρεί στο σύμπλεγμα της Μ.Α, και έτσι η 

ροή είναι κατά βάση μιας κατεύθυνσης. 

Παρά το ότι είναι στην πράξη το βόρειο σύνορο του Δυτικοαφρικανικού 

πρώτο – συμπλέγματος (proto - complex), η Μαυριτανία, το Μάλι, η Νιγηρία και 

το Τσαντ και ίσως η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία έχουν τόσο χαλαρή 

διασύνδεση με αυτό που θα μπορούσαμε να τις θεωρήσουμε σαν μια μονωτική 

(insulator) ζώνη μεταξύ του Μαγκρέμπ και της Δυτικής Αφρικής. Η Μαυριτανία για 

παράδειγμα είναι μέλος τόσο του ECOWAS, όσο και του AMU. Το Σουδάν 
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έλκεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Βόρεια προς τους άραβες, ανατολικά προς 

το Κέρας, νότια προς τις Μεγάλες Λίμνες, και δυτικά προς το Σαχέλ.94 

Αρκετά από τα κράτη του συμπλέγματος της Μ.Α συχνά διείσδυσαν στην 

συνοριακή ζώνη και κάποια από αυτά έφτασαν βαθιά μέσα στην τροπική Αφρική. 

 Η Λιβύη ενεπλάκηκε με χρήματα, οπλισμό και σε κάποιες περιπτώσεις 

και με τον στρατό της στο Μπενίν, το Τσαντ, τη Μπουργκίνα Φάσο, την Κεντρική 

Αφρικανική Δημοκρατία, το Κονγκό, την Αιθιοπία, τη Γκάμπια, την Λιβερία, την 

Νιγηρία, το Σουδάν και την Ουγκάντα,  ενώ άλλες φορές δρώντας σαν μέρος 

ομάδας Σοβιετικής εμπνεύσεως και υποστηρίξεως, όπως του «Aden Axis»  της 

Λιβύης, της Αιθιοπίας και της Νότιας Υεμένης στις αρχές της δεκαετίας του 1980.  

Το Μαρόκο κάποιες φορές δρώντας σαν σύμμαχος των ΗΠΑ επενέβη 

στην Ανγκόλα, το Μπενίν, την Γουινέα και το Ζαΐρ.  

                                                           
94 Christopher Clapham , Africa and the International System: The Politics of State Survival, 
Cambridge University Press, 12 Σεπ 1996, p.198. 

Εικόνα 10 Σαχελ - Η μονωτική ζώνη Αφρικής Μέσης Ανατολής 
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Η Σαουδική Αραβία το Ιράκ και η Συρία περιστασιακά ενεπλάκηκαν στο 

Κέρας, όπως και το Ισραήλ.  Υπήρξαν διαπεριφερειακές εδαφικές διαμάχες 

μεταξύ της Λιβύης και του Τσαντ, της Ερυθραίας και της Υεμένης και του 

Μαρόκου και της Μαυριτανίας ( για την Δυτική Σαχάρα). 

Ο προβληματισμός που αναδύεται για την δομή ασφαλείας στην 

συνοριακή ζώνη Μ.Α και Αφρικής, είναι το τί συμβαίνει στο Μαγκρέμπ; 

Την δεκαετία του 1990, το Μαγκρέμπ (Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, 

Δυτική Σαχάρα) φαινόταν να απομακρύνεται από το κέντρο της Μ.Α. Η 

διασύνδεση  των δυο άλλωστε, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ισχυρή. Κάποιοι ειδικοί 

ασπαζόμενοι ακριβώς αυτήν την άποψη, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, 

στις αναλύσεις τους δεν συμπεριλαμβάνουν το Μαγκρέμπ στο σύμπλεγμα της 

Μέσης Ανατολής95. Αυτό που ένωνε τα δύο υποσυμπλέγματα ήταν η 

αραβοισλαμική κινητοποίηση εναντίον του Ισραήλ. Η παύση αυτής της 

διαδικασίας παρότι κάποιος μπορεί να πίστευε το αντίθετο, δεν κάνει την 

αποκοπή του Μαγκρέμπ από την Μ.Α καθόλου πιο πιθανή, αφού αυτό παραμένει 

εκτεθειμένο στην επιρροή των γειτονικών του μεγάλων δυνάμεων, της ΕΕ, που 

διαμορφώνουν την δυναμική του. Από την άλλη η μόνη περίπτωση το Μαγκρέμπ 

να γίνει υποσύστημα της Ευρώπης είναι να γίνει η μετανάστευση κύριος 

ασφαλειοποιητικός παράγοντας για την Ευρώπη. Για την ΕΕ όμως η Μεσόγειος 

είναι ένα διαπεριφερειακό σύνορο το οποίο οριοθετεί και καθορίζει το πλαίσιο 

αλληλεπίδρασής της με το Μαγκρέμπ . 

Η περίπτωση της Αίγυπτου είναι μια πρόκληση. Αν και θεωρείται βασικός 

παίχτης στο Κεντρικό σύμπλεγμα της Μ.Α εντούτοις, δεν έχει εμπλακεί ιδιαίτερα 

στις υποθέσεις του Μαγκρέμπ και του Κέρατος και έχει επικεντρωθεί στο Ισραήλ 

και την ισορροπία ισχύος και επιρροής στην αραβική ενδοχώρα. Όμως στο 

παρελθόν η Αίγυπτος είχε προβάλει την δύναμή της, νότια στο Σουδάν και δυτικά 

στο Μαγκρέμπ, όσο και βόρεια και ανατολικά. 

                                                           
95Gregory R. Gause : ‘Systemic Approaches to Middle Eastern international Relations’, 
International Studies Review 1,1999 
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 Εάν αυτό ξανασυμβεί, η Αίγυπτος θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος 

τριών RSCs ταυτόχρονα, κάτι που είναι προβληματικό. Αν αυτό συμβεί, η 

Αίγυπτος θα πρέπει να ενώσει όλα τα συμπλέγματα, των οποίων είναι μέρος ή 

δρα σαν μονωτήρας (Insulator) μεταξύ αυτών. Δεδομένης της ισχυρής 

διασύνδεσής της με την Μ.Α, μια τέτοιου βαθμού απεμπλοκή από τα δρώμενά 

της, ώστε να αναλάβει αποκλειστικά τον ρόλο του μονωτήρα (insulator) του 

συστήματος φαίνεται απίθανη. Δεδομένου τώρα ότι η Αίγυπτος είναι μια ισχυρή 

περιφερειακή δύναμη, η θεωρία προβλέπει συγχώνευση. Μια πιο ενεργητική 

αλληλεπίδραση της Αιγύπτου και του Μαγκρέμπ δεν θα ήταν προβληματική, 

καθότι το Μαγκρέμπ είναι ακόμη μέρος του ευρύτερου Συστήματος της Μ.Α 

(RSC). Αυτό θα προκαλούσε απλώς την ενίσχυση των διασυνδέσεων που ήδη 

υπάρχουν. Όμως μια πιο ενεργητική αλληλεπίδραση της Αιγύπτου και του 

Κέρατος, θα απαιτούσε μια συγχώνευση των δύο ξεχωριστών συστημάτων 

(RSC). Η Αίγυπτος έχει σημαντικούς δεσμούς με το Σουδάν (κάποιες φορές 

εχθρικούς και κάποιες φορές φιλικούς) και μια διαρκής χαμηλής εντάσεως 

αντιμαχία με την Αιθιοπία. Δεδομένου του ισχυρού δεσμού που δημιουργείται 

από τον Νείλο ποταμό και την ολική εξάρτηση της Αιγύπτου από τα νερά του, 

είναι δυνατό να φανταστούμε την δημιουργία ενός δυναμικού ασφαλείας κατά 

Εικόνα 11 Σύμπλεγμα Μέσης Ανατολής 
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μήκος της τωρινής διαίρεσης. Το Σουδάν έχει αραβικούς και Ισλαμικούς δεσμούς 

και το Ισραήλ, η Υεμένη και η Σαουδική Αραβία δραστηριοποιούνται ήδη στο 

Κέρας για την ώρα η Αίγυπτος είναι ένας εξωτερικός παίχτης στο Κέρας, αλλά 

στο μέλλον το Κέρας θα μπορούσε να γίνει υποσύμπλεγμα εντός του 

συμπλέγματος συγκρούσεων της Μ.Α.96 

Αν θα έπρεπε κάποιος να καταλήξει σε ένα απόφθεγμα λίγων λέξεων που 

να περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις ασφαλείας σε διαπεριφερειακό επίπεδο 

τότε θα λέγαμε ότι αυτές είναι εξαιρετικά λεπτές και φαίνονται ακόμα λεπτότερες 

αν συγκριθούν με αυτές σε εγχώριο (υποκρατικό στην πράξη), αλλά ακόμα και σε 

περιφερειακό επίπεδο. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραλείπονται 

καθότι τότε η ανάλυση θα ήταν ελλιπής. 

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Εξαιτίας της γενικής αδυναμίας των αφρικανικών κρατών, τόσο σαν κράτη, 

όσο και σαν δυνάμεις, οι εξωτερικοί παίχτες είναι σε θέση να προκαλούν μια 

αξιοσημείωτη επίδραση στις τοπικές σχέσεις ασφαλείας χωρίς να καταβάλλουν 

ιδιαίτερη προσπάθεια όσο αφορά τους πόρους που απαιτούνται να διαθέσουν. 

 Πέρα από το ενδιαφέρον που δείχνουν για κάποιες βάσεις και την 

απόκτηση πρόσβασης σε στρατηγικές πρώτες ύλες, η Αφρική για τους 

πρωταγωνιστές του  Ψυχρού Πολέμου καταλάμβανε κατά βάση περιθωριακή 

θέση, παρόλο που εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς δυνατοτήτων που αυτές είχαν 

με τα κράτη της Αφρικής, καθιστούσαν τις ψυχροπολεμικές αντιμαχίες να έχουν 

μεγάλο αντίκτυπο σε αυτήν.  

Τα βασικά σημεία της επέμβασης των υπερδυνάμεων ήταν περιοχές όπου 

οι μετααποικιακοί δεσμοί με τις πρώην μητροπόλεις δεν είχαν διατηρηθεί: Το 

Κέρας και η Νότια Αφρική. 

 Και οι δύο υπερδυνάμεις, όπως άλλωστε και η Κίνα, αλλά και οι πρώην 

αποικιακές δυνάμεις, όλες ενεπλάκηκαν σε αντιμαχίες στις ανωτέρω 

αναφερόμενες  περιοχές. Οι ΗΠΑ ήταν πιο ενεργητικές στην Ανγκόλα, την 

                                                           
96 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003, p.259 
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Αιθιοπία, την Κένυα, την Λιβερία, την Σομαλία, το Σουδάν (μέχρι το 1985) και το 

Ζαΐρ, ενώ η ΕΣΣΔ υπήρξε ενεργητική στην Ανγκόλα, την Μοζαμβίκη, την 

Σομαλία, την Αιθιοπία και την Γουινέα. Κατά βάση η εμπλοκή των εξωτερικών 

παιχτών, όποιοι και αν ήταν αυτοί, λάμβανε την μορφή παροχής βοήθειας σε 

εξοπλισμούς και στρατιωτική εκπαίδευση. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα 

ήταν η εμπλοκή της  Κούβας  στην Ανγκόλα και την Αιθιοπία, όπου έκανε 

εξαιρετικά σημαντικές δεσμεύσεις στρατευμάτων της.  

Η εξωτερική στρατιωτική βοήθεια, ένεκα του Ψυχρού Πολέμου είχε την 

μεγαλύτερη επίδραση στο Κέρας και στην Νότια Αφρική, όπου οι ποσότητες των 

παρεχόμενων οπλισμών ήταν μεγάλες και κάποιες φορές περιλάμβαναν βαρύ 

εξοπλισμό, όπως άρματα μάχης, πυροβολικό και εξελιγμένα οπλικά συστήματα. 

Οι κουβανέζικες δυνάμεις και ο Σοβιετικός εξοπλισμός (σε συνάρτηση με το 

αμερικανικό  εμπάργκο όπλων στην Νότια Αφρική) ήταν ζωτικής σημασίας στην 

παρεμπόδιση της Νότιας Αφρικής να αποχτήσει αεροπορική κυριαρχία στην 

Ανγκόλα και κατά αυτόν τον τρόπο να υποβοηθήσει την UNITA  να καθαιρέσει 

την κυβέρνηση της MPLA97. Κατά έναν υπολογισμό τα κεφάλαια που διέθεσε η 

ΕΣΣΔ σε βοήθεια στον MPLA, στο διάστημα από το 1977 έως το 1987 

ανέρχονται στο ύψος των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, το ενδιαφέρον των εξωτερικών παιχτών για την Αφρική μειώθηκε. Η 

Ρωσική και Κινεζική επιρροή κατά το μάλλον ή ήττον εξαφανίστηκε. Οι ΗΠΑ σε 

γενικές γραμμές τηρούνται σε απόσταση αν και υποστηρίζουν την Ουγκάντα και 

την Αιθιοπία, εναντίον του μιλιταριστικού καθεστώτος του Χαρτούμ και έπαιξαν 

ένα ρόλο στην επάνοδο του Καμπιλά στο Ζαΐρ/Κονγκό.  

 Από τις πρώην αποικιακές δυνάμεις, η Γαλλία διατήρησε την ισχυρότερη 

παρουσία, που όχι σπάνια περιελάμβανε μικρές αλλά τοπικά σημαντικές 

                                                           
97 The Popular Movement for the Liberation of Angola , που για κάποια χρόνια αποκαλούταν 
και  Popular Movement for the Liberation of Angola – Lab our Party   είναι ένα πολιτικό κόμμα 
που κυβέρνησε την Ανγκόλα μετά την ανεξαρτητοποίηση της χώρας από την Πορτογαλία το 
1975. Το MPLA πολέμησε εναντίον του Πορτογαλικού στρατού στον πόλεμο της ανεξαρτησίας 
της Ανγκόλας(1961-1974) και κατανίκησε την , National Union for the Total Independence of 
Angola (UNITA) και το  National Liberation Front of Angola (FNLA) , δύο άλλα αντιαποικιακά 
κινήματα κατά τις αποαποικιακές συγκρούσεις του 1974–1975 και του εμφυλίου πολέμου της 
Ανγκόλας( 1975–2002). 
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στρατιωτικές δυνάμεις. Επενέβη στο Τσαντ, την Κεντρική Αφρικανική 

Δημοκρατία, την Γκαμπόν, την Ρουάντα και την Νιγηρία και ενεπλάκηκε σε 

εδαφικές διαμάχες με την Μαδαγασκάρη για κάποια νησάκια του Ινδικού 

Ωκεανού. Γάλλοι στρατιώτες ενεπλάκηκαν άμεσα στον εμφύλιο πόλεμο στο 

Τσαντ σε διάφορες περιστάσεις και η έκταση της Γαλλικής παρουσίας και 

εμπλοκής στην Δυτική Αφρική την κατέστησαν σε κάποιες περιπτώσεις τον 

βασικό τοπικό αντίπαλο της Νιγηρίας. Η Γαλλία υποστήριξε την Μπιάφρα κατά 

την διάρκεια του Νιγηριανού εμφύλιου πολέμου, αντιμάχησε των Νιγηριανών 

παρεμβάσεων στο Τσαντ και υποστήριξε την γαλλόφωνη υποστήριξη στον 

Τσαρλς Τέιλορ  98 εναντίον της υπό την αρχηγία της Νιγηρίας δύναμης του 

ECOMOG στην Λιβερία99. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ακόμα και η Γαλλία 

μείωσε την παρουσία της στην Αφρική. Όμως η εμπλοκή της στην Αφρική δείχνει 

πως ακόμα και εξαιρετικά μικρές εξωτερικές δυνάμεις μπορούν να αντιμαχήσουν 

αυτές που είναι διαθέσιμες τοπικά στην Αφρική, και έτσι προκαλούν δυσανάλογο 

αποτέλεσμα, ένα γεγονός που αποτυπώθηκε κατά την διάρκεια του 2000 από την 

δυνατότητα μερικών εκατοντάδων βρετανών στρατιωτών να εκτρέψουν την 

στρατιωτική ισορροπία στην Σιέρρα Λεόνε. Το ίδιο ισχύει  και για τις μισθοφορικές 

δυνάμεις, όπως τις μισθοφορικές εταιρίες που δούλεψαν για την MPLA  στην 

Ανγκόλα, αλλά και σε εμφύλιες συρράξεις στην Ουγκάντα και την Σιέρρα Λεόνε. 

Μισθοφορικές παρεμβάσεις έλαβαν χώρα στις Κομόρες και τις Σεϋχέλλες και την 

Σιέρρα Λεόνε. 

                                                           
98 Ο Τσαρλς Τέιλορ (Charles McArthur Ghankay Taylor) είναι πολιτικός και πρώην πολέμαρχος 
από τη Λιβερία, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της χώρας από τις 2 Αυγούστου του 1997 ως τις 11 
Αυγούστου του 2003 [1], οπότε και εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Κάποτε υπήρξε ένας από τους 
σημαντικότερους πολέμαρχους στην Αφρική [2] στη διάρκεια του Πρώτου Εμφυλίου Πολέμου στην 
αφρικανική χώρα. Εξελέγη πρόεδρος το 1997 μετά τη λήξη αυτού του πολέμου και σήμερα είναι 
υπό κράτηση στη Μονάδα Κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στο Σεβενίνγκεν της Χάγης και 
δικάζεται από το Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε για εγκλήματα πολέμου 

99 Christopher Clapham , Africa and the International System: The Politics of State Survival, 
Cambridge University Press, 12 Σεπ 1996,p 121-125. 
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 Το δυναμικό ασφαλείας των υπερδυνάμεων κατά αυτόν τον τρόπο 

προκάλεσε ισχυρό αντίκτυπο στην Αφρική, παρά το ότι διατέθηκαν σχετικά 

μικρές δυνάμεις.  

Όπως και σχεδόν οτιδήποτε άλλο στην αφρικανική ασφάλεια, το 

παγκόσμιο επίπεδο επέδρασε κυρίως τοπικά και κατά βάση συνίστατω από 

τοπικά περιστατικά. Σε γενικές γραμμές ισχύει ότι στην Αφρική είναι δύσκολο να 

βρει κανείς περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές δυνάμεις δημιούργησαν συγκρούσεις 

και σχετικά εύκολο να βρεις περιπτώσεις όπου εξωτερικές παρεμβάσεις έριξαν 

λάδι (ή σε κάποιες περιπτώσεις νερό) σε φωτιές που ήδη έκαιγαν για τοπικούς 

λόγους. 

Με το τέλος της δεκαετίας του 1990 φαινόταν ξεκάθαρα ότι οι εξωτερικές 

δυνάμεις δεν είχαν ισχυρά πολιτικά συμφέροντα στην Αφρική και εξαιτίας αυτού 

του γεγονότος παρουσιάζονταν διστακτικές να εμπλακούν στους φαινομενικά 

ατελείωτους κύκλους κρίσης και πολέμου της Ηπείρου. 

 Η 11η Σεπτεμβρίου προκάλεσε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ σε κάποιες 

διασυνδέσεις της Αλ-Κάιντα στο Σουδάν και την Σομαλία και στο 

δυτικοαφρικανικό εμπόριο διαμαντιών. Όμως αυτές οι εξελίξεις δεν άλλαξαν την 

περιθωριακή θέση που κατέχει η Αφρική στις παγκόσμιες ανησυχίες ασφαλείας. 

Τόσο κατά την διάρκεια και ακόμα περισσότερο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, ήταν οι 

ΗΠΑ που επηρέαζαν κατά τον μεγαλύτερο βαθμό και προκαλούσαν τις 

σημαντικότερες επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στην Αφρική. Κατά μία γενική 

έννοια, οι ΗΠΑ διατήρησαν και νομιμοποίησαν το σύστημα νομικής 

κυριαρχίας(Juridical sovereignty) που όπως επανειλημμένα έχει λεχθεί έκανε 

τόσο κακό στην Αφρική.  

Δύο επιπλέον πτυχές του παγκόσμιου επιπέδου πρέπει να σημειωθούν. 

Κατά πρώτον ότι πολλές αφρικανικές ελίτ δημόσια υιοθέτησαν μια αρνητική 

οπτική για την  παγκοσμιοποίηση και ακολούθησαν την επιχειρηματολογία ότι η 

αδύναμη θέση τους στον κόσμο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. Αυτό οδήγησε σε μια βολική ρητορική νέο- αποικιακής 

ασφαλειοποίησης που προσπαθούσε και αρκετές φορές το επιτύγχανε να 

εκτρέψει την προσοχή από την ενδογενή φύση των προβλημάτων της Αφρικής. 
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Ειρωνικά, πολλές από αυτές τις ελίτ εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική εξωτερική 

βοήθεια για την διατήρηση της δύναμής τους από την παγκόσμια αγορά μέσω 

της πώλησης διαμαντιών, ξυλείας, πετρελαίου και μιας ποικιλίας μεταλλευμάτων 

και ήταν η παύση αυτών των σχέσεων που τροφοδότησε πολλές από τις 

δικτατορίες, καθεστώτα πολεμάρχων και κινήματα εξεγέρσεων.100 

 Κατά δεύτερον είναι το αξιοσημείωτο ποσοστό στο οποίο οι εξωτερικοί 

παίχτες ασφαλειοποιούν γεγονότα που συμβαίνουν στην Αφρική, που δεν είναι 

όμως ασφαλειοποιημένα σε αυτήν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό 

του AIDS, που προκάλεσε την ασφαλειοποιησή του τόσο από τις ΗΠΑ και τα 

Ηνωμένα Έθνη, που όμως μέχρι και πρόσφατα έμοιαζε να είναι ένα θέμα ταμπού 

σε μεγάλα τμήματα των αφρικανικών ελίτ και πληθυσμών. Δεδομένου των 

απίστευτων ποσοστών μολύνσεως με HIV σε πολλά αφρικανικά κράτη και τον 

ήδη μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της ασθένειας, αυτή η τοπική 

εχεμύθεια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα υποασφαλειοποίησης μιας 

χειροπιαστής υπαρξιακής απειλής. Οι εξωτερικοί παίχτες επίσης φαίνονται πολύ 

πιο διατεθειμένοι να ασφαλειοποιήσουν άλλα στοιχεία της αφρικανικής ζωής, είτε 

πρόκειται για την άγρια ζωή και την διατήρηση των τροπικών δασών, άλλες 

πτυχές της δημόσιας υγείας ή την μετανάστευση. Ίσως αυτή η ανισορροπία 

μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλειοποίησης μπορεί να αποδοθεί στα 

αποτυχημένα μετααποικιακά κράτη. Με τόσο αμυδρά ανεπτυγμένη πολιτική 

εργαλειοθήκη και με τόσο διεσπαρμένη κοινωνία , η Αφρική φαίνεται ανίκανη 

ακόμα και να δώσει επαρκή προσοχή και να ανυψώσει την φωνή της για θέματα 

που αφορούν την δικιά της ατζέντα ασφαλείας. 

                                                           
100 Barry Buzan & Ole Waever , Regions an d Powers ,2003, p.251 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί πως είναι 

κατατετμημένη η Μαύρη ήπειρος σε περιφέρειες συμπλεγμάτων περιφερειακής 

ασφάλειας, προσδιορίζοντας  τα όρια αυτής της κατάτμησης μέσω της 

ιχνηλάτησης συγκεκριμένων εκφάνσεων ασφαλείας και της αναγνώρισης του 

κατά πόσο αυτές συνθέτουν ένα κοινό πλέγμα ανησυχιών ασφαλείας για τα 

κράτη της περιφέρειας.  

Η αναζήτηση όμως των όποιων αλληλεπιδράσεων ασφαλείας δεν 

περιορίστηκε στο εγχώριο και το παγκόσμιο επίπεδο αλλά αυτές αναζητήθηκαν, 

ειδώθηκαν και εξετάστηκαν πολυεπίπεδα, σε κάθε έκαστο εκ των επιπέδων που 

προβλέπει η θεωρία περιφερειακών συμπλεγμάτων (RSCT), (δηλαδή το εγχώριο, 

το περιφερειακό, το διαπεριφερειακό και το παγκόσμιο), χρησιμοποιώντας πάντα 

τα θεωρητικά εργαλεία της θεωρίας περιφερειακών συμπλεγμάτων (RSCT) που 

σε αδρές γραμμές παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος 

πονήματος. 

Όλη αυτή η  προσπάθεια προσδιορισμού των χαρακτηριστικών των 

αλληλεπιδράσεων ασφαλείας, έγινε προκειμένου να διαγνωστεί  ποιό επίπεδο 

ανάλυσης είναι το επικρατέστερο στην περίπτωση της Αφρικής και εστιάζοντας 

σε αυτό να εντοπιστεί η ρίζα ή οι ρίζες των προβλημάτων ασφαλείας της 

Ηπείρου. Κατέχοντας την γνώση της αιτίας του προβλήματος και αξιολογώντας 

τις προοπτικές επίλυσής της καθίσταται δυνατή και η διατύπωση προβλέψεων 

για το μέλλον. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση στο εγχώριο επίπεδο λοιπόν προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι τα προβλήματα  ασφαλείας στο αδύναμο αφρικανικό κράτος 

είναι μάλλον υποκρατικά. Οι  Ασταθείς ηγεσίες, η κακοδιαχείριση των οικονομιών, 

τα πραξικοπήματα, οι εμφύλιοι πόλεμοι, οι ξηρασίες, οι προσφυγικές ροές, το 

έγκλημα και οι  ασθένειες, δεσπόζουν και κυριαρχούν στην ατζέντα ασφαλείας. Η 

κοινωνία των πολιτών είναι κατακερματισμένη και το ίδιο είναι και πολλά θέματα 
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ασφαλείας. Οι τοπικοί παίχτες είναι ένα μίγμα αδύναμων κρατών, 

προσωποποιημένων καθεστώτων που συχνά είναι διεθνώς αναγνωρισμένα σαν 

κράτη και μια ποικιλία μη κρατικών δρώντων που ελέγχει σημαντικά εδαφικά, 

οικονομικά και στρατιωτικά κεφάλαια. Διασυνδεδεμένοι με αυτούς είναι ΜΚΟ, 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ (ανθρωπιστικές και διατήρησης της ειρήνης), η μαφία, οι 

εμπορικές εταιρίες, οι μισθοφορικές εταιρίες, ακόμα και κάποιες μετααποικιακές 

φρουρές.  

Επειδή τα αφρικανικά κράτη είναι τόσο αδύναμα και επειδή υπάρχουν 

τόσοι πολλοί άλλοι παίχτες που δραστηριοποιούνται εντός η παράλληλα με αυτά, 

οι εξωτερικοί παίχτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτά αναγκάζονται  

να το πράξουν μάλλον στο υποκρατικό, παρά στο διακρατικό επίπεδο. 

Εν συνεχεία η ανάλυση στο περιφερειακό επίπεδο έδειξε το ότι η 

δημιουργία συμπλεγμάτων ασφαλείας στην Ήπειρο είναι μια προβληματική 

υπόθεση. Δύο μόνο αρκετά σχηματισμένα συμπλέγματα ασφαλείας υπάρχουν 

(Νοτίου Αφρικής και Δυτικής Αφρικής) Οι σοβαρές διακρατικές διαμάχες 

εξακολουθούν να σπανίζουν, ενώ είναι αξιοσημείωτος ο αριθμός των συμμαχιών 

που υπάρχουν στην Αφρική, μεταξύ ενός κράτους και ενός επαναστατικού 

κινήματος σε μια άλλη χώρα σε αντιδιαστολή με τις διακρατικές συμμαχίες που 

είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Οι συμμαχίες μεταξύ κυβερνήσεων και επαναστατικών 

κινημάτων είναι σύνηθες φαινόμενο, όπως και οι συμμαχίες μεταξύ 

επαναστατικών κινημάτων. Οι συμμαχίες (ή συγκρούσεις) μεταξύ επαναστατικών 

κινημάτων μπορούν να αναχθούν μέχρι το κρατικό επίπεδο, όταν ένα ή 

περισσότερα από τα μέρη καταφέρουν να αποχτήσουν τον έλεγχο της 

κυβέρνησης. 

Εν τέλει το συμπέρασμα που μπορεί κανείς να καταλήξει αναφορικά με τα 

ζητήματα ασφαλείας στο περιφερειακό επίπεδο είναι ότι, η περιφερειακή 

ασφάλεια στην Αφρική είναι σε σημαντικό βαθμό καθοριζόμενη από το 

υποκρατικό επίπεδο. Αφορά πολύ λιγότερο περιπτώσεις κρατών που απειλούν 

άλλα κράτη με τον παραδοσιακό τρόπο και περισσότερο την διάχυση 

προβλημάτων που προκλήθηκαν από εγχώριες αστάθειες. Οι μη κρατικοί 

δρώντες παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της κατάστασης, ώστε 
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το να λαμβάνει κανείς υπόψη τα κρατικά σύνορα για να καταλάβει το δυναμικό 

ασφαλείας μπορεί μάλλον να τον μπερδέψει παρά να τον βοηθήσει.  

Βλέπουμε λοιπόν από την ανάλυση στα δύο πρώτα επίπεδα ότι αυτό 

που δεσπόζει είναι το υποκρατικό επίπεδο αλληλεπιδράσεων ασφαλείας. 

Αντίστοιχα από την ανάλυση σε διαπεριφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο είδαμε 

ότι οι αλληλεπιδράσεις ασφαλείας σε αυτά τα επίπεδα είναι εξαιρετικά ισχνές και 

γίνονται ακόμα πιο ανεπαίσθητες αν συγκριθούν με τις αλληλεπιδράσεις 

ασφαλείας σε υποκρατικό επίπεδο.  

Δύο είναι τα στοιχεία που είναι αρκούντως ενδιαφέροντα και σε 

ικανοποιητικό βαθμό διακριτά στο διαπεριφερειακό επίπεδο, ώστε κανείς να 

πρέπει αλλά και να μπορεί να τα μελετήσει ξεχωριστά. Αυτά είναι η ύπαρξη μια 

μακράς παράδοσης διαπεριφερειακής αλληλεπίδρασης που εκδηλώνεται με την 

έμφυτη τάση δημιουργίας διαπεριφερειακών οργανισμών και διαπεριφερειακού 

επιπέδου συνεργασίας προς επίλυση και διευθέτηση των αλληλεπιδράσεων 

ασφαλείας της Αφρικής και η  ύπαρξη μιας συνοριακής ζώνη μεταξύ του RSC της 

Μέσης Ανατολής και αυτών της Βορείου Αφρικής εντός της  οποίας 

αναμιγνύονται το ένα με το άλλο. 

Αν όμως θα έπρεπε κάποιος να καταλήξει σε ένα απόφθεγμα λίγων 

λέξεων που να περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις ασφαλείας σε διαπεριφερειακό 

επίπεδο τότε θα κατέληγε όπως άλλωστε προείπαμε ότι αυτές είναι εξαιρετικά 

λεπτές. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο διαφαίνεται ότι υπάρχει μια έλλειψη ενδιαφέροντος 

για τα τεκταινόμενα στην Μαύρη Ήπειρο και το όποιο ενδιαφέρον των μεγάλων 

δυνάμεων μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου περιορίζεται στην διατήρηση 

κάποιων βάσεων και την απόκτηση πρόσβασης σε στρατηγικές πρώτες ύλες. 

Κατά τα άλλα, η Αφρική για τους πρωταγωνιστές του  Ψυχρού Πολέμου 

καταλάμβανε μια περιθωριακή θέση, παρόλο που εξαιτίας της τεράστιας 

διαφοράς δυνατοτήτων που αυτές είχαν με τα κράτη της Αφρικής, καθιστούσαν 

τις ψυχροπολεμικές αντιμαχίες να έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε αυτήν.  
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Επιπλέον του ανωτέρω γεγονότος αξίζει κανείς να παρατηρήσει  ότι  όπως 

σχεδόν οτιδήποτε άλλο στην αφρικανική ασφάλεια, το παγκόσμιο επίπεδο 

επέδρασε κυρίως τοπικά και κατά βάση συνίστατω από τοπικά περιστατικά. Σε 

γενικές γραμμές ισχύει ότι στην Αφρική είναι δύσκολο να βρει κανείς περιπτώσεις 

όπου οι εξωτερικές δυνάμεις δημιούργησαν συγκρούσεις και σχετικά εύκολο να 

βρεις περιπτώσεις όπου εξωτερικές παρεμβάσεις έριξαν λάδι (ή σε κάποιες 

περιπτώσεις νερό) σε φωτιές που ήδη έκαιγαν για τοπικούς λόγους. 

Η μεγάλη εικόνα που σχηματίζει λοιπόν κανείς από την ανάλυση και στα 

τέσσερα επίπεδα του δυναμικού ασφαλείας της Αφρικής είναι η  επικράτηση του 

εγχώριου επιπέδου το οποίο με μόνο κάποιες λίγες εξαιρέσεις πλαισιώνει τον 

μεγάλο όγκο των δυναμικών ασφαλείας της Αφρικής.  

Όμως όπως προείπαμε ακόμα και το να μιλάμε για εγχώριο επίπεδο 

δεν είναι ακριβές και μάλλον θα πρέπει να εστιαζόμαστε στο υποκρατικό, 

συμπεριλαμβάνοντας στην ανάλυσή μας ένα μοτίβο από αυτόνομους δρώντες 

και δυναμικά ασφαλείας που μόνο εν μέρει είναι διασυνδεδεμένα και εξαρτώμενα 

στο τραχύ πλαίσιο του Βεστφαλιανού κρατικού συστήματος στην Αφρική. Σε 

κάποια μέρη, το πλαίσιο του κράτος είναι σχετικά ισχυρό, σε άλλα είναι 

αποδυναμωμένο σε βαθμό εξαφάνισης, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο σε άλλους 

παίχτες, είτε κάποιους με παραδοσιακές ρίζες, ή απλώς συμμορίες πολεμάρχων. 

Μια πιο λεπτομερή περιγραφή αυτών των δυναμικών μπορεί να είναι το κλειδί 

της αποκρυπτογράφησης του πως τα περιφερειακά δυναμικά ασφαλείας 

λειτουργούν πραγματικά στην Αφρική και ίσως η έρευνα σε αυτήν την 

κατεύθυνση να είναι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε το αφρικανικό δυναμικό 

ασφαλείας στις ερχόμενες δεκαετίες. 

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

 Η προσπάθεια αποτύπωσης του δυναμικού ασφάλειας της Αφρικής 

απαίτησε εκ μέρους του γράφοντα μια υπερβατική οπτική σε τέτοιο βαθμό που 

τελειώνοντας την συγγραφή της παρούσας μελέτης και αναλογιζόμενος των 

αποτελεσμάτων αυτής να κατακλυστεί από μια κατάσταση που ομοιάζει με αυτήν 

που βιώνει ένας άνθρωπος που από την ονειρική (αν και μάλλον εφιαλτική) 

κατάσταση, βιαίως εισέρχεται στον πραγματικό κόσμο. 
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 Άλλωστε μόνο με εφιαλτικό όνειρο μπορεί να παρομοιαστεί η περίπτωση 

της Αφρικής, που είναι ένας κόσμος, όπου αν ξαφνικά κάποιος ελευθέρωνε το 

βιβλικό τέρας Λεβιάθαν, με την Χομπεσιανή του διάσταση, προκειμένου να 

αναλάβει τον ρόλο του, του επικυρίαρχου, αυτό θα ήταν μια μάλλον 

καλοδεχούμενη εξέλιξη. Ο λόγος δε που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, είναι διότι μόνο 

τότε θα μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί μια τάξη σε μια κλασματοποιημένη 

χαοτική κατάσταση δυναμικού ασφαλείας, που τόσο καλύτερα περιγράφεται, όσο 

πιο κοντινή οπτική χρησιμοποιήσει κανείς (καλύτερο επίπεδο ανάλυσης το 

υποκρατικό) και ίσως μόνο τότε να αποφευχθούν τα εφιαλτικά σενάρια 

επιστροφής στο μέλλον τα οποία κάποιοι μελετητές προκρίνουν σαν μια όχι και 

τόσο απίθανη προοπτική για το μέλλον της Μαύρης Ηπείρου. 

 Η προσπάθεια προσθήκης κάποιου πιο αισιόδοξου χρώματος στον 

χρωματικό καμβά της Μελλοντικής Αφρικής, μόνο με την χαριστική αποτύπωση 

σε αυτόν αποχρώσεων του γκρι καταλήγει. Άλλωστε πώς να οπτικοποιήσει 

κανείς με πιο φανταχτερά χρώματα μια κατάσταση, όπου ίσως η πιο αισιόδοξη 

προοπτική να ήταν η αναθέρμανση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την περιοχή 

και η πιο  ενεργή εμπλοκή της υπερδυνάμεως και των μεγάλων δυνάμεων σε 

αυτήν, χωρίς όμως την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος. Σε έναν κόσμο 

όμως που άγεται και φέρεται από το καλά υπολογισμένο συμφέρον αδυνατώ να 

σκεφτώ ποια είναι αυτά τα συμφέροντα που θα ρίξουν ξανά το άπλετο φώς των 

προβολέων στο ερεβώδες σκοτάδι στο οποίο έχει βυθιστεί η «Μαύρη Ήπειρος». 
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