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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γενικά 

 Η Μεσόγειος αποτελεί σηµαντική περιοχή για την ανθρώπινη ιστορία εδώ 

και χιλιάδες χρόνια και υπήρξε χώρος παραγωγής και δραστηριοποίησης µερικών 

από τους µεγαλύτερους πολιτισµούς της ανθρωπότητας. Οι πληθυσµοί που την 

κατοικούν είναι πολλοί και µε µεγάλες διαφοροποιήσεις σε όλα τα επίπεδα 

κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονοµικά και θρησκευτικά ενώ ιστορικά έχουν υπάρξει 

εποχές ειρηνικής συνύπαρξης αλλά επίσης και εποχές έντονης αντιπαράθεσης ή 

και πολεµικών συγκρούσεων. Επιπρόσθετα και λόγω της υψηλής γεωστρατιγικής 

αλλά και οικονοµικής σηµασίας της, αποτελεί και περιοχή που δραστηριοποιούνται 

πλήθος άλλων δυνάµεων που δεν έχουν άµεση γεωγραφική επαφή. Στα τέλη του 

2010, οι εξεγέρσεις που ξεκίνησαν στην Τυνησία, επεκτάθηκαν και σε άλλες 

Αραβικές χώρες και έγιναν γνωστές ως Αραβική Άνοιξη επέφεραν στο status quo 

της περιοχής πιο πολλές αλλαγές σε έξι µήνες από ότι αυτό είχε αλλάξει τις 

τελευταίες έξι δεκαετίες.1 

Όταν στις 17 ∆εκεµβρίου του 2010, στην πόλη Σίντι Μπουζίντ της Τυνησίας, 

ένας υπαίθριος πωλητής φρούτων και λαχανικών αυτοπυρπολούταν σε ένδειξη 

διαµαρτυρίας γιατί η αστυνοµία του είχε κατάσχει το εµπόρευµα που πουλούσε 

χωρίς άδεια, κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί την µετέπειτα εξέλιξη των 

γεγονότων που ξεκίνησαν ως διαµαρτυρία εναντίον του Τυνησιακού καθεστώτος 

και κατέληξαν στην ανατροπή του, αλλά και σε τεράστιες γεωστρατηγικές αλλαγές 

σε όλο τον Αραβικό κόσµο2 µε τις επιπτώσεις της να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές 

και στην Ευρώπη (τροµοκρατία- µεταναστευτικό). Όπως θα δούµε και στην 

συνέχεια η ΕΕ µάλλον δεν περίµενε µια τέτοια εξέλιξη κάτι ενδεχοµένως ίσως όχι 

και τόσο παράλογο καθώς εκείνη την περίοδο η κρίση στην ευρωζώνη 

αποσπούσε όλη την προσοχή των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αλλά όπως επίσης 

                                                           

1
 «H ενίσχυση των σχέσεων σε θέµατα ασφαλείας µεταξύ των κρατών της νοτιοανατολικής 

Μεσογείου» Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων Αθήνα Μάιος 2013, 
επιµέλεια επιτήρηση ∆ρ. Αλεξάνδρα Προδροµίδου σελ. 121 http://www.irtea.gr/wp-
content/uploads/2013/ προσπέλαση 1 ∆εκεµβρίου 2016 
2
 Με τον όρο Αραβικός κόσµος εννοούµαι την περιοχή που περιλαµβάνει τις χώρες της Βορείου 

Αφρικής –Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο και Τυνησία), τις Αραβικές χώρες του Λεβάντε 
(Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, και οι Παλαιστινιακές περιοχές), οι χώρες της Αραβικής χερσονήσου 
(Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Οµάν, Κατάρ, Σ. Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και Υεµένη) και το Ιράκ.  
«After the Arab Spring» Economic Transitions in the Arab World Oxford University Press Magdi 
Amin κ.α New York 2012 σελ. 1 
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αναφέρει και ο Π. Κονδύλης «η ιστορική και πολιτική ανάλυση µπορεί, στην 

καλύτερη περίπτωση να διαπιστώνει ρεύµατα και κινητήριες δυνάµεις, δεν είναι σε 

θέση να προβλέπει γεγονότα»3 . Το σίγουρο είναι ότι οι Ευρωπαϊκός δυνάµεις δεν 

µπόρεσαν να διαπιστώσουν έγκαιρα «ρεύµατα και κινητήριες δυνάµεις» και µένει 

να διαπιστώσουµε κατά πόσον κατάφεραν ή θα καταφέρουν να διαχειριστούν τα 

επακόλουθα της Άνοιξης και το νέο περιβάλλον που κατά κάποιο τρόπο αυτή 

διαµόρφωσε. 

Ο όρος Αραβική Άνοιξη αναφέρεται σε ένα κύµα πολιτικοοικονοµικών 

αλλαγών σε ένα πολύεπίπεδο κοινωνικό οι οποίες αναδύθηκαν σαν αποτέλεσµα 

ενεργοποίησης εσωτερικών κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων που επιζητούσαν 

απόκτηση η αναδιανοµή της εξουσίας. Οι όροι εµπλοκής σε αυτήν την 

πολύπλευρη αλληλεπίδραση πολλαπλών εµπλεκοµένων, καθορίζεται µεταξύ 

άλλων και από τον βαθµό οµογενοποίησης του Αραβικού κόσµου και το επίπεδο 

διαχωρισµού σε ένα υποθετικά συµπαγές, από άποψη συµπεριφορών και 

αντιλήψεων, περιβάλλον4. 

Οι περισσότεροι µελετητές συµφωνούν στο γεγονός ότι οι αρχικές 

εξεγέρσεις έλαβαν χώρα αυθόρµητα χωρίς να υπάρχει προσυνεννόηση και χωρίς 

στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο να υπάρχει εξωτερική υποκίνηση ή παρεµβάσεις. 

∆εν φάνηκε να υπάρχει µια κοινή ηγεσία και η αφορµή δόθηκε από ένα τυχαίο 

γεγονός στην Τυνησία και µεταδόθηκε πολύ γρήγορα και στις υπόλοιπες χώρες. 

Τα αιτήµατα δεν ήταν αντιδυτικά ή θρησκευτικά αλλά είχαν να κάνουν µε την 

απαίτηση για µια καλύτερη ζωή µε ισότητα, χωρίς καταπίεση και περισσότερες 

ευκαιρίες. Προέρχονταν κυρίως από νέους µορφωµένους ανθρώπους ενώ η 

χρήση της νέας τεχνολογίας (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα) ήταν µαζική και 

καταλυτική. Οι ∆υτικές χώρες που ενεπλάκησαν και έπαιξαν κάποιο ρόλο έµµεσα 

ή άµεσα ήταν η Γαλλία (κυρίως στην Τυνησία), η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και 

οι ΗΠΑ στη Λιβύη και οι ΗΠΑ κυρίως στην Αίγυπτο. Όπως φαίνεται από τα ανοιχτά 

τουλάχιστον στοιχεία τα οποία µπορούν να αναλυθούν, καµία από αυτές τις 

                                                           

3
 Π. Κονδύλης «θεωρία του Πολέµου» εκδόσεις θεµέλιο Αθήνα 1998σελ. 391  

4
 George Voskopoulos The Arab World in a transition process through the Arab Spring 

phenomenon Researchgate Dec. 2015 
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δυνάµεις της διεθνούς σκηνής δεν πήρε µέρος στον σχεδιασµό ή και στην 

εκδήλωση των γεγονότων της Αραβικής άνοιξης5.  

Μετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου οι Κυβερνήσεις του ∆υτικού 

Κόσµου συνειδητοποίησαν ότι δεν µπορούσαν να επαναλάβουν τα ίδια λάθη όσον 

αφορά την συµπεριφορά στην ηττηµένη Γερµανία, λάθη που είχαν οδηγήσει στην 

άνοδο του Ναζισµού και στην έκρηξη του πολέµου. Επιπρόσθετα η ύπαρξη πλέον 

του Ανατολικού µπλοκ απαιτούσε συσπείρωση και οµόνοια στον ∆υτικό κόσµο 

αλλά και την δηµιουργία µιας κοινωνίας ανοιχτής, ελεύθερης και οικονοµικά 

ακµάζουσας που θα προσέφερε ευµάρεια και ανάπτυξη για τους πολίτες και ένα 

κοινωνικό κράτος που θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους σε αντιπαράθεση 

µε τον τρόπο ζωής πίσω από το «παραπέτασµα». Οι γεωπολιτικές συνθήκες της 

περιοχής επέβαλαν την ανάγκη δηµιουργίας µιας στενότερης ένωσης των λαών 

στόχος που σήµερα έχει επιτευχθεί. Παρόλη την επίτευξη του αρχικού στόχου η 

ΕΕ απέτυχε να καθορίσει τους µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου στόχους της, 

έναν νέο λόγο ύπαρξης στο νέο παγκόσµιο περιβάλλον που διαµορφωνόταν. Αυτή 

η ασάφεια ήταν εµφανής σε πολλές περιφερειακές κρίσεις που η ΕΕ καλέστηκε να 

διαχειριστεί όπως στα Βαλκάνια και στον Λίβανο καθώς επίσης και στα γεγονότα 

της Αραβικής Άνοιξης6. 

Αργά αλλά σταθερά οι πρωτεργάτες του Ευρωπαϊσµού έθεσαν τα θεµέλια 

για την ενεργοποίηση µίας πολύπλοκης θεσµικής και πολιτικής διεργασίας 

υψηλών προσδοκιών µιας διεργασίας που σε βάθος χρόνου θα δηµιουργούσε µια 

καινοτόµο, ακµάζουσα και ελεύθερη Ευρώπη. Το εγχείρηµα ήταν δύσκολο και 

σίγουρα χρειαζόταν χρόνο για να ολοκληρωθεί, αλλά µάλλον αποτελούσε και 

µονόδροµο. Αλώστε όπως είχε επισηµάνει και ο Σουµάν «η Ευρώπη δεν θα 

δηµιουργηθεί δια µιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόµηµα. Θα διαµορφωθεί µέσα 

από συγκεκριµένα επιτεύγµατα που θα δηµιουργήσουν πρώτα µια πραγµατική 

αλληλεγγύη». Με την πάροδο των ετών η ενοποιητική διαδικασία προσέφερε σε 

παλιά και νέα µέλη απτά και αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα σε επίπεδο 

κοινωνικού κράτους, πρόνοιας, δικαιωµάτων των εργαζοµένων, κράτους δικαίου, 

                                                           

5
 Η. Κουσκουβέλης «Το διεθνές σύστηµα και η Αραβική Άνοιξη» στο «Η Αραβική ‘Άνοιξη» Μελέτες 

διεθνών σχέσεων, επιµέλεια Ηλίας Κουσκουβέλης εκδόσεις ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονίκη 2012 σελ. 15 

6
 George Voskopoulos  The Arab Spring phenomenon and European security: change and 

continuity under the spectrum of securitized idealism –The IUP Journal of International Relations, 
2015 
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συνταγµατικής τάξης και κυρίως ευηµερίας. Η πορεία φαινόταν να µην έχει 

επιστροφή και όλα φάνταζαν ιδεατά ιδιαίτερα µετά και την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης. Αρκούσε όµως η εµφάνιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 

στις ΗΠΑ η οποία µετεξελίχθηκε σε οικονοµική-κοινωνική κρίση στην Ευρώπη για 

να βρεθούµε µπροστά σε µια νέα πολύ διαφορετική Ευρώπη. Η Ευρώπη του 

σήµερα είναι αυτής της οικονοµικής ισχύος, της Θουκυδίδειας κανονικότητας που 

θέλει τον ισχυρό να επιβάλλει τη θέληση του στον αδύναµο. Αποδοµεί τα θεµέλια 

του κοινωνικού κράτους που η ίδια δηµιούργησε και αυτόαναιρεί τον λόγο 

δηµιουργίας και ύπαρξής της. Με τον τρόπο αυτό σίγουρα δεν ικανοποιούνται οι 

ανάγκες των πολιτών όπως προσδοκούσαν οι πρωτεργάτες των θεωριών 

ολοκλήρωσης.7   

Ο σκοπός αλλά και η ύπαρξη της ίδιας της ΕΕ τίθεται υπό αµφισβήτηση όχι 

από κάποιον εξωτερικό παράγοντα αλλά από τα ίδια τα µέλη της. Η ΕΕ χτίστηκε 

πάνω στην έννοια της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας µέσω της οποίας τα 

δυνατότερα κράτη θα βοηθούσαν τα πιο αδύνατα σε µια πορεία σύγκλισης για ένα 

καλύτερο κοινό µέλλον. ∆υστυχώς η οικονοµική κρίση από την µια και η αύξηση 

του µεταναστευτικού ρεύµατος λόγω των εχθροπραξιών στην Μ. Ανατολή σε 

συνδυασµό µε την αύξηση των τροµοκρατικών χτυπηµάτων στην καρδιά της 

Ευρώπης, απέδειξαν ότι η έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης απέχει πολύ 

ακόµα από την πραγµάτωσή της. Έτσι τα τελευταία χρόνια βιώνουµε µια Ένωση 

µε συνεχείς αντιπαραθέσεις και διαφωνίες µεταξύ των χωρών µελλών που 

αφορούν κυρίως οικονοµικά θέµατα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να χτίσει και να 

υποστηρίξει µια ενιαία εξωτερική πολιτική που θα καλύπτει τα συµφέροντα όλων 

των µελλών αλλά και ταυτόχρονα των εµπλεκόµενων µε την ΕΕ χωρών στο εγγύς 

ή στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Καθώς οι διαµαρτυρίες που ξεκίνησαν από την Τυνησία, κέρδιζαν έδαφος 

στην Νότια περιοχή γειτονίας της, η ΕΕ παραδόξως υιοθέτησε αρχικά µια µάλλον 

ασαφή στάση µεταξύ παρατηρητή και δυνητικού δρώντα. Η ΕΕ αποτελεί κύριο 

οικονοµικό εταίρο για τις Αραβικές χώρες και προσπαθούσε πάντα να διατηρεί 

ισχυρούς δεσµούς µαζί τους, ενώ ασκώντας πολιτικές ενδυνάµωσης και 

                                                           

7
 Γ. Βοσκόπουλος Ενωµένη Ευρώπη: Επιτεύγµατα, προβληµατισµός και αβεβαιότητα 

http://www.presspublica.gr/enomeni-evropi-epiteygmata provlimatismosavevaiotita/ προσπέλαση 
15 ∆εκεµβρίου 2016 
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εφαρµογής του οικονοµικού φιλελευθερισµού αλλά και διατήρησης της 

σταθερότητας, συνεργάστηκε διαχρονικά µε τα καθεστώτα της περιοχής. Ωστόσο 

στα γεγονότα της Άνοιξης, η ΕΕ εµφανίστηκε ως ο αδύναµος κρίκος στην 

διαδικασία δηµοκρατικής µετάβασης στην περιοχή και δυσκολεύτηκε να 

προωθήσει µια συγκεκριµένη στρατηγική στο νέο ρευστό περιβάλλον. Η αρχική 

αντίδραση των Βρυξελλών ήταν µάλλον παθητική. Στο ξεκίνηµα των εξεγέρσεων η 

ΕΕ περιορισµένη από την ίδια της την δοµή συνάντησε πολλές δυσκολίες για να 

πείσει τα 28 κράτη µέλη ότι απαιτούνταν µια κοινή πολιτική. Αυτές οι αδυναµίες 

είχαν σαν αποτέλεσµα να ακολουθηθεί για άλλη µια φορά µια πολιτική «βλέποντας 

και κάνοντας» και έτσι η Ένωση να έπεται των εξελίξεων. Επιπρόσθετα η στο 

παρελθόν συνεργασία µε τα καθεστώτα της περιοχής δηµιουργούσε επίσης 

δυσκολίες στην προσέγγιση των αναδυόµενων από την Άνοιξη νέων δυνάµεων. 

Έτσι µεγαλύτερο ρόλο έπαιξαν κάποια µεµονωµένα κράτη µέλη όπως η Γαλλία 

που διατηρούσε σχέσεις µε τα χώρες της περιοχής από την περίοδο της 

αποικιοκρατίας, καθώς µάλλον διέγνωσε ή και βοήθησε τις επερχόµενες αλλαγές 

καθεστώτος στην Αίγυπτο, την Τυνησία και την Λιβύη. Από την άλλη πλευρά οι 

Βρυξέλλες είχαν να αντιµετωπίσουν και το θέµα της κρίσης στην ευρωζώνη κάτι 

που εξηγεί αλλά δεν δικαιολογεί την καθυστερηµένη αντίδραση8. 

Μέσα σε αυτή την νέα Ευρώπη που αναζητούσε εκ νέου τον βηµατισµό της 

προστέθηκε και η ανάγκη διαχείρισης του φαινοµένου της Αραβικής Άνοιξης µε τα 

προβλήµατα ασφαλείας που αυτή δηµιούργησε (τροµοκρατία, Ισλαµικός 

εξτρεµισµός, ξενοφοβία) αλλά και την αντιµετώπιση του προσφυγικού 

προβλήµατος ως απότοκου της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί κυρίως στην 

Συρία και στην Λιβύη. Μένει λοιπόν να εξεταστεί αν και κατά πόσο η ΕΕ είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθει σε αυτό τον συνδυασµό. 

Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το φαινόµενο της 

Αραβικής Άνοιξης τους λόγους εµφάνισής του, πως επηρεάστηκε και πως 

επηρέασε τον Ισλαµικό κόσµο, το γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο δηµιούργησε 

                                                           

8
 Juliette Bisard «The Euro-Mediterranean partnership after the Arab spring: How can the EU set 

up a new deal?» POMEAS (Project on the Middle East and he Arab spring 27/2/2015 
http://www.pomeas.org/index.php/publications/op-eds/475-the-euro-mediterranean-partnership-
after-the-arab-spring-how-can-the-eu-set-up-a-new-deal  προσπέλαση 30 Νοεµβρίου 2016 
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και τις επιπτώσεις που είχε τόσο στους λαούς της περιοχής όσο και στην ευρήτερη 

περιοχή που επηρέασε, αλλά και τις προκλήσεις ασφαλείας που δηµιούργησε οι 

οποίες επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θα εξεταστούν 

επίσης η αντίδραση της ΕΕ στο ξεκίνηµα του φαινοµένου και οι πολιτικές που 

ακολούθησε στην συνέχεια καθώς και τα νέα δεδοµένα και τις προκλήσεις που 

δηµιούργησε και αφορούν στην Ευρωµεσογειακή συνεργασία και κατά πόσον αυτή 

µπορεί να καταστεί επικερδής, όχι αποκλειστικά µε οικονοµικούς όρους, τόσο για 

την ΕΕ όσο και για τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

Θα ήταν παράλειψη, αν θέλουµε να ασχοληθούµε και να αναλύσουµε τα 

γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης να µην κάνουµε µια µικρή αναφορά στα θέµατα 

θρησκείας και οργάνωσης της Αραβικής – Ισλαµικής κοινωνίας καθώς παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στον τρόπο που λειτούργησαν πριν, κατά την διάρκεια αλλά και 

µετά τα γεγονότα, ενώ πολύ συχνά αυτά αναλύονται µόνο από την οπτική του 

∆υτικού κόσµου χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητες και η διαφορές του 

µε τον Ισλαµικό.   

Το Ισλάµ είναι µονοθεϊστική θρησκεία, µε πολύ αυστηρό κανονιστικό 

πλαίσιο, η οποία διαµορφώθηκε µε το κήρυγµα και τη δράση του Προφήτη 

Μωάµεθ (Μουχάµαντ) στις αρχές του 7ου αιώνα και εκτιµάται ότι σήµερα αριθµεί 

περί τα 1,6 δισεκατοµµύρια πιστούς. Σύµφωνα µε ένα site Ελλήνων 

µουσουλµάνων:  

«Η αραβική λέξη «Ισλάµ» σηµαίνει υποταγή και υπακοή (προς τις θεϊκές 

εντολές). Ο τρόπος ζωής που λέγεται Ισλάµ είναι η ολοκληρωτική αποδοχή των 

διδαγµάτων και της καθοδήγησης του Θεού όπως αποκαλύφθηκε στον τελευταίο 

του Προφήτη, τον Μουχάµαντ 

Ο Μουσουλµάνος είναι αυτός που πιστεύει στον Θεό και αγωνίζεται για µια 

ολική αναδιοργάνωση της ζωής του σύµφωνα µε τη καθοδήγηση και τα λεγόµενα 

του Προφήτη Μουχάµαντ (Σούννα) η οποία είναι θεόπνευστη. Επίσης, ένας 

Μουσουλµάνος εργάζεται για την οικοδόµηση µιας κοινωνίας ίδιου επιπέδου.»9  

Είναι άµεσα κατανοητό από τις δύο µόνο αυτές παραγράφους ότι το Ισλάµ για τον 

πραγµατικά πιστό δεν είναι απλά µια θρησκεία αλλά ένα πλήρες κοινωνικοπολιτικό 

σύστηµα που καθορίζει απόλυτα τον τρόπο ζωής του. 

Κατά τις αρχές του, το Ισλάµ αποτελεί µια ενιαία θρησκευτική και πολιτική 

κοινότητα (ούµµα), η οποία συνενώνει θρησκευτική και πολιτική εξουσία. Το 

Κοράνιο αναφέρει ρητώς ότι «οι πιστοί είναι αδέλφια» και ότι χρέος του πιστού 

µουσουλµάνου είναι να συµφιλιώνει τους διαιρεµένους µουσουλµάνους και να 

                                                           

9
 https://islamforgreeks.org/islam/ Το ορθόδοξο Ισλάµ µε ορθόδοξη κατανόηση «Τι είναι το Ισλάµ;» 

προσπελάστηκε 3/11/2016 
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καλεί σε αλληλεγγύη τους αδελφούς µουσουλµάνους µεταξύ τους. Αυτή είναι και η 

περίφηµη πολεµική κραυγή των Αδελφών Μουσουλµάνων «Αλ Ισλάµ ντίν ουά 

ντάουλα», δηλαδή «το Ισλάµ είναι θρησκεία και πολιτεία», ρήση µε την οποία 

ταυτίστηκε η ιδεολογία των Αδελφών Μουσουλµάνων, αρχικά της Αιγύπτου (1928 

και έπειτα), οι οποίοι κατανοούν το µουσουλµανικό κράτος ως ενιαία και αδιαίρετη 

θρησκευτικοπολιτική οντότητα.10   

Μετά τον θάνατο του προφήτη Μωάµεθ ακολούθησε η ίδρυση του πρώτου 

χαλιφάτου και η σταδιακή µετατροπή του Ισλάµ σε πολιτικό καθεστώς. Η θρησκεία 

χρησιµοποιήθηκε ως όπλο στο πλαίσιο του αγώνα για την εξουσία µεταξύ των 

συνεχιστών του προφήτη. Μεταξύ του ενιαίου αρχικά συνόλου των πιστών 

ξέσπασαν έριδες και βίαιες συγκρούσεις µε στόχο την εξουσία. οι οποίες 

συναντώνται µέχρι και σήµερα στον ανταγωνισµό µεταξύ των κυρίαρχων κρατών 

των σιιτών και σουνιτών, Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Παρ όλες τις διαιρέσεις και 

τις συγκρούσεις εντός του µουσουλµανικού κόσµου, στην Ισλαµική παράδοση 

παραµένει ισχυρή η ιδέα της ούµµα, της κοινωνίας των πιστών ως ενιαία έκφραση 

της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι η 

θρησκεία στο Ισλάµ βιώνεται ως ο πυρήνας της πολιτικώς οργανωµένης 

κοινότητας όλων των Μουσουλµάνων. Το Κοράνιο, ο νόµος του Θεού, αποτελεί 

τόσο τον θρησκευτικό όσο και τον πολιτικό κανόνα που καθορίζει την ζωή του 

κάθε πιστού.11 Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι ο Μωάµεθ δεν είναι µόνο ο 

προφήτης του Θεού αλλά και ο πολιτικός αρχηγός της κοινότητας των 

µουσουλµάνων. Το Ισλάµ απέκτησε έτσι ιδεολογική αλλά επίσης και 

συγκρουσιακή διάσταση (εσωτερική αρχικά που στην συνέχεια επεκτάθηκε και 

στον υπόλοιπο κόσµο) και το Κοράνιο άρχισε να ερµηνεύεται µε βάση τα 

συµφέροντα των αλληλοσυγκρουόµενων οµάδων και φατριών. Έτσι κάπως 

γεννήθηκε η κουλτούρα των Χαντίθ (µεταγενέστερα κείµενα µε λόγους που 

αποδίδονται στον προφήτη) και της αλ- ίτζµα (συναίνεση της κοινότητας). 

                                                           

10
 Πρακτικά συνεδρίου «Θρησκεία και πολιτική» επιµέλεια Σταύρος Ζουµπουκλάκης εκδόσεις Άρτος 

ζωής Αθήνα 2016 σελ 75 

11
 ibid σελ. 78-79. 
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Σύµφωνα µε τον Σύριο ποιητή και µελετητή του Ισλάµ Άδωνι12 τρείς είναι οι 

κυρίαρχες αντιλήψεις στο αραβικό Ισλάµ όσον αφορά τον Άνθρωπο και τον κόσµο:  

  «Ο Προφήτης του Ισλάµ είναι ο τελευταίος από τους προφήτες, το 

επιστέγασµά τους. Ο ίδιος ο Μωάµεθ έλεγε: µετά από εµένα ουδείς προφήτης» 

  « Οι αλήθειες που εµπεριέχονται στον λόγο και στο έργο του 

προφήτη, αναφορικά µε το επέκεινα αλλά και µε τη ζωή στη γη, είναι οι έσχατες 

αλήθειες. Καµιά άλλη αλήθεια δεν θα µπορούσε να τις αµφισβητήσει. Μόνον ότι 

δεν αντιφάσκει µε αυτές τις αλήθειες και δεν τις αµφισβητεί µπορεί να γίνει δεκτό». 

  «Ο άνθρωπος δεν µπορεί να τροποποιήσει ή να αλλάξει την 

εξ αποκαλύψεως αλήθεια. Καθήκον του είναι µόνον να πιστεύει, Να υπακούει και 

να εφαρµόζει όσα αναγράφονται στα ιερά κείµενα. Αν προεκτείνουµε ακόµα 

περισσότερο αυτή την λογική, µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να 

αποκαλυφθεί από τον θεό. Την «τελευταία λέξη» Του την είπε στον τελευταίο 

προφήτη του: «Το Ισλάµ είναι η θρησκεία»13. 

ΒΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ 

Και οι τρεις µεγάλες µονοθεϊστικές θρησκείες έχουν ως κοινό σηµείο την 

βία. Στην Βίβλο η βία έρχεται ως αποτέλεσµα της ανάγκης ενός λαού που γνώρισε 

την εξορία και την σκλαβιά να επαναπατριστεί. Στον χριστιανισµό η βία συµβαδίζει 

µε τις προσπάθειες να συγκροτηθεί η εκκλησία. Στο Ισλάµ όµως η βία 

αναπτύσσεται κυρίως ως η βία του κατακτητή, το Ισλάµ αναπτύχθηκε µε την ισχύ 

και την βία, οι αντίπαλοι είχαν την «επιλογή» είτε να αλλαξοπιστήσουν είτε να 

γίνουν φόρου υποτελείς για να κρατήσουν την πίστη τους. Μπορούµε λοιπόν να 

πούµε ότι η εξάπλωση του Ισλάµ είναι βασισµένη στη βία.14  

Επιπρόσθετα ο πιστός µουσουλµάνος ζώντας στο πλαίσιο µιας κουλτούρας 

που εκθειάζει την τιµωρία και το µαρτύριο, είναι αναγκασµένος σε θρησκευτική 

υποταγή. Κάθε λοξοδρόµηση από τον δρόµο του Ισλάµ είναι καταδικαστέα και 

απαιτεί τιµωρία. Το Ισλάµ είναι η µόνη πραγµατική θρησκεία «Και αν κανείς 

επιθυµεί άλλη θρησκεία από το Ισλάµ, ποτέ τούτο δεν θα γίνει δεκτό απ΄ αυτόν, 

                                                           

12
 Ψευδώνυµο του Αλί Άχµαντ Σαίντ Εσµπέρ που γεννήθηκε στην Συρία και από το 1985 ζει και 

εργάζεται στο Παρίσι 
13

 Άδωνις «Βία και Ισλάµ» Συζητήσεις µε τη Χουρία Αµπντελουάχεντ Αθήνα 2016 εκδόσεις Πατάκη 
σελ.243 

14
 ibid σελ. 61 
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και στη µέλλουσα ζωή, θα είναι ένας από εκείνους που έχουν χάσει» (Κοράνιο 

3:85) Επίσης σε άλλο χωρίο διαβάζουµε «Κύριε µην αφήσεις επί γης ούτε έναν 

από τους απίστους» (Κοράνιο 71:28). Ο πιστός που διαβάζει το ανωτέρω 

απόσπασµα καλείται ουσιαστικά σε ιερό πόλεµο (τζιχάντ) να πολεµήσει δηλαδή 

κατά των απίστων µε όλα τα µέσα που µπορεί να έχει στην διάθεσή του. Πρόκειται 

δηλαδή για χρήση βίας που στο υποσυνείδητο του πιστού δεν θεωρείται τέτοια 

καθώς µέσω αυτής επιτυγχάνεται ο θρίαµβος του Ισλάµ αλλά και της θείας 

βούλησης.15 

ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Σύµφωνα µε τον Άδωνι παραδοσιακή ισλαµική σκέψη ήταν πάντα εχθρική 

προς την φιλοσοφία. Η φιλοσοφική προσέγγιση στην ζωή δεν µπορεί να έχει θέση 

εκεί που κυριαρχεί η εξ αποκαλύψεως αλήθεια η οποία βασίζεται στην παραδοχή 

ότι ο προφήτης των µουσουλµάνων είναι ο «προφήτης των Προφητών», οι 

αλήθειες του είναι οι απόλυτες αλήθειες και ο πιστός δεν µπορεί να προσθέσει να 

κάτι ή ακόµα χειρότερα να ασκήσει κριτική. Αν µάλιστα θα θέλαµε να 

προβοκάρουµε την συγκεκριµένη λογική θα µπορούσαµε να πούµε ακόµα και ο 

θεός δεν έχει κάτι νέο να πει αφού µέσω του Μωάµεθ είπε τα πάντα. 

Από τον Μουσουλµάνο πιστό απαιτείται να πιστεύει χωρίς να µπορεί να 

θέσει κανένα ερώτηµα που να αφορά τον Προφήτη, θρησκευτικού, πνευµατικού ή 

κοινωνικού χαρακτήρα καθώς η βάση της θρησκείας δεν µπορεί να αµφισβητηθεί 

από κανέναν πόσο µάλλον από έναν απλό πιστό. Η απαγόρευση λοιπόν για τον 

πιστό αποκτά έναν ιερό χαρακτήρα ενώ η ιστορία είναι επίσης δηµιούργηµα του 

θεού και του Προφήτη του, δεν γράφεται ούτε εξαρτάται από τους πιστούς και 

εποµένως είναι ιερή. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης για την ιστορία, ορθό είναι 

µόνο αυτό το οποίο ασπάζεται ως τέτοιο το Ισλάµ, ενώ λανθασµένο είναι ότι το 

Ισλάµ απορρίπτει. Αυτή η προσέγγιση των πραγµάτων συνιστά µια µορφή βίας 

προς τους άλλους όπως και αν προσδιορίζονται αυτοί. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

τέτοιες πρακτικές µπορεί να συναντηθούν και στη ∆ύση σε αισθητά µικρότερο 

βαθµό όµως, αλλά κυρίως χωρίς να αποκτά την κάλυψη της ιερότητας που 

απαντάται στο Ισλάµ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµα και όταν τα ιερά κείµενα 

                                                           

15
 Άδωνις «Βία και Ισλάµ» σελ.68 
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κάνουν λόγο για την ευσπλαχνία που πρέπει να διακατέχει τον πιστό, θέτουν 

πάντα µια προϋπόθεση την απόλυτη υποταγή στο Ισλάµ και στις εντολές του.16  

ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Μέχρι και τις αρχές της δεύτερης µ.χ χιλιετίας η αντίδραση του Ισλαµικού 

κόσµου µέσω της τροµοκρατίας κατευθύνεται κυρίως προς το Ισραήλ και στόχους 

στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, Η 11η Σεπτεµβρίου 2001 όµως 

έρχεται να µεταβάλει τελείως τα πράγµατα καθώς τα χτυπήµατα στο αµερικανικό 

έδαφος επηρεάζουν πλέον τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και τον συσχετισµό 

δυνάµεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Το χτύπηµα δεν µπορούσε να µείνει 

αναπάντητο και οι ΗΠΑ είδαν στο πλευρό τους όλο τον κόσµο, ακόµα και την 

Ρωσία, στην επίθεση που εξαπέλυσαν κατά του Αφγανιστάν. Η συνέχεια όµως δεν 

ήταν η ανάλογη καθώς οι ΗΠΑ συνέχισαν µε την επέµβαση στο Ιράκ χωρίς αυτή 

την φορά την παγκόσµια συµπαράσταση δηµιουργώντας ένα χάσµα µεταξύ ∆ύσης 

και Ισλάµ και αφήνοντας µετέωρη όχι µόνο την µετριοπαθή αλλά και την 

δυτικόφιλη µερίδα των Μουσουλµάνων. Η συµπεριφορά αυτή εκλήφθηκε από 

πολλούς στον Ισλαµικό κόσµο ως µια νέα σταυροφορία από την πλευρά της 

∆ύσης η οποία δεν έπρεπε επίσης να µείνει αναπάντητη και είχε ως επακόλουθο 

την δηµιουργία µιας νέας γενιάς τροµοκρατών που πλέον δραστηριοποιούνταν 

κυρίως στην Ευρώπη τόσο επιχειρησιακά όσο και πολιτικά προσηλυτίζοντας στον 

ένοπλο αγώνα νεαρούς µουσουλµάνους που είχαν γεννηθεί και µεγαλώσει εκεί17.  

Η µεταφορά της τροµοκρατίας στο έδαφος της ΕΕ µάλλον θα πρέπει να 

ήταν αναµενόµενη καθώς γενικότερη επιδίωξη του κάθε εµπόλεµου είναι να 

διεξαχθεί η µάχη πάνω στο πεδίο το οποίο πλεονεκτεί ή τουλάχιστον δεν 

µειονεκτεί. Όταν λοιπόν για την ηγεµονική δύναµη δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο θα 

πρέπει οι µικρές ή µεσαίες δυνάµεις που θέλουν να αντιπαρατεθούν είτε να 

αποκτήσουν την δυνατότητα χρήσης βαλλιστικών πυραύλων µε δυνατότητες 

ατοµικών ή βιολογικών όπλων (πράγµα δύσκολο αλλά και εύκολα ανατρέψιµο από 

την ηγεµονική δύναµη) είτε, όπως αποδείχθηκε από το 2001 και µέχρι τις µέρες 

µας, να µεταφέρουν τον πόλεµο στο έδαφος της ηγεµονικής δύναµης µε το 

µοναδικό µέσο στο οποίο κατέχουν το πλεονέκτηµα, την τροµοκρατία. 

                                                           

16
 ibid σελ.86-89 

17
 Σ. Λυγερός «Η Ισλαμική τρομοκρατία» Αθήνα Απρίλιος 2016 Εκδόσεις Πατάκη. Σελ.21-24 
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Επιπρόσθετα αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι οι δυτικές κοινωνίες είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ανθρώπινη απώλεια καθώς και στα χτυπήµατα στο 

έδαφος τους, ιδιαίτερα από υποδεεστέρους αντιπάλους και εύκολα διολισθαίνουν 

στον πανικό. «Ο ασθενέστερος µόνον µια δυνατότητα έχει, να µεταφέρει (εν µέρει) 

τον πόλεµο στο έδαφος του ισχυρότερου, να επιτύχει δηλαδή µε άλλα µέσα ό,τι µια 

µεσαία ή µείζων ∆ύναµη θα κατάφερνε µε τους βαλλιστικούς της πυραύλους. Η 

δύναµη αυτή είναι η τροµοκρατία και η δολιοφθορά»18.  

Όσον αφορά στα θέµατα ριζοσπαστικοποίησης του πληθυσµού και 

τροµοκρατίας πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ ιδέας 

και πράξης και υπάρχουν πολλές έρευνες που το καταδεικνύουν. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 5% των µουσουλµάνων του Ηνωµένου Βασιλείου (περίπου 

50.000 άτοµα) συµφωνούν ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας είναι δικαιολογηµένες αν 

στόχος είναι η υπεράσπιση του Ισλάµ. Όµως οι πραγµατικοί τροµοκράτες που 

είναι ικανοί να προχωρήσουν σε µια τέτοια πράξη υπολογίζονται σε κάποιες 

εκατοντάδες. Με άλλα λόγια για κάθε 99 που διακατέχονται από ριζοσπαστικές 

ιδέες υπάρχει µόνο ένας που δυνητικά µπορεί να κάνει την ιδέα πράξη. Το να 

συµπεριφερόµαστε στους 99 σαν να αποτελούν άµεση απειλή µάλλον 

πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο κάποιοι απ αυτούς να κινητοποιηθούν προς των 

εξτρεµισµό και την τροµοκρατία. Είναι λοιπόν ζωτικής σηµασίας για τις 

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και κοινωνίες να καταλάβουν ότι είναι διαφορετικό 

πράγµα ο νόµιµος ακτιβισµός από την παράνοµη τροµοκρατία και να µην 

αντιµετωπίσουν τις διαφορετικές ιδέες σαν τροµοκρατική πράξη. Αν ο πόλεµος 

στην τροµοκρατία µετατραπεί σε πόλεµο εναντίον του διαφορετικού τότε είναι 

πολύ πιθανόν να αυξηθεί ο αριθµός των γηγενών Ευρωπαίων Μουσουλµάνων 

που θα ριζοσπαστικοποιηθούν ακραία µε ότι αυτό συνεπάγεται για την εσωτερική 

ασφάλεια της ΕΕ19.  

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο πιστός µουσουλµάνος 

οφείλει να πιστεύει τα εξής: υπάρχει ένας µόνο Θεός, ο Θεός του Ισλάµ, Αυτός και 

µόνο είναι ο ∆ηµιουργός των πάντων, υπάρχει ένα µόνο βιβλίο που περιέχει το 

                                                           

18
 Θεωρία του πολέµου Π. Κονδύλης 199) σελ 371,375,377 

19
 The Emerging Red-Green Alliance: Where Political Islam Meets the Radical Left Emmanuel 

Karagiannis a & Clark McCauley (σελ 179) 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2012.755815 
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λόγο Του και την θέλησή Του και αυτό είναι τι Κοράνιο, δεν υπάρχει παρά µόνο 

ένας κόσµος, ο κόσµος του Ισλάµ και εντός του δεν υπάρχει χώρος για άλλους, ο 

κόσµος πρέπει να εξισλαµιστεί αφού αυτή είναι η µόνο πραγµατική και ορθή 

θρησκεία. Κινούµενος µέσα σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια ο πραγµατικά πιστός 

δυσκολεύεται, αν µη τι άλλο, να κατανοήσει και να προσεγγίσει το διαφορετικό και 

µπορεί πολύ εύκολα και κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, 

να το αντιµετωπίσει βίαια.20 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

Σύµφωνα µε αρκετούς µελετητές σε όλο τον 19ο αιώνα υφέρπει µια 

πνευµατική διαµάχη στον Ισλαµικό κόσµο µεταξύ της τάσης για υιοθέτηση 

ευρωπαϊκών προτύπων ζωής και διακυβέρνησης και του ρεύµατος για επάνοδο 

στο Ισλάµ. Σε κοινωνίες όµως όπως οι Αραβικές που απουσιάζουν πλήρως τα 

στοιχεία της ∆ηµοκρατίας και της συνεννόησης, όπως τουλάχιστον τα 

αντιλαµβανόµαστε στην Ευρώπη, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δεσποτισµό και 

καταπίεση η διαµάχη αυτή παρέµεινε υφέρπουσα και δεν µετεξελίχθηκε ποτέ σε 

συζήτηση που θα µπορούσε να φέρει κάποια απτά αποτελέσµατα στην 

καθηµερινότητα των πολιτών. Κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνιών που 

εξεγέρθηκαν είναι η οικονοµική ανέχεια την οποία βίωνε, και βιώνει, µεγάλο µέρος 

του πληθυσµού η οποία οδηγεί τους πολίτες σε ακραίες καταστάσεις 

ριζοσπαστικοποίησης και µε µια αίσθηση εκδίκησης της ίδιας της κοινωνίας. Η 

κατάσταση αυτή σε συνδυασµό µε την έλλειψη παιδείας οδηγεί µεγάλο τµήµα της 

κοινωνίας προς τον εξτρεµισµό θρησκευτικό ή/και εθνικιστικό καθώς µόνο εκεί το 

άτοµο µπορεί να βιώσει έναν τόπο υπεροχής –στην µόνη αληθινή θρησκεία ή στο 

εκλεκτό έθνος. Η ίδια η δοµή του Ισλάµ που προσφέρει στον πιστό που θα 

πεθάνει για το µεγαλείο του Αλλάχ αιώνιες απολαύσεις στην επόµενη ζωή συντελεί 

στην δηµιουργία όλο και περισσότερων µαρτύρων που είναι έτοιµοι να θυσιαστούν 

για το Ισλάµ21.  

Πολλές τάσεις διαχωρισµοί- αιρέσεις έχουν εµφανιστεί µέσα στην πάροδο 

των αιώνων εντός του Ισλάµ, όπως φυσικά και στις περισσότερες θρησκείες, µε 

                                                           

20
 Άδωνις «Βία και Ισλάµ»  σελ.90 

21
 Κ. Θ.Ν Πατραγάς «Τα αίτια του θρησκευτικού εξτρεµισµού» Ηµερίδα εταιρίας σπουδών 

νεοελληνικού πολιτισµού & γενικής παιδείας  Αραβική Άνοιξη Αθήνα Νοέµβριος 2013 σελ. 53, 56-
57 



14 

κυριότερο όπως είδαµε τον διαχωρισµό µεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Ένα τέτοιο 

µεταρρυθµιστικό ρεύµα είναι ο Σαλαφισµός που εκδηλώθηκε στα τέλη του 19ου 

Αιώνα στον αραβικό- µουσουλµανικό κόσµο και υποστήριζε την επιστροφή στις 

αρχές του αυθεντικού Ισλάµ αυτού της πρώτης περιόδου. 22 

Ο Σαλαφισµός, προσπαθεί να «εξαγνίσει» το Ισλάµ από την ∆υτική επιρροή 

και τις επί αιώνες «αποκλίνουσες» παρεκβάσεις από το αληθινό Ισλάµ ή το πρώτο 

Ισλάµ ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Σαλαφισµός είναι αυστηρά σουνιτικός. Οι 

Σαλαφίτες ορίζουν το Ισλάµ ως οτιδήποτε επιτράπηκε ρητά από τον Μωάµεθ και 

έγινε δεκτό από τις τρεις πρώτες γενιές Σουνιτών οπαδών (µέχρι τον ένατο αιώνα). 

Η άποψη αυτή στηρίζεται σε ένα χαντίθ, µια δήλωση του Μωάµεθ, στην οποία 

φέρεται να είπε ότι «το καλύτερο της κοινότητάς µου είναι η γενιά µου, στην 

συνέχεια, όσοι τους ακολουθούν, µετά αυτοί που τους ακολουθούν». Κατ’ 

επέκταση, οτιδήποτε εµφανίστηκε µετά από αυτούς -και οτιδήποτε δεν ανεχόταν 

ρητά ο Μωάµεθ- θεωρείται αντι-ισλαµικό, µια εξαιρετικά ευρεία κατηγορία στην 

οποία ο κάθε ένας θα µπορούσε να προσθέσει κατά το δοκούν οτιδήποτε δεν 

υπήρχε την εποχή του Προφήτη. Φυσικά, οι κοσµικές πολιτικές ιδεολογίες, τα 

έθνη-κράτη, τα πολιτικά κόµµατα, και ούτω καθεξής είναι όλα, υπό τον ορισµό 

αυτό, µη-ισλαµικά.23 Βασική ριζοσπαστική Σαλαφιστική οργάνωση στην εποχή µας 

αποτελεί το ισλαµικό κράτος (ISIS) το οποίο µπορεί να µη άµεσα έπαιξε ρόλο στα 

γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης εκµεταλλεύτηκε όµως στην συνέχεια την 

αναταραχή που δηµιουργήθηκε (κυρίως στην Συρία και στη Λιβύη) για να 

προωθήσει τα δικά της συµφέροντα που περιελάµβαναν πόλεµο στους απίστους 

µε όλα τα µέσα καθώς και την δηµιουργία χαλιφάτου.  

Συχνά συγχέεται µε τον Ισλαµισµό, την ιδεολογία για παράδειγµα της 

Μουσουλµανικής Αδελφότητας, χωρίς όµως αυτό να ισχύει. Ο Ισλαµισµός όπως 

εφαρµόζεται από την Μουσουλµανική Αδελφότητα είναι µια σύγχρονη ιδεολογία 

που επιδιώκει να εισαγάγει το Ισλάµ στην πολιτική αρένα, επιδιώκει δηλαδή την 

επίτευξη των στόχων της µέσω της πολιτικής. Οι Ισλαµιστές είναι γνωστοί για την 

διαµόρφωση πολιτικών κοµµάτων, για την συµµετοχή τους σε εκλογές, και για την 

                                                           

22
 σαλαφίγια= επιστροφή στην προηγούµενη κατάσταση). Άδωνις «Βία και Ισλάµ» σελ. 93 

23
 Jacob Olidort «Τι είναι ο Σαλαφισµός; Πώς µια µη πολιτική ιδεολογία έγινε πολιτική δύναµη» 

(http://www.foreignaffairs.gr/articles/70753/jacob-olidort/i-theologia-stin-eksoteriki-politiki 
προσπέλαση 9 Οκτωβρίου 2016) 
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πίεσή τους προς συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις. Οι στόχοι τους είναι κυβερνήσεις, 

πανεπιστήµια και οποιοσδήποτε άλλος θεσµός στο οποίο να µπορούν να 

ενσωµατώσουν το Ισλάµ είναι αυτό που κατά άλλους ονοµάζεται πολιτικό Ισλάµ 

και θα εξετάσουµε την εµπλοκή του στα γεγονότα της Άνοιξης σε επόµενο 

κεφάλαιο.  

Παραδόξως για µια απολιτική ιδεολογία, ο Σαλαφισµός έχει γίνει µια 

σηµαντική δύναµη µε επιρροή στους πληθυσµούς της περιοχής. Αυτό αρχίζει µε 

την Αραβική Άνοιξη, και σηµατοδότησε µια σηµαντική στροφή στην πορεία των 

ισλαµιστικών κινηµάτων στον εικοστό αιώνα. Η Αραβική Άνοιξη προκάλεσε την 

ραγδαία άνοδο αλλά και την πτώση της Μουσουλµανικής Αδελφότητας, του 

παλαιότερου ισλαµιστικού κινήµατος της περιοχής, στα πάτρια εδάφη του στην 

Αίγυπτο. Είχαµε επίσης τον σχηµατισµό των σαλαφιστικών κοµµάτων στην 

Αίγυπτο και αλλού, τα οποία όµως ξεφεύγοντας από τις σαλαφιστικές αρχές περί 

απόρριψης των σύγχρονων θεσµών, συµµετείχαν στις µετα-επαναστατικές 

πολιτικές διεργασίες. Για να κατανοήσουµε τον τρόπο σκέψης εντός µιας τέτοιας 

οµάδας θα πρέπει να καταλάβουµε στο πλαίσιο αυτής της σαλαφιστικής 

κουλτούρας το εγώ του ατόµου δεν καθορίζεται από τον εσωτερικό του κόσµο, 

αλλά από τα ιερά κείµενα και την συναίνεση της κοινότητας. Έτσι για το άτοµο δεν 

υφίσταται ουσιαστικά κοινωνικό πεδίο στο οποίο να µπορεί να κινηθεί αυτόνοµα 

και να µπορεί να αναπτύξει την δηµιουργικότητα του, ενώ ο βασικός του σκοπός 

και ρόλος στη ζωή είναι να ακολουθεί πιστά τα ιερά κείµενα. Όπως προκύπτει 

λοιπόν από την ιστορία της εφαρµογής της Ισλαµικής θρησκείας ο πιστός 

υποτάσσεται στην µουσουλµανική κοσµοαντίληψη αντί αυτή να είναι εργαλείο στα 

χέρια του και να λειτουργεί υπέρ της βελτίωσης της καθηµερινότητάς του.  

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι έννοιες όπως η δηµοκρατία, η ελευθερία ή 

η ισότητα (είτε µιλάµε για ισότητα εντός Ισλάµ –άνδρες γυναίκες, είτε εκτός πιστοί-

άπιστοι) δεν συναντώνται στο Κοράνι ή στην κοινωνική πραγµατικότητα των 

Αράβων. Η ελευθερία και η δηµοκρατία είναι δηµιουργήµατα του ∆υτικού 

πολιτισµού και δεν είναι απαραίτητο ότι ο υπόλοιπος κόσµος (και κυρίως ο 

αραβικός) τα αντιλαµβάνονται µε τον ίδιο τρόπο. Χωρίς κατανόηση του κοινωνικού 

και θρησκευτικού περιβάλλοντος του Αραβικού κόσµου υπάρχει ο κίνδυνος για 
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υπεραπλουστεύσεις ή/και αβάσιµες γενικεύσεις µε αποτέλεσµα λανθασµένα 

συµπεράσµατα και δράσεις από τους εξωτερικούς δρώντες όπως η ΕΕ.24  

 Όσο πιο γρήγορα καταλάβει η ∆ύση ότι ο κόσµος δεν είναι πλασµένος 

«καθ εικόνα και καθ οµοίωση» τόσο πιο γρήγορα θα κατανοήσει τον τρόπο 

σκέψης των ατόµων αυτών για να µπορέσει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πρακτικές αυτές συναντώνται κυρίως στο αραβικό 

Ισλάµ καθώς σε άλλες περιοχές του κόσµου ο τρόπος ζωής και έκφρασης των 

Μουσουλµάνων είναι τελείως διαφορετικός.25 

Από την άλλη πλευρά είναι σίγουρο ότι και η ∆ύση δεν αντιµετώπισε ποτέ 

τους Άραβες µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει άλλες διαφορετικές αλλά όχι 

γειτνιάζουσες κουλτούρες π.χ Κινέζους ή Ιάπωνες. Ίσως η ανάµνηση των 

Σταυροφοριών και της αποικιοκρατίας από την µια, αλλά και η αραβική παρουσία 

στην Ισπανία και η µάχη του Πουατιέ26 από την άλλη δηµιουργούν µια σχέση, 

µεταξύ των δύο κόσµων, αντιφατική και περίπλοκη. 

Το ζητούµενο λοιπόν για µια αρµονική, στο µέτρο του δυνατού συνύπαρξη, 

είναι αν µπορεί σήµερα η αραβική κοινωνία να απελευθερωθεί από το κυρίαρχο 

Ισλάµ. Είναι δυνατόν να υπάρξει µια άλλη νεωτεριστική ανάγνωση του Ισλάµ που 

να θεωρεί όλους τους ανθρώπους (πιστούς και άπιστους) ίσους; Μπορεί να 

αναπτυχθεί στον αραβικό κόσµο µια κουλτούρα που να µην θεωρεί την θρησκεία 

ως την απόλυτη αλήθεια; Και από την άλλη είναι δυνατόν για την ∆ύση και πιο 

συγκεκριµένα για την Ευρώπη να µπορέσει να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του 

«άλλου» και επιπλέον να συνειδητοποιήσει ότι η ελεύθερη και µη θρησκευτικά 

καταπιεστική κοινωνία που έχει οικοδοµήσει δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει µε την 

κουλτούρα του µέσου πιστού µουσουλµάνου. Ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσει 

η αλήθεια είναι κάπου στη µέση. Είναι σίγουρα δύσκολο για τον «πολίτη» µιας 

                                                           

24
 George Voskopoulos The Arab World in a transition process through the Arab Spring 

phenomenon 

25
 . Άδωνις «Βία και Ισλάµ» Πατάκη σελ.103 

26
 Η µάχη του Πουατιέ (732) ή µάχη της Τουρ (όπως είναι επίσης γνωστή) ήταν µια µάχη µεταξύ των 

ενωµένων δυνάµεων των Φράγκων και των Βουργουνδών υπό την ηγεσία του Κάρολου Μαρτέλου ενάντια 

στους Άραβες υπό τον Αµπντούλ Ραχµάν Ιµπίν Αλ Γκαφίκι που ήδη είχαν προωθηθεί και καταλάβει την 

Ισπανία. Η µάχη έληξε µε νίκη των πρώτων. Η µάχη διεξήχθη µεταξύ των πόλεων Τουρ και Πουατιέ και 

αποτελεί ορόσηµο για την ευρωπαϊκή µεσαιωνική ιστορία, καθώς µε την νίκη των Φράγκων επετεύχθη η 

αποσόβηση του κινδύνου από την αραβική εξάπλωση στην ∆υτική Ευρώπη. 
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αραβικής χώρας να καταφέρει να αποτινάξει τον «ζυγό» της καταπίεσης εντός του 

θεοκρατικού κράτους στο οποίο διαβιεί όπως χαρακτηριστικά αποδείχθηκε και µε 

τα αποτελέσµατα της αραβικής άνοιξης. Από την άλλη πλευρά µουσουλµάνοι ζουν 

για πολλά χρόνια στην Ευρώπη χωρίς την δηµιουργία προβληµάτων ενώ τα 

κρούσµατα ριζοσπαστικοποίησης µουσουλµάνων τρίτης γενιάς που έχουν 

γεννηθεί και µεγαλώσει στην Ευρώπη και εµπλοκής της σε τροµοκρατικές 

ενέργειες, θα πρέπει να µελετηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας για την 

σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και προς τα πού αυτή οδεύει, ενώ θα ήταν µάλλον 

στερούµενο επιστηµονικής τεκµηρίωσης όλο αυτό να αποδοθεί απλά στο Ισλάµ. 

Όπως είδαµε είναι µάλλον σχετικά εύκολο να πείσεις κάποιον µεγαλωµένο σε µια 

ασφυκτικά πιεστική αραβική κοινωνία ότι αν πεθάνει ως µάρτυρας για τον Θεό 

στην επόµενη ζωή θα τον περιµένουν µια σειρά από αιώνιες απολαύσεις. 

Αντιθέτως, όταν συµβαίνει το ίδιο µε έναν νέο µεγαλωµένο στο Παρίσι ή στις 

Βρυξέλες τότε έχουµε µια αποτυχία του συστήµατος να εντάξει οµαλά αυτούς τους 

ανθρώπους οι οποίοι προσπαθώντας να βρουν µια άλλη ταυτότητα που να τους 

ικανοποιεί ως άτοµα αλλά και ως σύνολο επιστρέφουν προς την πατρογονική 

θρησκεία και προσπαθούν να βρουν τις απαντήσεις µέσω του εξτρεµισµού ακόµα 

και αν αυτό θα τους στοιχίσει την ίδια τους τη ζωή. 

Το Ισλάµ λοιπόν δεν είναι για τους πιστούς του απλά µια θρησκεία, είναι η 

µοναδική θρησκεία που κατέχει την απόλυτη αλήθεια και ορίζει την ανθρώπινη 

ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν να υπάρξει µια 

προσέγγιση και κατανόηση µεταξύ του πιστού του Ισλάµ και της ευρισκόµενης 

ιδεολογικά και πολιτισµικά στο αντίθετο άκρο κοινωνίας της ∆ύσης ή αυτό αποτελεί 

µια φενάκη; Πρέπει εδώ να προσθέσουµε ότι το Ισλάµ έπεται του Χριστιανισµού 

κατά επτά αιώνες µέσα στους οποίους και ο ίδιος ο Χριστιανισµός ξεπέρασε 

αντίστοιχες αλλά όχι πανοµοιότυπες «παιδικές ασθένειες» αλλά και οι ∆υτική –

Ευρωπαϊκή κοινωνία αντικατέστησε την έννοια του πιστού δίνοντας έµφαση στην 

έννοια του πολίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για µια προσέγγιση των δύο 

κοσµοθεωριών είναι µια διαφορετική ανάγνωση στου Ισλάµ από τους πιστούς του, 

µια ανάγνωση που θα αφήνει περιθώρια στην αναγνώριση και την συµβίωση µε το 

«άλλο» και θα ξεπερνάει την εξ αποκαλύψεως αλήθεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  Η  ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

Στις 17 ∆εκεµβρίου του 2010 ο Μοχάµεντ Μπουαζίζι ένας Τυνήσιος 

πλανόδιος πωλητής φρούτων και λαχανικών από την πόλη Σίντι Μπουζίντ της 

Τυνησίας, αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαµαρτυρίας γιατί η αστυνοµία τον είχε 

κακοµεταχειριστεί και του είχε κατάσχει τα εµπόρευµα του. Το αποτέλεσµα ήταν να 

ξεσπάσουν έντονες διαµαρτυρίες σε όλη την Τυνησία και σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα (14 Ιανουαρίου) να επέλθει η πτώση του καθεστώτος Μπέν Αλί 

ο οποίος διέφυγε στην Σ. Αραβία. Μέσα στον Ιανουάριο του 2011 ξέσπασαν 

διαδηλώσεις στο Οµάν, στην Υεµένη, στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο και την Συρία.27 

Θα ήταν αφελές να πιστέψει κάποιος ότι η αυτοπυρπόληση ενός νεαρού Τυνήσιου 

ήταν η αιτία για τα γεγονότα της Άνοιξης που εξαπλώθηκαν σε πολλές χώρες της 

περιοχής ανατρέποντας καθεστώτα δεκαετιών. Η θυσία του νεαρού Τυνήσιου 

αποτελεί την αφορµή για να ξεσπάσουν τα επεισόδια και οι βαθύτερες αιτίες είναι 

οι τριτοκοσµικές συνθήκες ζωής για µεγάλο µέρος του πληθυσµού καθώς και η 

πολυετής καταπίεση από τα καθεστώτα των χωρών αυτών που δηµιουργούν µια 

υποβαθµισµένη καθηµερινότητα για τους πολίτες.28 

ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ 

Ως Αραβική Άνοιξη λοιπόν, µπορούµε να ορίσουµε τα γεγονότα που 

ξεκίνησαν από την Τυνησία και εξαπλώθηκαν και σε άλλες αραβικές χώρες και 

είχαν σαν αποτέλεσµα να ξεσπάσουν εξεγέρσεις που στόχο είχαν κυρίως την 

ανατροπή των καθεστώτων.  

Τα γεγονότα της Άνοιξης είχαν πολλαπλές αφετηρίες αλλά και διαφορετικές 

καταλήξεις (όπου δεν βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη π.χ Συρία) αλλά µπορούµε να 

πούµε ότι είχαν και κάποια κοινά σηµεία µεταξύ τους. Γεωγραφικά τα γεγονότα 

έλαβαν χώρα σε χώρες της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής όπου 

κυριαρχούσαν το Ισλάµ και αραβικοί πληθυσµοί. Η χρήση βίας ήταν παρούσα σε 

                                                           

27
 Για µια πιο λεπτοµερή µελέτη του χρονοδιαγράµµατος των γεγονότων δείτε: The guardian Arab 

spring: an interactive timeline of Middle East protests https://www.theguardian.com/worl 
d/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline προσπέλαση 15 Νοεµβρίου 2016  
και International business Times Arab Spring 5 years on: Timeline of the major events and 
uprisings in the Middle East http://www.ibtimes.co.uk/arab-spring-5-years-timeline-major-events-
uprisings-middle-east-1539085 προσπέλαση 15 Νοεµβρίου 2016. 
28

 Σ. Λίτσας Το Φαινόµενο της Αραβικής Άνοιξης ένα χρόνο µετά στο «Η Αραβική ‘Άνοιξη» Μελέτες 
διεθνών σχέσεων, επιµέλεια Ηλίας Κουσκουβέλης εκδόσεις ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονίκη 2012 σελ 147. 
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όλες τις περιπτώσεις αν και όχι πάντα στην ίδια ένταση. Κύριο αίτηµα των 

εξεγερµένων ήταν ο εκδηµοκρατισµός των καθεστώτων, ο σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η δικαιότερη διακυβέρνηση.29  

Η Αραβική Άνοιξη θα µπορούσε να έχει συµβεί και πολύ νωρίτερα καθώς 

στα Αραβικά κράτη υπήρχαν από χρόνια πριν οι οικονοµικές και πολιτικές 

ενδείξεις και αναµένονταν να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες κοινωνικές και βέβαια 

η σπίθα που θα έδινε το έναυσµα.30 Η δυσαρέσκεια των πολιτών έτεινε συνεχώς 

αυξανόµενη λόγω της αίσθησης υψηλής διαφθοράς, των πολιτικών αποκλεισµών 

από τα κέντρα αποφάσεων και της υποβάθµισης των δηµοσίων υπηρεσιών. Οι 

θέσεις εργασίας ήταν λίγες και µε ιδιαίτερα χαµηλές αποδοχές, οι ευκαιρίες για 

εργασία των γυναικών ήταν ελάχιστες ενώ το ποσοστό του πληθυσµού που 

περιέγραφε τον εαυτό του ως «ακµάζων» έβαινε συνεχώς µειούµενο. Οι 

εξεγέρσεις φαίνεται να πυροδοτήθηκαν από έναν συνδυασµό 

κοινωνικοοικονοµικών ελλειµµάτων στην αξιοπρέπεια και την δικαιοσύνη καθώς 

και µια αυξηµένη αίσθηση αποκλεισµού των πολιτών31.  

Η Άνοιξη βασίστηκε στην επιθυµία των λαών της περιοχής για αλλαγή στις 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες τις οποίες βίωναν. Χρόνια καταπίεσης από τα 

καθεστώτα της περιοχής, τα οποία κυβέρνησαν για δεκαετίες µε κύριο όπλο τον 

φόβο32, σε συνδυασµό µε την αλµατώδη δηµογραφική αύξηση των νέων οι οποίοι 

και καλύτερη εκπαίδευση διέθεταν αλλά και πρόσβαση στο τι γίνεται σε άλλες 

χώρες του κόσµου είχαν, µέσω του διαδικτύου και των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης δηµιούργησαν ένα υφέρποντα κοινωνικό αναβρασµό που κάποια 

στιγµή θα έπρεπε να εκτονωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

προσφύγων – µεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ είναι εξοικειωµένοι µε την 

χρήση κινητών και τα χρησιµοποιούν τόσο για επικοινωνία όσο και για 

κατεύθυνση. Η γνώση λοιπόν υπήρχε, η ανάγκη επίσης και το µόνο που 

χρειαζόταν ήταν η αφορµή, η οποία δόθηκε µε την αυτοπυρπόληση του νεαρού 

οπωροπώλη στην Τυνησία. Αυτό λοιπόν που φαίνεται δεδοµένο είναι η ανάγκη για 
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 Η. Κουσκουβέλης «Το διεθνές σύστηµα και η Αραβική Άνοιξη» σελ. 2 

30
 Ιω. Αλ. Ζέπος «Αραβική Άνοιξη : ελπίδες και φόβοι» Ηµερίδα εταιρίας σπουδών νεοελληνικού 

πολιτισµού & γενικής παιδείας  «Αραβική Άνοιξη» Αθήνα Νοέµβριος 2013 σελ.60 

31
 «After the Arab Spring» Economic Transitions in the Arab World Oxford University Press, Magdi 

Amin κ.α New York 2012 σελ. 2 

32
 «Beyond the Arab Spring» The Evolving Ruling Bargain in the Middle East Oxford University 

Press, Mehran Kamrava Editor, New York 2014 σελ. 3 
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αλλαγή, το ερώτηµα όµως είναι αν όλοι οι εµπλεκόµενοι είχαν σαφή άποψη για τον 

τρόπο µε τον οποίο θα οργανωνόταν η κοινωνία την επόµενη ηµέρα και εδώ από 

ότι φάνηκε και από την µετέπειτα πορεία των γεγονότων πολλοί και διαφορετικοί 

εµπλεκόµενοι είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για την επόµενη ηµέρα. 

Το κύριο ερώτηµα εδώ είναι αν οι δυνάµεις αυτές είχαν από την αρχή 

ολοκληρωµένη και σαφή άποψη για το περιεχόµενο και τις βάσεις πάνω στις 

οποίες θα έπρεπε να στηριχθεί η οργάνωση των κοινωνιών την επόµενη µέρα. 

Ζήτηµα σηµαντικό, µε ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, αφού ο προβληµατισµός για 

την επόµενη ηµέρα αποτελούσε το κεντρικό πολιτικό θέµα όλων των 

επαναστάσεων, ιδιαίτερα µάλιστα όταν σε αυτές συµµετείχαν κοινωνικές και 

πολιτικές δυνάµεις που είχαν µεν κοινό τόπο την ανατροπή ενός δικτατορικού - 

απολυταρχικού καθεστώτος, πλην όµως είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για την 

επόµενη ηµέρα. 

∆εν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα καθεστώτα που κυβέρνησαν 

τις χώρες αυτές για δεκαετίες άφησαν µια βαριά κληρονοµιά στρεβλώσεων της 

πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, προκειµένου να διατηρήσουν την 

εξουσία τους επενδύοντας τεράστια ποσά στις δυνάµεις ελέγχου και ασφάλειας και 

όχι σε υποδοµές και ανάπτυξη για τους πολίτες.33 Όταν λοιπόν η πτώση των τιµών 

του πετρελαίου και η οικονοµική κρίση έπληξε τις οικονοµίες της περιοχής σε 

συνδυασµό µε την δυσκολία ανεύρεσης εργασίας κυρίως στους νέους το 

αποτέλεσµα ήταν µάλλον αναπόφευκτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1990 έως 

το 2011 ο πληθυσµός των νέων από 15 έως 29 ετών έχει αυξηθεί κατά 50% στην 

Λιβύη, 65% στην Αίγυπτο και 125% στην Υεµένη ενώ ταυτόχρονα η ανεργία 

ανάµεσα στους νέους παραµένει διπλάσια από τον παγκόσµιο µέσο όρο στο 23% 

το 2009. Στο σύνολο του Αραβικού κόσµου υπολογίζεται ότι µέχρι το 2020 θα 

απαιτηθούν 50 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας για να απορροφήσουν τους 

νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας34 και τα καθεστώτα της περιοχής δεν 

φαινόταν να κάνουν και πολλά γι αυτό.  
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 Yezid Sayigh «Who made the Arab spring into Arab crisis» http://carnegie-

mec.org/2016/11/20/who-made-arab-spring-into-arab-crisis-pub-66207 προσπέλαση 1/12/216 
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Press, Mehran Kamrava Editor, New York 2014 σελ.24 



21 

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

Όσον αφορά τώρα τον διεθνή παράγοντα και την εµπλοκή του στα 

γεγονότα πριν τις εξεγέρσεις, σύµφωνα µε την προ της Αραβικής Άνοιξης 

κατανοµή ισχύος στην περιοχή, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν 

πολιτικές και στρατιωτικές προσβάσεις στις πολιτικές ηγεσίες της περιοχής και θα 

µπορούσαν να προετοιµάσουν ή και να υποκινήσουν την έναρξη των γεγονότων 

αλλά αυτό δεν συνεπάγεται από κανένα µέχρι σήµερα επίσηµο στοιχείο και 

παραµένει µόνο στα επίπεδα της θεωρίας συνοµωσίας. Το σίγουρο είναι ότι οι 

ΗΠΑ περνούν από την εποχή της έντονης παρέµβασης στα θέµατα της περιοχής 

από την διακυβέρνηση Μπούς στην εποχή Οµπάµα όπου η τάση είναι η 

αποχώρηση των στρατευµάτων από Αφγανιστάν και Ιράκ αλλά και η εξαγγελία 

µιας νέας προσέγγισης προς το Ισλάµ που ανακοινώνεται από τον Αµερικανό 

Πρόεδρο στην οµιλία του κατά την επίσηµη επίσκεψη στο Κάιρο το 2009. Στην 

οµιλία αυτή ο Αµερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για την ∆ηµοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τα δικαιώµατα της γυναίκας, την θρησκευτική ελευθερία αλλά και 

την ανάγκη για κυβερνήσεις που λειτουργούν µε διαφάνεια και µε γνώµονα την 

ευηµερία των πολιτών, αυτά όπως αναφέρει είναι ανθρώπινα δικαιώµατα 

ανεξαρτήτως συστήµατος διακυβέρνησης και θα υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ 

παντού και πάντα. Μέσω αυτής της οµιλίας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ καθορίζει την 

αλλαγή πολιτικής της χώρας του προς την Μέση Ανατολή γενικότερα και δίνει το 

στίγµα ότι θα υποστηρίξει οποιαδήποτε αλλαγή που θα φέρει τις κοινωνίες πιο 

κοντά στην ∆ηµοκρατία.35  

Πρέπει βέβαια να καταστεί σαφές ότι οι έννοιες της δηµοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων γίνονται αντιληπτές τελείως διαφορετικά από τον 

Μουσουλµάνο πολίτη των εξεγερµένων περιοχών από ότι από τον µέσο 

Ευρωπαίο ή Αµερικανό και αυτό αποτελεί ακόµα µια δυσκολία κατανόησης του 

Ισλαµικού κόσµου από τους ∆υτικούς. Αν και όπως θα δούµε ο ∆υτικός κόσµος 

µάλλον πιάστηκε εξ απήνης από την εµφάνιση του φαινοµένου πολλές ξένες 

δυνάµεις (µικρότερες ή µεγαλύτερες περιφερειακές ή τοπικές) ενεπλάκησαν στην 

πορεία προσπαθώντας να επηρεάσουν την ροή των γεγονότων υπέρ των δικών 

τους συµφερόντων.  
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Μετά την αρχική φάση των εξεγέρσεων, η εξωτερική παρέµβαση υπήρξε 

έµµεση και κυρίως είχε να κάνει µε την υποστήριξη, την ανοχή ή την απόρριψη 

των απερχόµενων καθεστώτων. Η επιλογές εξαρτήθηκαν από τον βαθµό 

ανησυχίας σε θέµατα ασφαλείας, που δηµιουργήθηκε σε ισχυρούς 

εξωσυστηµικούς παράγοντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αλλαγές βρήκαν ισχυρή 

υποστήριξη όπου δεν υφίσταντο θέµατα ενεργειακής ασφάλειας καθώς και η 

πιθανότητα ροπής προς την ισλαµική τροµοκρατία ήταν µικρή, όπως στην 

περίπτωση της Τυνησίας που ήταν και η γενεσιουργός χώρα των εξεγέρσεων36. 

Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι µετά από έξι χρόνια υπάρχουν ακόµα ανοιχτά 

µέτωπα µε χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις την Λιβύη και την Συρία οι οποίες 

αποτελούν αποτυχηµένα κράτη (fail state) µε ότι αυτό συνεπάγεται για την 

ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, µε έµφαση στην Ευρώπη. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ 

Οι εξεγέρσεις λοιπόν ξεκινούν από την Τυνησία και εξαπλώνονται γρήγορα 

και στις υπόλοιπες χώρες εκφράζοντας την λαϊκή διαµαρτυρία κατά των 

απολυταρχικών καθεστώτων της περιοχής. Αρκετά ήταν τα πολιτικά ζητήµατα που 

τέθηκαν από τους εξεγερµένους σε διάφορες χώρες όπως η ελευθερία του λόγου 

στην Συρία, η πολιτική ισότητα στο Μπαχρέιν, η προσωπική ασφάλεια και η 

αξιοπρέπεια στην Τυνησία και στην Αίγυπτο αλλά τα οικονοµικά και πολιτικά αίτια 

είναι κοινά σε όλες τις χώρες της περιοχής µε κυριότερα την άνοδο των τιµών των 

τροφίµων και των καυσίµων, την ανεργία, τον υψηλό πληθωρισµό, την 

διεφθαρµένη πολιτική και διοικητική εξουσία, την οικογενειοκρατία και τον 

αυταρχισµό. Η πορεία των εξεγέρσεων έδειξε ότι δεν επρόκειτο για µια υπόθεση 

δηµοκρατικής µετάβασης όπως την διέγνωσε αρχικά ο δυτικός κόσµος ενώ από 

την κατάρρευση των περισσότερων καθεστώτων κερδισµένο βγήκε το πολιτικό 

Ισλάµ. Με τον όρο πολιτικό Ισλάµ δεν εννοείται η θεοκρατία αλλά η είσοδος του 

Ισλάµ στην πολιτική µέσω της δηµιουργίας κοµµάτων.37  

Το πολιτικό Ισλάµ θεωρεί ότι οι Ισλαµικές κοινωνίες έχουν αποµακρυνθεί 

από την βάση της θρησκείας και έχουν επηρεαστεί από πολλούς εξωτερικούς 
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παράγοντες, υποστηρίζει δε την επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες της 

θρησκείας όπως αυτές διαµορφώθηκαν την εποχή του Προφήτη ενώ βλέπει την 

ισλαµική θρησκεία ως το πλαίσιο κοινωνικών δράσεων και κανόνων που 

καθορίζουν πλήρως την ζωή του πιστού και όχι απλώς σαν µια θρησκευτική 

πνευµατική αναζήτηση. Οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι της Αιγύπτου που ιδρύθηκαν 

το 1928, αποτελούν χαρακτηριστικό εκφραστή του πολιτικού Ισλάµ.38  

Το πολιτικό Ισλάµ λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι είναι ένα πολιτικό 

σύστηµα που εκφράζεται µέσω κοµµάτων (AKP Τουρκία, Ενάχντα Τυνησία, 

Μουσουλµανική Αδελφότητα) που πρεσβεύουν την επιστροφή στην αρχική αγνή 

µορφή της θρησκείας και ανάλογα µε τον βαθµό αποδοχής των δηµοκρατικών 

θεσµών, τον αλλόθρησκων και γενικά του ξένου µπορεί να χωριστεί σε 

µετριοπαθές ή ριζοσπαστικό. Το πολιτικό Ισλάµ κατά κύριο λόγο δεν πήρε µέρος 

στις εξεγέρσεις για δύο κυρίως λόγους: πρώτον από φόβο καθώς στις 

περισσότερες χώρες βρισκόταν για δεκαετίες υπό διωγµό από τα κοσµικά 

αυταρχικά καθεστώτα και δεύτερον και µάλλον πιο σηµαντικό η εξέγερση προς τον 

ηγεµόνα, όσο αυταρχικός και αν είναι, δεν είναι συµβατή µε την Μουσουλµανική 

θρησκεία.39 Η υπακοή προς τον Μουσουλµάνο Κυβερνήτη αποτελεί υποχρέωση 

για ένα Μουσουλµάνο: «Ω! Σεις που πιστεύετε! Υπακούτε στον Αλλάχ κι 

υπακούετε τον Απεσταλµένο, και σε όσους ανάµεσά σας, έχουν εξουσία πάνω 

σας. Αν διαφωνήσετε σε κάτι, αναφέρετέ το στον Αλλάχ g.»40  

 Το πολιτικό Ισλάµ παρόλο που δεν παίρνει µέρος στις εξεγέρσεις 

βγάνει κερδισµένο (εκλογική νίκη σε Αίγυπτο και Τυνησία) και αυτό γιατί οι 

εξεγέρσεις είχαν ως κύριο στόχο την ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων αλλά 

καθώς δεν ήταν οργανωµένες κεντρικά και δε υπήρχε µια ενιαία ηγεσία, δεν είχαν 

και κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό στόχο για την επόµενη ηµέρα. Οι εξεγερµένοι 

λοιπόν ήξεραν τι δεν ήθελαν, δεν είχαν όµως ανακαλύψει ακόµα το τι ήθελαν, έτσι 

στράφηκαν προς τα κόµµατα που εξέφραζαν το πολιτικό Ισλάµ που ούτος ή 

άλλως είχαν µεγάλη απήχηση στον λαό λόγω της εν γένει θρησκευτικής 

                                                           

38Μ. Χριστοδούλου «Το θρησκευτικό-ιδεολογικό µωσαϊκό στις χώρες της Μέσης Ανατολής» 
Ηµερίδα εταιρίας σπουδών νεοελληνικού πολιτισµού & γενικής παιδείας  Αραβική Άνοιξη Αθήνα 
Νοέµβριος 2013 σελ. 28  
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 Κ. Κυριακίδης Το πολιτικό Ισλάµ και η Αραβική Άνοιξη σελ 50. 
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 Κοράνιο 4:59 «Το Ιερό Κοράνιο και µετάφραση των εννοιών Του στην Ελληνική γλώσσα» 

συγκρότηµα του βασιλιά Φαχντ για την εκτύπωση του Ιερού Κορανίου Μεδίνα Σαουδική Αραβία 
https://tikaras.files.wordpress.com/2008/05/korani-greek1.pdf    προσπέλαση 10 Οκτωβρίου 2016 
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φιλοσοφίας τους, της κοινωνικής και οικονοµικής βοήθειας που προσέφεραν µέσω 

των οργανώσεων τους στους πολίτες αλλά και λόγω των διώξεων που τα µέλη 

τους υφίσταντο για πάρα πολλά χρόνια από τα καθεστώτα.41  

Υπάρχουν δύο µεγάλα θέµατα που έχουν σηµαδέψει τον Αραβοισλαµικό 

κόσµο εδώ και δεκαετίες, και έχουν εκθρέψει σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη του 

πολιτικού Ισλάµ: η αποικιοκρατία και το Παλαιστινιακό. Μετά την κατάρρευση της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας η περιοχή διαµελίζεται από τις τότε αποικιοκρατικές 

δυνάµεις Αγγλία και Γαλλία σε σφαίρες επιρροής. Η αραβική επιθυµία για ενότητα 

δεν λαµβάνεται υπόψη και οι χώρες χαράζονται µε τεχνητά σύνορα (µια µατιά στον 

χάρτη και τα χαραγµένα σε ευθείες γραµµές σύνορα πολλών χωρών είναι πολύ 

χαρακτηριστικά). Οι µεγάλες δυνάµεις ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τα 

συµφέροντα τους στην περιοχή µε αποτέλεσµα οµοειδείς πληθυσµοί να 

διαιρούνται αυθαίρετα ενώ άλλοι να στριµώχνονται στο ίδιο κράτος χωρίς να το 

επιθυµούν Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι Κούρδοι οι οποίοι δεν καταφέρνουν να 

αποκτήσουν κράτος αλλά διαχωρίστηκαν σε τέσσερις χώρες: Ιράκ, Τουρκία, Συρία 

και Ιράν. Όλη αυτή η κατάσταση δηµιουργεί µια αίσθηση µίσους µεγάλης µερίδας 

των Αράβων προς τον ∆υτικό κόσµο ως βασικού υπεύθυνου για τον 

κατακερµατισµό του Ισλαµικού έθνους και έθεσε την βάση για την ανάδυση του 

πολιτικού Ισλάµ που χρησιµοποιούσε έναν έντονα αντιδυτικό λόγο. Με την 

αποχώρηση της αποικιοκρατίας δηµιουργούνται κοσµικά κράτη στα οποία 

εµφανίζονται διάφορα ιδεολογικά κινήµατα όπως εθνικισµός, παναραβισµός ή/και 

σοσιαλισµούς που συνεχίζουν όµως µια καταπιεστική προς τους λαούς 

διακυβέρνηση, σε µερικές περιπτώσεις δε (ιδίως προς τους διαφωνούντες) ακραία. 

Επιπρόσθετα η αποτυχία των Αραβικών καθεστώτων να υπερασπιστούν τον 

Παλαιστινιακό λαό και κατ επέκταση το Ισλαµικό έθνος δίνει ακόµα µια ισχυρή 

βάση ανάπτυξης στο πολιτικό Ισλάµ.42 Το παλαιστινιακό είναι ούτος η άλλως ένα 

θέµα που απασχολεί αλλά και διχάζει έντονα τον Ισλαµικό κόσµο από την 

δηµιουργία του κράτους του Ισραήλ και εντεύθεν ενώ και η γενικότερη στάση του 

∆υτικού κόσµου απέναντι στο ζήτηµα θεωρείται ιδιαίτερα µεροληπτική υπέρ του 

                                                           

41
 Κ. Κυριακίδης Το πολιτικό Ισλάµ και η Αραβική Άνοιξη σελ 53. 
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Ισραήλ.43 Έτσι το παλαιστινιακό λειτούργησε ως µηχανισµός νοµιµοποίησης της 

Ισλαµικής τροµοκρατίας στα µάτια των µουσουλµάνων σε παγκόσµιο επίπεδο και 

όχι µόνο στον Αραβικό κόσµο.44 Η επίλυσή του στο βαθµό που θα εξυπηρετούσε 

και τα συµφέροντα των παλαιστινίων θα αφαιρούσε ένα σηµαντικό όπλο από την 

φαρέτρα των εξτρεµιστών Ισλαµιστών στην προσπάθεια για δηµιουργία και νέων 

τροµοκρατών. Ίσως η ψηφοφορία στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την 23 

∆εκεµβρίου 2016 που καταδίκασε την πολιτική εποικισµού του Ισραήλ στα 

κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη να αποτελέσει την απαρχή µιας διαφορετικής 

αντιµετώπισης στο ζήτηµα. Το ψήφισµα περιγράφει την πολιτική αυτή ως 

σηµαντικό εµπόδιο για την εξεύρεση λύσης στο παλαιστινιακό και καλεί το Ισραήλ 

να την τερµατίσει. Το ψήφισµα αποτελεί µια σηµαντική ανατροπή στην µέχρι τώρα 

πολιτική των ΗΠΑ, καθώς η ψήφισή του κατέστη δυνατή αφού δεν άσκησαν βέτο 

και στην ψηφοφορία δήλωσαν αποχή. Μένει να φανεί αν η καινούρια αµερικανική 

διοίκηση θα συνεχίσει την ίδια πολιτική και µετά τις 20 Ιανουαρίου 201745.  

Η ανωτέρω ανάλυση παρουσιάζει την κατάσταση από την πλευρά των 

Αράβων και τους τοποθετεί σε µια θέση του µόνιµα καταπιεσµένου από την ∆ύση, 

που προσπαθεί µη έχοντας άλλη εναλλακτική, ακόµα και µέσω ακραίων µεθόδων, 

να βρει το δίκιο του. Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη46, που εδράζεται στο 

επιχείρηµα ότι το αραβικό έθνος µε όχηµα τον Μουσουλµανισµό κατάφερε 

ξεκινώντας από τα όρια της σηµερινής Σαουδικής Αραβίας να εξαπλωθεί στις 

περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής 

χρησιµοποιώντας αρκετά βίαιες µεθόδους επιβολής και εξάπλωσης ενώ 

ταυτόχρονα στηλιτεύουν τη ∆ύση για τις πρακτικές που χρησιµοποίησε στην 

περιοχή ξεχνώντας να κάνουν το ίδιο για τους εαυτούς τους αλλά και για την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία στην συνέχεια, που κυβέρνησε τις περιοχές αυτές για 
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45 Rebuffing Israel, U.S. Allows Censure Over Settlements  

http://www.nytimes.com/2016/12/23/world/middleeast/israel-settlements-un-vote.html?_r=0 
προσπέλαση 25/12/2016 
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µε ακραίες αντιδράσεις που µάλλον δηµιουργεί προβλήµατα παρά τα λύνει 
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πέντε αιώνες47. Ως συνήθως η αλήθεια είναι κάπου στη µέση καθώς κανείς δεν 

µπορεί να αµφισβητήσει τις ευθύνες του ∆υτικού κόσµου για την πολιτική που έχει 

ακολουθήσει στην περιοχή αλλά από την άλλη και µετά την αποχώρηση των 

∆υτικών από την περιοχή τα καθεστώτα που εγκαθιδρυθήκαν δεν διακρίθηκαν για 

την ∆ηµοκρατική πολιτική τους ή πιο σηµαντικό, την προσπάθεια για ευηµερία των 

λαών τους παρόλο που η περιοχή είναι από τους βασικότερους παρόχους 

πετρελαίου στον κόσµο.   

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΙ∆ΕΣ  

Αν και για το ίδιο το Ισλάµ δεν νοούνται κράτη και διαφορετικές διοικητικές 

ενότητες καθώς οι µουσουλµάνοι αποτελούν µια ενιαία ενότητα την κοινότητα των 

πιστών (Ούµµα) στην ουσία η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική καθώς 

εντός του Ισλάµ υπάρχουν πλήθος διαφορετικών θρησκευτικών διαχωρισµών µε 

κυριότερο τον διαχωρισµό µεταξύ Σουνιτών (Sunni) και Σιιτών (Shia). Η διαµάχη 

ξεκινά µε αφορµή την διαδοχή του Προφήτη µετά τον θάνατό του και φτάνει µέχρι 

τις µέρες µας µε κύριους εκφραστές το σιιτικό Ιράν από την µία και τη σουνιτή 

Σαουδική Αραβία από την άλλη. Η διαµάχη αυτή έπαιξε ρόλο και κατά την διάρκεια 

των γεγονότων της Αραβικής Άνοιξης καθώς κάθε εµπλεκόµενος προσπαθούσε 

να αποκοµίσει τα µεγαλύτερα κέρδη και να διαφυλάξει τα συµφέροντά του. Το 

2011 λοιπόν οι πλούσιες Μοναρχίες των χωρών του κόλπου (Σ. Αραβία, Κατάρ, 

Κουβέιτ και Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα) βλέπουν τα γεγονότα της Άνοιξης σαν µία 

απειλή που θέλουν να την κρατήσουν µακριά από τις ακτές τους. Ανακοινώνουν 

προγράµµατα οικονοµικής υποστήριξης στο εσωτερικό και υποστηρίζουν 

(οικονοµικά κυρίως) τα ισλαµικά κόµµατα τα οποία θεωρούν πολύ πιο κοντά στα 

συµφέροντά τους καθώς δεν εµπιστεύονται τα αστικά καθεστώτα που 

ενδεχοµένως να προκύψουν. Επιπρόσθετα µια άνοδος ισλαµιστικών 

κυβερνήσεων ενισχύει την ηγετική θέση της Σαουδικής Αραβίας η οποία διαθέτει 

στα εδάφη της τους δύο ιερούς τόπους του Ισλάµ την Μέκκα και την Μεδίνα. Για 

τους ίδιους λόγους στην Ιορδανία ο Βασιλιάς αντικατέστησε τον Πρωθυπουργό και 

άλλαξε την θεωρούµενη από τους διαδηλωτές διεφθαρµένη Κυβέρνηση, στο 
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Μαρόκο σε λιγότερο από δυο εβδοµάδες από την έναρξη των διαδηλώσεων 

ανακοίνωσε δηµοψήφισµα για την αλλαγή του Συντάγµατος, και µεταρρυθµίσεις 

όπως την δηµιουργία ανεξάρτητης αρχής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και 

εκλογές, στο Οµάν ο Σουλτάνος απέλυσε 12 υπουργούς, αύξησε τον κατώτατο 

µισθό και υποσχέθηκε την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αντίστοιχα µέτρα 

πάρθηκαν και στην Αλγερία και στην Μαυριτανία για να µπορέσουν να 

ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της Άνοιξης και να αποφύγουν την ανατροπή.48 

Όσον αφορά τις χώρες που η εξέγερση κλιµακώθηκε, στην Τυνησία η 

Σαουδική Αραβία και το Κατάρ υποστήριξαν το ισλαµικό κόµµα Ενάχντα 

διαθέτοντας τεράστια δάνεια για την ανοικοδόµηση της χώρας και την ενίσχυση 

των συναλλαγµατικών αποθεµάτων, στην Λιβύη πήραν ενεργό µέρος, µαζί µε τις 

∆υτικές δυνάµεις, κατά την εισβολή για την ανατροπή του καθεστώτος του 

Μουαµάρ Καντάφι προσφέροντας βάσεις ανεφοδιασµού αλλά και στρατιωτικές 

δυνάµεις ενώ στην Συρία πήραν ανοιχτά µέρος εναντίον του καθεστώτος Άσαντ (ο 

οποίος είναι σύµµαχος µε το Σιιτικό Ιράν) κινητοποιώντας την διεθνή κοινότητα 

εναντίον του και προχωρώντας τον Νοέµβριο του 2012 στην αναγνώριση του 

Συριακού Εθνικού Συνασπισµού (συριακή αντιπολίτευση) ως µοναδικού νόµιµου 

εκπροσώπου της Συρίας49. Ταυτόχρονα οι δύο χώρες δεν θέλουν να ανατραπούν 

οι σουνιτικές µοναρχίες του Μαρόκου και της Ιορδανίας και προσέφεραν πολιτική 

και υλική συµπαράσταση φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο να προτείνουν και την 

είσοδό τους στο Συµβούλιο για την Συνεργασία στον Κόλπο (ΣΣΚ)50 αν και η θέση 

τους στον χάρτη δεν συνάδει µε το όνοµα του Συµβουλίου51. 

Ταυτόχρονα στο Μπαχρέιν µη επιθυµώντας ενδυνάµωση των 

πλειοψηφούντων αριθµητικά Σιιτών εναντίων του Σουνιτικού καθεστώτος, έστειλαν 

Σαουδάραβες στρατιώτες στη χώρα υπό την σηµαία του ΣΚΚ. Το Ιράν από την 

άλλη µεριά ενισχύει τους Σιίτες αντάρτες στην Υεµένη, στηρίζει την Χεζµπολάχ 
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στον Λίβανο και αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους συµµάχους του Άσαντ 

στην Συρία, µαζί µε την Ρωσία52.  

Η συµπεριφορά και των υπόλοιπων διεθνών δρώντων είναι διαφορετική 

κατά περίπτωση, µετά την εµφάνιση των γεγονότων της Άνοιξης καθώς στην 

Τυνησία τα πράγµατα κινούνται γρήγορα και χωρίς σηµαντική παρέµβαση από το 

εξωτερικό, στην Αίγυπτο παρεµβαίνουν έµµεσα και υποστηρίζουν την αλλαγή 

καθεστώτος ενώ στην Λιβύη ο ρόλος είναι πλήρως παρεµβατικός και το καθεστώς 

Καντάφι εκδιώκεται µε την χρήση στρατιωτικών µέσων από την ∆ύση. Όσον 

αφορά βέβαια την ΕΕ είναι χαρακτηριστική για άλλη µια φορά η αδυναµία 

εµφάνισης µιας κοινής θέσης καθώς στην ψηφοφορία στο Συµβούλιο Ασφαλείας 

για την επιβολή κυρώσεων στην Λιβύη η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο 

τάσσονται υπέρ ενώ η Γερµανία απέχει δείχνοντας την διαφωνία της53. 

Όσον αφορά την Αίγυπτο, η οποία αποτελεί κρίσιµο παράγοντα σε θέµατα 

µεγάλου διεθνούς ενδιαφέροντος όπως το Παλαιστινιακό, οι σχέσεις της ∆ύσης µε 

τον Αραβικό- Ισλαµικό κόσµο, η Ισλαµική τροµοκρατία καθώς και η απρόσκοπτη 

ενεργειακή τροφοδοσία της πάντα ευρισκόµενης σε ενεργειακή αναζήτηση 

Ευρώπης54 όπως είπαµε η αλλαγή καθεστώτος έτυχε της έµµεσης βοήθειας από 

τον διεθνή παράγοντα. Αποτέλεσµα ήταν οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι να βρεθούν 

στην εξουσία το καλοκαίρι του 2012 µετά από ελεύθερες εκλογές. Ο 

προερχόµενος από τις τάξεις των Αδελφών Μουσουλµάνων πρόεδρος της 

Αιγύπτου Μοχάµαντ Μόρσι, στην διάρκεια της δωδεκάµηνης θητείας του είχε να 

αντιµετωπίσει δύο πολύ σηµαντικά προβλήµατα: την άσχηµη οικονοµική 

κατάσταση σε συνδυασµό µε την υψηλή ανεργία ιδιαίτερα µεταξύ των νέων αλλά 

και την έντονη κοινωνικοπολιτική πόλωση του αιγυπτιακού λαού.  

Όσον αφορά την οικονοµική κατάσταση της χώρας παρά τις προσπάθειες 

δεν σηµειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος στην καθηµερινότητα των πολιτών ενώ το 

πρόβληµα της υψηλής ανεργίας παραµένει δυσεπίλυτο καθώς η οικονοµία θα 

πρέπει να απορροφά κάθε χρόνο 600.000 νέους εργαζόµενους κάτι που 

απαιτούσε ρυθµούς ανάπτυξης της τάξης του 6-7% ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης της 
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χρονιάς διακυβέρνησης από τον Μόρσι κυµάνθηκε στο 2,2% το 2012 και στο 2,1% 

το 201355. Αυτό εξηγεί και τα αποτελέσµατα δηµοσκόπησης που διεξήχθη λίγες 

ηµέρες πριν την ανατροπή Μόρσι σύµφωνα µε την οποία το 71% θεωρεί ότι οι 

ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα έχουν µειωθεί ενώ το 42% δηλώνει ότι θα 

χρειαστούν πάνω από πεντε χρόνια για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης το 80% 

δηλώνει ότι σήµερα (2013) η χώρα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση απ' ό,τι επί 

εποχής Μουµπάρακ, ενώ µόλις το 14% σε καλύτερη56. 

Αναφορικά µε την πολιτικοοικονοµική διαίρεση του Αιγυπτιακού λαού 

φαίνεται ότι µάλλον επιθυµούσε την αλλαγή παρά την διολίσθηση σε ένα Ισλαµικό 

κράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μόρσι στις εκλογές του 2012 στον πρώτο γύρο 

κατέλαβε ποσοστό 24,78% µε τον δεύτερο υποψήφιο Αχµέντ Σαφίκ, πρώην 

πρωθυπουργού της εποχής Μουµπάρακ, να πετυχαίνει ποσοστό 23,66%. Ο 

Μόρσι κατάφερε να εκλεγεί στις επαναληπτικές εκλογές µε ποσοστό 51,73%57. 

Φαίνεται ότι µάλλον επικεντρώθηκε στην εδραίωση των αδελφών Μουσουλµάνων 

στην εξουσία αδιαφορώντας για τα µηνύµατα δυσαρέσκειας από τους πολίτες 

αλλά και τις ένοπλες δυνάµεις που αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τον 

θεµατοφύλακα του πολιτεύµατος µε δικαίωµα παρέµβασης όποτε το κρίνουν 

απαραίτητο κάτι το οποίο στην αιγυπτιακή πραγµατικότητα δεν ακούγεται τόσο 

αρνητικό όσο ίσως ακούγεται στα αυτιά του µέσου Ευρωπαίου58.  

Είναι λοιπόν εµφανές ότι στο πλέγµα εφαρµογής στρατηγικής στην περιοχή 

της Βορείου Αφρικής και της Μ. Ανατολής η ∆ύση δεν είναι ο µοναδικός παίκτης 

αλλά αντίθετα και ο τοπικοί δρώντες µε πρωτοστάτες το Ιράν και την Σαουδική 

Αραβία προσπαθούν να εδραιώσουν τα αντικρουόµενα συµφέροντα τους ενώ η 

µεταξύ τους αντιπαράθεση που εδράζεται όπως είδαµε σε θρησκευτικά στοιχεία, 

προβλέπεται ιδιαίτερα σκληρή πολύπλευρη και διαρκής. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
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όπως φαίνεται σε κανέναν από τους δύο δεν αρέσει η επιδίωξη της ΕΕ για 

εγκαθίδρυση δηµοκρατικών καθεστώτων που θα µπορούσαν να κατευθύνουν τις 

τοπικές κοινωνίες σε έναν άλλο πολύ διαφορετικό δρόµο καθώς κάτι τέτοιο θα 

αποτελούσε ευθεία αµφισβήτηση των ίδιων των καθεστώτων.  

Ο ανταγωνισµός µεγαλώνει ακόµα περισσότερα καθώς στην περιοχή 

εµπλέκεται ενεργά και διεθνείς δρώντες όπως η Ρωσία που διατηρεί ενεργά 

συµφέροντα στην Συρία του Άσαντ καθώς αποτελεί το µοναδικό της σύµµαχο στην 

Μεσόγειο αυτή την στιγµή, τις ΗΠΑ οι οποίες όσο και αν έχουν µετατοπίσεις το 

ενδιαφέρον τους τα τελευταία χρόνια προς την Ασία παραµένουν µια πλανητική 

δύναµη µε πολλά συµφέροντα στην περιοχή, ενώ αξιοσηµείωτο είναι και το 

ενδιαφέρον αλλά και η παρουσία της Κίνας στην ανατολική Μεσόγειο στην 

προσπάθειά της να ξαναδηµιουργήσει τον δρόµο του µεταξιού, µε την εκτέλεση 

κοινών ναυτικών ασκήσεων µε την Ρωσία το 201559.  

Αν και αρχικά οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσµο έδειχναν να σηµατοδοτούν 

ένα είδος αφύπνισης των πληθυσµών µε στόχο µια πιο δηµοκρατική κοινωνία η 

συνέχεια έδειξε ότι δεν επρόκειτο για µια επανάσταση αλλά µάλλον για εξεγέρσεις 

µε χαρακτήρα θρησκευτικό ή/και φυλετικό παρά πολιτικό που στόχο κατέληξαν, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, να έχουν την αντικατάσταση των καθεστώτων µε 

νέα επίσης καθεστώτα. Οι λαοί στις περιοχές αυτές αδικηµένοι και καταπιεσµένοι 

για πολλά χρόνια προσπάθησαν να ανατρέψουν την καθεστωτική τάξη χωρίς 

όµως να µπορούν να δώσουν έµφαση σε ζητήµατα θεσµών, εκπαίδευσης, 

ανάπτυξης ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων, θέµατα γυναικείας 

χειραφέτησης και αλλαγής των οικογενειακών κανόνων όπως λανθασµένα 

διαγνώστηκε από πολλούς στην ∆ύση και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πολλοί είναι οι λόγοι που συντέλεσαν σε αυτό µε κυριότερους την πίεση που 

ασκήθηκε από τις µεγάλες Σουνιτικές χώρες (Σ. Αραβία Κατάρ) για έλεγχο και 

περιορισµό των εξεγέρσεων, την λανθασµένη ανάγνωση του φαινοµένου από την 

∆ύση αφού προσπάθησε να το προσεγγίσει µέσω του δυτικού τρόπου σκέψης και 

θεώρησης του κόσµου αλλά κυρίως γιατί ο κάτοικος των εξεγερµένων χωρών 

παραµένει στην συντριπτική του πλειοψηφία ένα βαθιά θρησκευόµενο άτοµο που 
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µπορεί να αποζητά ένα καλύτερο αύριο αλλά δύσκολα µπορεί να ξεφύγει από τις 

νόρµες και τα προστάγµατα του Ισλαµικού τρόπου σκέψεις (είναι χαρακτηριστικό 

ότι σε καµία φάση των εξεγέρσεων της Αραβικής Άνοιξης δεν τέθηκε το θέµα των 

γυναικείων δικαιωµάτων και της θέσης της γυναίκας στον Ισλαµικό κόσµο)60. 

Μέσα σε αυτό το σύνθετο πλέγµα πολλών διεθνών και τοπικών 

παραγόντων µε πολλά και αντικρουόµενα συµφέροντα, καλείται η ΕΕ να 

λειτουργήσει ως µια ήπια δύναµη προσφέροντας λύσεις σταθεροποίησης και 

ανάπτυξης στις κοινωνίες της περιοχής βοηθώντας να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο 

και βιώσιµο µέλλον εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο και την δική της ασφάλεια. 

Όπως αναφέρεται και στην συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας «Είναι προς το συµφέρον των 

πολιτών µας να επενδύσουµε στην ανθεκτικότητα των κρατών και των κοινωνιών 

που βρίσκονται ανατολικά µας, έως την κεντρική Ασία, και στα νότια έως την 

κεντρική Αφρική. Η αστάθεια πέραν των συνόρων µας απειλεί το σύνολο των 

ζωτικών µας συµφερόντων. Αντίθετα, η ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα των 

κρατών και των κοινωνιών να αναµορφώνονται για να αντέξουν εσωτερικές και 

εξωτερικές κρίσεις και να ανακάµψουν από αυτές, ωφελεί εµάς και τις χώρες των 

γειτονικών περιοχών µας, καλλιεργώντας το έδαφος για την επίτευξη βιώσιµης 

ανάπτυξης και ακµαίων κοινωνιών. Η ΕΕ θα προωθήσει, λοιπόν, µαζί µε τους 

εταίρους της, την ανθεκτικότητα στις περιοχές που την περιβάλλουν. Ανθεκτικό 

κράτος σηµαίνει ασφαλές κράτος και η ασφάλεια έχει καθοριστική σηµασία για την 

ευηµερία και τη δηµοκρατία. Ωστόσο, ισχύει και το αντίστροφο. Για να 

διασφαλίσουµε τη βιώσιµη ασφάλεια, δεν πρόκειται να υποστηρίξουµε µόνο τους 

κρατικούς θεσµούς. Σύµφωνα µε τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης, η 

ανθεκτικότητα συνιστά ευρύτερη έννοια που περιλαµβάνει όλα τα άτοµα και την 

κοινωνία στο σύνολό της. Στον πυρήνα του ανθεκτικού κράτους βρίσκεται η 

ανθεκτική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από δηµοκρατία, εµπιστοσύνη στους 

θεσµούς και βιώσιµη ανάπτυξη»61. Η ικανότητα βέβαια να επιτύχει η ΕΕ τους 

στόχους που έχει θέσει µένει να αποδειχθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 

 

Όπως είδαµε οι επιπτώσεις της Αραβικής Άνοιξης ήταν πολλές και 

διαφορετικές ανάλογα µε την περιοχή και την χώρα. Σήµερα έξι χρόνια µετά η 

κατάσταση στην Λιβύη εξακολουθεί να παραµένει ρευστή καθώς η επέµβαση της 

∆ύσης πέτυχε να ανατρέψει το καθεστώς Καντάφι αλλά απέτυχε να δηµιουργήσει 

συνθήκες ασφαλείας και αυτή την στιγµή βιώνουµε την ύπαρξη ενός 

αποτυχηµένου κράτους στην γειτονιά µας µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται σε 

θέµατα ασφάλειας. Στην Συρία συνεχίζεται ο αιµατηρός εµφύλιος µε εµπλοκή 

πολλών διεθνών δρώντων και αβέβαιη ακόµα έκβαση, ενώ τα προβλήµατα 

ασφαλείας που έχει δηµιουργήσει τοπικά αλλά και στην ΕΕ πολλά. Στην Αίγυπτο 

αφού ανατράπηκε το καθεστώς Μουµπάρακ, στην εξουσία βρέθηκαν οι Αδελφοί 

Μουσουλµάνοι οι οποίοι όµως ανατράπηκαν µετά από ένα χρόνο από τις Ένοπλες 

∆υνάµεις της χώρας χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις ούτε από την κοινωνία αλλά ούτε 

από την διεθνή κοινότητα η οποία µάλλον προτιµάει την σταθερότητα που 

προσφέρει ο νυν πρόεδρος Σίσι ως πρώην στρατιωτικός, παρά την αβεβαιότητα 

µια Ισλαµιστικής Κυβέρνησης. Στην Υεµένη συνεχίζονται οι συγκρούσεις µεταξύ 

Σιιτών και Σουνιτών (µε την βοήθεια Ιράν και Σ. Αραβίας αντίστοιχα) χωρίς να 

προβλέπονται πιθανότητες βελτίωσης της κατάστασης.  

Στις αρχές του 2016 η κατάσταση µεταξύ Σιιτών και Σουνιτών έγινε ακόµα 

πιο περίπλοκη καθώς η Σ. Αραβία προχώρησε στην εκτέλεση διά αποκεφαλισµού 

του Σιίτη κληρικού Νιµρ αλ Νιµρ. Ο Νιµρ αλ Νιµρ ήταν ένας ήρωας της Σιιτικής 

µειονότητας της Σ. Αραβίας και είχε συλληφθεί το 2012 κατηγορούµενος για 

ανυπακοή προς τον ηγεµόνα και ενθάρρυνση και συµµετοχή σε διαδηλώσεις. Η 

αρχή είχε γίνει το 2011 καθώς οι Σιίτες της Ανατολικής Επαρχίας της Σαουδικής 

Αραβίας ξεσηκώθηκαν παρακινηµένοι από την Αραβική Άνοιξη και ο Νιµρ τους 

καλούσε να βάλουν ένα τέλος στη µοναρχία των Αλ Σαούντ και να απαιτήσουν 

ισότητα για τη Σιιτική µειονότητα. Μετά την εκτέλεση, ακολούθησαν βίαιες 

διαδηλώσεις στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Τεχεράνη και οι δύο 

χώρες διέκοψαν τις διπλωµατικές τους σχέσεις και τις µεταξύ τους πτήσεις. Το 

Μπαχρέιν, το Σουδάν, το Τζιµπουτί και η Σοµαλία έσπευσαν να διακόψουν και τις 

δικές τους διπλωµατικές σχέσεις µε το Ιράν ενώ τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το 

Κατάρ και το Κουβέιτ τις υποβάθµισαν. Η Σουνιτική Ιορδανία (που δέχεται υψηλή 
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χρηµατική βοήθεια από τον Κόλπο) τάχθηκε κατά του Ιράν ενώ η Αίγυπτος (που 

έχει λάβει επίσης δισεκατοµµύρια σε βοήθεια από το Ριάντ την τελευταία τριετία) 

χαρακτήρισε την αντίδραση της Τεχεράνης στην εκτέλεση του Νιµρ ως «ανάµειξη 

στα εσωτερικά ζητήµατα του βασιλείου». Η Παλαιστινιακή Αρχή εξέδωσε δήλωση 

µετά την εκτέλεση του Νιµρ λέγοντας ότι στέκεται στο πλευρό του Ριάντ στον 

αγώνα του «κατά της τροµοκρατίας» (η Σαουδική Αραβία είναι ο µεγαλύτερος 

δωρητής της Π.Α. στον αραβικό κόσµο ενώ το Ιράν υποστηρίζει τη Χαµάς). Στην 

Τουρκία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι εκτελέσεις στη 

Σαουδική Αραβία αποτελούν εσωτερικό ζήτηµα. Υπέρ του Ιράν τοποθετήθηκαν η 

Χεζµπολάχ στον Λίβανο, η Σιιτική κυβέρνηση του Ιράκ, όπου Σιίτες βγήκαν στους 

δρόµους απαιτώντας διακοπή των σχέσεων µε τη Σαουδική Αραβία, και η Συρία 

του Ασαντ. Η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Γερµανία και η Βρετανία παρότρυναν τις δύο 

πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση και προσφέρθηκαν να µεσολαβήσουν για να 

µην εκτραχυνθεί η κρίση62.  

ΤΥΝΗΣΙΑ, ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; 

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον η Τυνησία φαντάζει σαν όαση. Στην 

χώρα που αποτέλεσε το σηµείο εκκίνησης των γεγονότων της Άνοιξης, τα 

πράγµατα είναι διαφορετικά καθώς φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος σε 

θέµατα εκδηµοκρατισµού και αλλαγής (έτσι τουλάχιστον όπως τα 

αντιλαµβανόµαστε στη ∆ύση) χωρίς την µεσολάβηση ταραχών και αποτελεί ένα 

στοίχηµα για την επιτυχία της επέµβασης της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

Τυνησία απέκτησε το 1861 το πρώτο χρονικά Σύνταγµα µη δυτικοευρωπαϊκής 

χώρας και ίσως και αυτή η παράδοση να έχει παίξει κάποιο ρόλο63.  

Την περίοδο µετά την αλλαγή σκηνικού το 2011 στην Τυνησία η Ε.Ε 

δεσµεύτηκε να υποστηρίξει την µετάβαση της Χώρας προς µια κοινωνία πιο 

δηµοκρατική και ελεύθερη µε ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε αυτό το 

νέο πλαίσιο η Ε.Ε και η Τυνησία παραδοσιακοί εταίροι λόγο γεωγραφικών, 

πολιτιστικών και εµπορικών σχέσεων καθιέρωσαν µια προνοµιακή εταιρική σχέση 

από το 2012. Το ειδικό καθεστώς στις σχέσεις µε την Τυνησία, απηχεί την 
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δέσµευση της Ένωσης να προσφέρει υποστήριξη στην προσπάθεια της Τυνησίας 

για µετάβαση σε µια πιο δηµοκρατική κοινωνία, και να αντιµετωπίσει µια σειρά 

από σχετικές προκλήσεις σε µια εύθραυστη πολιτικοστρατιωτικά περιοχή όπως η 

σταθεροποίηση της ∆ηµοκρατίας κυρίως µέσω της εφαρµογής του Συντάγµατος 

του 2014, οι πιεστικές οικονοµικές – κοινωνικές συνθήκες (αυξηµένη νεανική 

ανεργία) καθώς και η διαρκής απειλή της τροµοκρατίας. Αποτελεί επίσης έκφραση 

της κοινής φιλοδοξίας για σύσφιξη των διµερών σχέσεων σε όλους τους δυνατούς 

τοµείς- πολιτική, πολιτιστική, οικονοµία, εµπορικές συναλλαγές και ασφάλεια- και 

έχει εκφραστεί στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο όταν τον Ιούλιο του 2015 ο 

Πρωθυπουργός της Τυνησίας Habib Essid παρευρέθηκε στην συνεδρίαση του 

συµβουλίου εξωτερικών υποθέσεων (Foreign Affairs Council) υπό την προεδρία 

της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.Federica Mogherini.  

Μετά το 2011 η Ε.Ε έχει υπερδιπλασιάσει την οικονοµική ενίσχυση 

καθιστώντας την Τυνησία  την χώρα µε τα µεγαλύτερα προνόµια από τους νότιους 

γείτονες της Ένωσης, καθώς είναι αυτή που έχει επιδείξει την µεγαλύτερη πρόοδο 

σε θέµατα ανάπτυξης της ∆ηµοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Ο συνδυασµός των επιχορηγήσεων (πάνω από 1,2 δισεκατοµµύρια 

ευρώ), της οικονοµικής βοήθειας (800 εκατοµµύρια ευρώ) και δανείων (1,5 

δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο από την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων) ανεβάζει 

το σύνολο της οικονοµικής στήριξης από το 2011 έως το 2016 στο ποσό των 3,5 

δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το ύψος του ποσού αντανακλά την ισχυρή δέσµευση ης 

Ένωσης για παροχή βοήθειας στην χώρα και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια 

πιο γρήγορη και οµαλή µετάβαση σε µια δηµοκρατικότερη κοινωνία64. 

Η Ένωση µέσω της περιφερειακής πολιτικής της προσπαθεί να 

εκµεταλλευτεί κάθε πιθανή ευκαιρία για να συσφίξει τις σχέσεις της µε την Τυνησία 

και να προωθήσει την δηµοκρατική µετάβαση στην ολοκλήρωση της οποίας έχει 

εναποθέσει πολλά. Ένας επιπλέον παράγοντας στον οποίο στηρίζεται η Ένωση 

είναι οι κοινωνικές συλλογικότητες που έχουν αναπτυχθεί στην χώρα οι οποίες 

έχουν προσφέρει πολλά στην διαδικασία της µετάβασης µε κορύφωση το βραβείο 
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Nobel ειρήνης του 2015 που απονεµήθηκε στο κουαρτέτο εθνικού διαλόγου της 

Τυνησίας “για την αποφασιστική συµβολή του στην οικοδόµηση µιας 

πλουραλιστικής δηµοκρατίας µετά την Επανάσταση του Γιασεµιού το 2011”,όπως 

ανέφερε η Επιτροπή Νόµπελ65.  

 Για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στον ελάχιστο χρόνο η 

Ένωση έχει επικεντρώσει στα ακόλουθα σηµεία: 

Κοινωνικές- οικονοµικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο την ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την ολοκλήρωση. 

Την παγίωση των θεµελιωδών θεσµών της ∆ηµοκρατίας 

Αειφόρος τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη 

Μεγάλη πρόοδος στις ευρωτυνησιακές σχέσεις επετεύχθη τα έτη 

2015-16 µε απτά αποτελέσµατα στους εξής τοµείς: 

Στον τοµέα της αντιτροµοκρατίας και της πρόληψης της 

ριζοσπαστικοποίησης του πληθυσµού, εγκαινιάστηκε διάλογος µεταξύ Ε.Ε και 

Τυνησίας τον Νοέµβριο του 2015 µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις που δέχτηκε η 

χώρα τον Μάρτιο (Μουσείο Bardo) και τον Ιούνιο (τουριστικό θέρετρο Port El 

Kantaoui). Η Ένωση πέρα από το πρόγραµµα, αξίας 23 εκατοµµυρίων ευρώ, που 

αφορά σε δράσεις για τον εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση των υπηρεσιών 

ασφαλείας πρότεινε και άλλες δράσεις για τον ίδιο σκοπό ενώ τον Απρίλιο του 

2016 ξεκίνησε ένας τριµερής διάλογος, πρωτόγνωρος για την περιοχή, µεταξύ των 

αρχών της Τυνησίας και της Ένωσης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών της 

χώρας, µε στόχο την σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ τους κάτι που πιστεύεται ότι θα 

επιταχύνει την διαδικασία του εκδηµοκρατισµού. 

Οι διαπραγµατεύσεις για µια σφαιρική και σε βάθος συµφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών (Deep and Comprehensive Free trade Agreement DCFTA) η οποία 

θεωρείται από πλευράς Ένωσης πολύ σηµαντική για να επανέλθουν οι επενδύσεις 

και οι ανάπτυξη καθώς και για την οικονοµική και εµπορική διασύνδεση µε την 

Ένωση, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2015 κατά την διάρκεια της επίσκεψης της 

επιτρόπου εµπορίου της Ένωσης. Οι διαπραγµατεύσεις συνεχίστηκαν τον Απρίλιο 
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του 2016 και θα επαναληφθούν τον ∆εκέµβριο. Η Ένωση υποστηρίζει σθεναρά 

την εφαρµογή της συµφωνίας. 

Πάρθηκαν ειδικά µέτρα για την στήριξη της ζωτικής για την χώρα 

βιοµηχανίας παραγωγής ελαιολάδου, (αύξηση ποσοστού αφορολόγητων 

εισαγωγών για δύο χρόνια) µε στόχο την υποστήριξη της οικονοµίας λόγω των 

µειωµένων εσόδων που καταγράφηκαν στον τουριστικό τοµέα.  

Η συµφωνία κινητικότητας (Mobility Partnership MP) που υπογράφηκε το 

2014 παρέχει ένα δοµηµένο και ολοκληρωµένο πλαίσιο για τον διάλογο σε θέµατα 

µετανάστευσης και στόχο έχει την βελτίωση των διαδικασιών της επιχειρησιακής 

και οικονοµικής διαχείρισης του προβλήµατος. Η συµφωνία έχει προσδιορίσει µια 

ευρεία γκάµα προτεραιοτήτων για την διαχείριση της µετανάστευσης, την 

κινητικότητα, την νόµιµη ή µη µετανάστευση, την εµπορία ανθρώπων, τον έλεγχο 

των συνόρων και την επανεισδοχή, τις διαδικασίες ασύλου και την προστασία των 

δικαιωµάτων των µεταναστών. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών το 

µεταναστευτικό είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων Ε.Ε Τυνησίας. Τον 

Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις για τις διαδικασίες παροχής βίζας 

σε Τυνήσιους πολίτες καθώς και επανεισδοχής παράνοµων µεταναστών. 

 Η Ένωση βρίσκεται σε µια διαρκή αναζήτηση των τρόπων (όχι αναγκαστικά 

οικονοµικών) µε τους οποίους θα µπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξηµένη 

ανάγκη για υποστήριξη της Τυνησίας στην δύσκολη µεταβατική περίοδο στην 

οποία βρίσκεται. Έτσι π.χ από την 1η Ιανουαρίου 2016 η Τυνησία έγινε η πρώτη 

Αραβική χώρα µε πλήρη συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα έρευνας και 

καινοτοµίας Ορίζοντας 2020 το οποίο θα προσφέρει νέες δυνατότητες στους 

Ακαδηµαϊκούς και στους ερευνητές της χώρας66.  

Η Ένωση έχει δεσµευθεί στην ανάπτυξη στενών σχέσεων µε την Τυνησία 

καθώς και στην υποστήριξη της προσπάθειας της χώρας για οικονοµικές και 

πολιτικές µεταρρυθµίσεις. Κάτω από την οµπρέλα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (European Neighborhood Policy ENP). Το προϋπολογισθέν κεφάλαιο για 

την χρηµατοδότηση του ENP για την περίοδο 2014-2020 θα κινηθεί µεταξύ του 

ποσού των 725 έως 886 εκατοµµύρια ευρώ. Πέραν αυτών των χρηµάτων η 
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Τυνησία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί και από άλλα προγράµµατα όπως: το 

Ευρωπαϊκό όργανο για την δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (European 

Instrument for Democracy and Human Rights EIDHR), το Όργανο για την 

προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης (Instrument contributing to Stability 

and Peace IcSP) κ.α.  

Στο συνέδριο TUNISIA 2020, που έγινε στην Τύνιδα στις 29 και 30 

Νοεµβρίου 201667 η Ένωση πήρε µέρος µέσω του επίτροπου για την διεύρυνση 

και την πολιτική γειτονίας και επανεπιβεβαίωσε την ισχυρή δέσµευσή της για την 

παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην προσπάθεια της Τυνησία για την δηµιουργία 

ενός σύγχρονου, ισχυρού δηµοκρατικού κράτους ανακοινώνοντας πρόγραµµα 

επιπλέον βοήθειας ύψους 213,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Συγκεκριµένα ο επίτροπος 

δήλωσε « ..είχα την δυνατότητα να ανακοινώσω ότι η Ένωση έχει δεσµευθεί στην 

συνέχιση της παροχής βοήθειας στην Τυνησία ώστε να εγγυηθεί την µετάβαση 

στην ∆ηµοκρατία και κοινωνική- οικονοµική ανάπτυξη για όλους τους πολίτες της 

χώρας. Το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε απηχεί την επιθυµία µας να 

συνεισφέρουµε άµεσα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής για τον τυνησιακό λαό. 

Οι προσπάθειες µας θα επικεντρωθούν κυρίως στις κοινωνικές υποδοµές, στην 

δηµιουργία βασικών υποδοµών στις πιο υποβαθµισµένες περιοχές και στην 

υποστήριξη µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης και της 

εκπαίδευσης»68. 

Συγκεκριµένα το πακέτο υποστήριξης για το 2016 που ανακοινώθηκε θα 

περιλαµβάνει τα εξής τέσσερα προγράµµατα:  

Το πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και 

των δηµοσίων επιχειρήσεων σε υποστήριξη του προγράµµατος ανάπτυξης 2016-

2020 (73,5 εκατοµµύρια ευρώ) µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, της 

αποδοτικότητας, της ποιότητας και της διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα.  

Το πρόγραµµα για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της έρευνας, 

της καινοτοµίας και της κινητικότητας, (60 εκατοµµύρια ευρώ) µε στόχο την 

βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικότερη εκπαίδευση, την αύξηση της 
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«απασχολησιµότητας» της νέας γενιάς καθώς και την τόνωση της διαδικασίας της 

κοινωνικοοικονοµικής µετάβασης. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε νέους και αφορά 

κυρίως σε τεχνική εκπαίδευση. Προωθεί επίσης την κινητικότητα και θα επιτρέψει 

σε 1500 Τυνήσιους φοιτητές και καθηγητές την πρόσβαση σε υποτροφίες και 

διευκολύνσεις του προγράµµατος ERASMUS+, ενώ θα επιτρέψει σε 

περισσότερους ερευνητές και ιδρύµατα της χώρας την συµµετοχή στο πρόγραµµα 

Horizon 2020 στο οποίο η Τυνησία συµµετέχει από τον Ιανουάριο 2016. 

Το πιλοτικό πρόγραµµα για την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης 

(60 εκατοµµύρια ευρώ), µέσω της ενίσχυσης της προσπάθειας αποκέντρωσης 

που επιχειρείται µε το νέο Σύνταγµα της χώρας, µε στόχο την εξισορρόπηση των 

ανισοτήτων µεταξύ των παράκτιων περιοχών και της ενδοχώρας.  

  Το πρόγραµµα υποστήριξης των υπηρεσιών υγείας της χώρας (20 

εκατοµµύρια ευρώ) µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και 

της προσβασιµότητας των υπηρεσιών για όλους τους πολίτες. 

Η ισχυρή δέσµευση της Ένωσης στην παροχή βοήθειας στην Τυνησία που 

αντανακλάται τόσο από τα πολύ µεγάλα χρηµατικά ποσά που κατευθύνονται στη 

χώρα αλλά και στις ανακοινώσεις σε πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο σηµατοδοτούν 

την ανάγκη της Ένωσης να αποδείξει ότι η πολιτική της στην περιοχή είναι 

επιτυχής, ότι η Αραβική Άνοιξη πέτυχε τους στόχους της τουλάχιστον σε µια χώρα 

και επίσης ότι µια διαφορετική πορεία είναι δυνατή για τις χώρες τις βορείου 

Αφρικής και της Μέσης Ανατολής , µια πορεία που θα τους αποµακρύνει από την 

τροµοκρατία και την ριζοσπαστικοποίηση και θα τις φέρει πιο κοντά στην πρόοδο 

και την ευηµερία µέσω της εγκαθίδρυσης δηµοκρατικότερων καθεστώτων και 

µέσω της στενότερης συνεργασίας µε την Ένωση. Μιας συνεργασίας που, όπως 

συµβαίνει στην Τυνησία, µπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη (οικονοµικά, κοινωνικά, 

πολιτικά κ.α) και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής εφόσον αποφασίσουν να 

ακολουθήσουν έναν ανάλογο δρόµο. 

Ένας επιπλέον παράγοντας που διαφοροποιεί την περίπτωση της 

Τυνησίας είναι η συµπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού Ισλάµ στην 

χώρα που εκπροσωπείτε κυρίως από το κόµµα Ennahda. Σε σηµαντικές στιγµές 

της διαδικασίας δηµοκρατικής µετάβασης της Τυνησίας, το Ennahda, το οποίο έχει 

ρίζες στην Μουσουλµανική Αδελφότητα, διακρίνεται από την ίδια την Αδελφότητα 
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και άλλα παράγωγά της, λόγω της χορήγησης παραχωρήσεων προς τους 

κοσµικούς αντιπάλους του προς το συµφέρον της διατήρησης της σταθερότητας, 

µια πρωτοφανή κίνηση για ένα ισλαµικό κόµµα. «Είµαστε Μουσουλµάνοι 

δηµοκράτες οι οποίοι δεν αναφέρονται πλέον στο ‘πολιτικό Ισλάµ’» λέει ο ηγέτης 

του Rached Ghannouchi. Αντ' αυτού, «το Ennahda είναι ένα δηµοκρατικό, αστικό 

κόµµα του οποίου τα σηµεία αναφοράς είναι οι µουσουλµανικές και σύγχρονες 

πολιτισµικές αξίες». Στο 10ο συνέδριο του κόµµατος που έγινε στα τέλη Μαΐου 

2016 ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα ήταν η υιοθέτηση µιας πρότασης 

για τον διαχωρισµό των πολιτικών και θρησκευτικών δραστηριοτήτων του 

Ennahda. Οι λόγοι για αυτή την απόφαση πολλοί όπως π.χ η ανάγκη για 

αποσύνδεση µε τον όρο Ισλαµιστής που φέρνει αρνητικούς συνειρµούς στην ΕΕ, 

την βοήθεια της οποίας η Τυνησία έχει ανάγκη. Το βέβαιο πάντως είναι ότι οι τα 

Ισλαµικά κόµµατα µπορούν, εφόσον το επιθυµούν να µετασχηµατιστούν για να 

µπορέσουν να επιτύχουν καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία µε την ΕΕ, 

όπως στην περίπτωση της Τυνησίας69. 

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 

Πέντε χρόνια µετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης που από την πλευρά 

της ΕΕ αλλά και της ∆ύσης γενικότερα αντιµετωπίστηκε ως µια διαδικασία 

δηµοκρατικής µετάβασης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 

περιοχή, η κατάσταση στον τοµέα αυτό δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ικανοποιητική, σύµφωνα µε τις αναφορές της ∆ιεθνούς Αµνηστίας (∆Α), που αν και 

η οπτική της στο θέµα µπορεί να θεωρηθεί αρκετά εστιασµένη αποτελεί µια καλή 

ερευνητική πηγή. Στην ανακοίνωση τύπου µε θέµα «Αραβική Άνοιξη πέντε χρόνια 

µετά» αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πολλοί ήλπιζαν ότι αυτή η «Αραβική Άνοιξη» 

θα θέσπιζε καινούργιες κυβερνήσεις, οι οποίες θα πετύχαιναν πολιτική 

µεταρρύθµιση και κοινωνική δικαιοσύνη. Η πραγµατικότητα όµως είναι 

περισσότερος πόλεµος και βία, και καταστολή των ανθρώπων που τολµούν να 

µιλήσουν για µια πιο δίκαιη, πιο ανοικτή κοινωνία. Πέντε χρόνια αργότερα, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα σε ολόκληρη την περιοχή γίνονται στόχος επίθεσης. 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί από αυτούς παιδιά, έχουν σκοτωθεί κατά 
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τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων που συνεχίζουν να µαίνονται στη Συρία, τη 

Λιβύη και την Υεµένη. Η Συριακή σύγκρουση έχει δηµιουργήσει τη µεγαλύτερη 

προσφυγική κρίση του 21ου αιώνα»70
. 

Έτσι σύµφωνα µε την έκδοση της ∆Α που αφορά στην πρόοδο των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανά χώρα καταγράφονται τα εξής71: 

Τυνησία 

Η Τυνησία ξεχωρίζει ως µόνη χώρα µε σχετικά επιτυχηµένη κατάληξη που 

προέκυψε από την αραβική άνοιξη, αλλά απαιτούνται άµεσα µεταρρυθµίσεις για 

να αποφευχθεί µια επιστροφή στο παρελθόν. Μετά την αποχώρηση του Προέδρου 

Ben Ali έχει υιοθετήσει νέο σύνταγµα που περιέχει σηµαντικές διατάξεις υπέρ της 

βελτίωσης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, εκλέχθηκε νέο Κοινοβούλιο και νέος 

Πρόεδρος µέσω εκλογών, και η Κοινωνία των πολιτών άνθησε µε την εµφάνιση 

πολλών οργανωµένων οµάδων. Μερικοί πρώην αξιωµατούχοι έχουν δικαστεί και 

έχουν φυλακιστεί για παράνοµες πράξεις πριν και κατά την διάρκεια των 

επεισοδίων αν και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος αποφεύγει την δικαιοσύνη 

ευρισκόµενος στην Σ. Αραβία, ενώ δηµιουργήθηκε και µια επιτροπή αξιοπρέπειας 

και αλήθειας για την διερεύνηση περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων σε προηγούµενα χρόνια χωρίς όµως να της έχει εκχωρηθεί η 

απαραίτητη ισχύς για κάτι τέτοιο ενώ ταυτόχρονα το έργο της πολλές φορές 

υπονοµεύεται από άλλες κυβερνητικές αποφάσεις.  

Η κατάσταση ασφαλείας παραµένει εύθραυστη, ιδιαίτερα µετά από µια 

σειρά τροµοκρατικών επιθέσεων εναντίων τουριστών αλλά και εναντίον µελλών 

των δυνάµεων ασφάλειας. ενώ κηρύχτηκε δύο φορές κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης µέσα στο 2015. Εκατοντάδες έχουν συλληφθεί ή παραµένουν σε κατ οίκο 

περιορισµό, ενώ υπάρχουν έντονες ανησυχίες για κατάχρηση των µέτρων 

έκτακτης ανάγκης από την Κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θέσπισε έναν νέο δρακόντειο 

αντιτροµοκρατικό νόµο που απειλεί τη ελευθερία έκφρασης ατόµων και µέσων 

ενηµέρωσης, αυξάνει σηµαντικά τις δυνατότητες σύλληψης και κράτησης από τις 

δυνάµεις ασφάλειας, και επιπρόσθετα αυξάνεται ο κίνδυνος βασανιστηρίων µε την 
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επέκταση του µήκους της σε αποµόνωση κράτησης σε 15 ηµέρες πριν 

απαγγελθούν κατηγορίες. 

Οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της ασφάλειας είναι περιορισµένες και 

παραµένουν ανεπαρκής. Υπάρχουν αναφορές για βασανιστήρια, ειδικά σε 

προδικάσιµη κράτηση, καθώς επίσης και για υπερβολική χρήση ισχύος κατά τη 

διάρκεια διαδηλώσεων, χωρίς να έχουν ερευνηθεί διεξοδικά. Πολύ λίγα έχουν γίνει 

από την δικαστική εξουσία για τον έλεγχο της συµπεριφοράς των δυνάµεων 

ασφαλείας ενώ οι πολίτες δηλώνουν φόβο στο να καταγγείλουν περιπτώσεις 

παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωµάτων. Νόµοι που θέτουν περιορισµούς στη 

ελευθερία έκφρασης παραµένουν ενεργοί, και οι αρχές έχουν ασκήσει ποινικές 

διώξεις σε πολίτες που ασκούν κριτική ιδιαίτερα προς τις δυνάµεις ασφαλείας. 

Αίγυπτος 

Τουλάχιστον 800 διαδηλωτές σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 6.000 

τραυµατίστηκαν από τις δυνάµεις ασφαλείας αλλά και παρακρατικούς, κατά την 

διάρκεια των διαδηλώσεων της «επανάστασης της 25ης Ιανουαρίου» πριν ο 

Πρόεδρος Χόσνι Μουµπάρακ παραιτηθεί και παραδώσει την εξουσία στους 

στρατιωτικούς στις 11 Φεβρουαρίου 2011. Τον Ιούλιο του 2013, ο στρατός 

υποστήριξε την ανατροπή του εκλεγµένου προέδρου Μοχάµεντ Μόρσι, µόλις έναν 

χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ ξεκίνησαν διώξεις των 

υποστηρικτών του και της Μουσουλµανικής αδελφότητας από την οποία 

προερχόταν. Η διώξεις συνεχίστηκαν και υπό τον στρατηγό Αµπντέλ Φατάχ αλ-

Σίσι, που εκλέχθηκε πρόεδρος τον Μάιο του 2014. Η καταστολή αποτελεί 

καθηµερινότητα στην Αίγυπτο και χιλιάδες πολιτικοί διαφωνούντες βρίσκονται υπό 

κράτηση όχι και µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ενώ εκατοντάδες έχουν 

καταδικαστεί σε θάνατο, συµπεριλαµβανοµένου του πρώην προέδρου Μόρσι. 

Υπάρχει µεγάλη αύξηση αναφορών εξαφανίσεων ανά την χώρα ενώ η ατιµωρησία 

αποτελεί κοινή πρακτική αν και κάποιες υποθέσεις κατάχρησης εξουσίας από τις 

δυνάµεις ασφαλείας έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη χωρίς όµως σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Οι αρχές συνεχίζουν τα σκληρά µέτρα ενάντια στην ελευθερία του 

λόγου και του δικαιώµατος στις ειρηνικές συγκεντρώσεις. Συλλαµβάνουν και 

φυλακίζουν δηµοσιογράφους και διαδικτυακούς επικριτές, και παρενοχλούν 

οµάδες ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Έχουν εισαχτεί νέοι περιοριστικοί νόµοι, 

µεταξύ των οποίων και κάποιος που στην ουσία απαγορεύει τις διαδηλώσεις. 
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Υπάρχει επίσης και νέος νόµος για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας που δίνει 

έκτακτές εξουσίες στον πρόεδρο σε καταστάσεις εκτάκτου κινδύνου. Τέλος οι 

συνθήκες ασφαλείας έχουν επιδεινωθεί καθώς έχουν εκδηλωθεί πολλές 

τροµοκρατικές επιθέσεις ειδικότερα στην περιοχή του Σινά, αλλά και επιθέσεις 

ενάντια στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης µε τις δολοφονίες του εισαγγελέα του 

Καΐρου και δικαστών στο Σινά. 

Μπαχρέιν  

Στο Μπαχρέιν έχει αυξηθεί η πολιτική πόλωση µετά τις πρώτες διαδηλώσεις 

στις 14 Φεβρουαρίου 2011, που απαιτούσαν µεταρρυθµίσεις και κατεστάλησαν 

βίαια από τις δυνάµεις ασφαλείας. Τα µέτρα καταστολής εναντίον των 

διαφωνούντων είναι συνεχή όπως και η χρήση υπερβολικής βίας, βασανιστηρίων 

και κακοµεταχείρισης των αντιφρονούντων συλληφθέντων που προέρχονται 

κυρίως από την πληθυσµιακά πολυπληθέστερη αµάδα των Σιιτών. Το 2011 ο 

Βασιλιάς δηµιούργησε µια ανεξάρτητη επιτροπή για να διερευνήσει περιπτώσεις 

βασανιστηρίων και κατάχρησης εξουσίας από τις δυνάµεις ασφάλειας και 

δεσµεύτηκε δηµόσια να ακολουθήσει τις συστάσεις της, η όλη προσπάθεια όµως 

δεν έφερε αποτελέσµατα και η κουλτούρα ατιµωρησίας παραµένει στην χώρα. 

Λιβύη 

Η Λιβύη παραµένει µια χώρα βαθιά διχασµένη από την εποχή που η 

αντιπολίτευση νίκησε και εκτέλεσε τον Συνταγµατάρχη Μουαµάρ Καντάφι τον 

Οκτώβριο του 2011 στον εµφύλιο που ακολούθησε τις εξεγέρσεις του 

Φεβρουαρίου 2011. Στα επόµενα χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να 

αφοπλίσουν και να ελέγξουν τις ένοπλες οµάδες που δηµιουργήθηκαν το 2011, 

επιτρέποντας τους να ενισχυθούν και να θέσουν υπό τον έλεγχο τους πολλές 

περιοχές. Το 2014 οι διαµάχες µεταξύ των αντιµαχόµενων οµάδων επεκτάθηκαν 

σε όλη την χώρα, ενώ από όλες τις πλευρές διαπράχτηκαν εγκλήµατα πολέµου και 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων χωρίς κανείς να λογοδοτήσει. 

Αποτέλεσµα ήταν να υπάρξουν δύο Κυβερνήσεις µία αναγνωρισµένη µε βάση 

στην Ανατολική Λιβύη και µια αυτοκηρυγµένη (Libya Dawn) που ελέγχει την 

Τρίπολη οι οποίες µάχονται σκληρά, µε θύµατα συχνά αµάχους, στην προσπάθεια 

τους για νοµιµοποίηση και πόρους. 
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Η κάθε ένοπλη οµάδα προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της, 

εκµεταλλευόµενη την απουσία κεντρικής διοίκησης, θεσµών και δικαστικών αρχών 

για να αναλάβει τον έλεγχο περισσότερων περιοχών ενώ υπάρχουν και οµάδες 

προσκείµενες στο Ισλαµικό κράτος. Έχουν αναφερθεί εκατοντάδες απαγωγές 

πολιτών από όλες τις πλευρές, οι οποίοι είτε χρησιµοποιούνται ως όµηροι είτε 

δολοφονούνται, ενώ δεκάδες χιλιάδες µεταναστών και προσφύγων, Λίβυων ή 

διερχόµενων, που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη πέφτουν θύµατα 

εκµετάλλευσης.  

Υπολογίζεται ότι 2,5 εκατοµµύρια άνθρωποι βρίσκονται σε ανάγκη για 

ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο 2015 δικαστήριο της Τρίπολης καταδίκασε γιο 

του Καντάφι Σαίφ Αλ Ισλάµ και οκτώ πρώην αξιωµατούχους σε θάνατο και άλλους 

σε ισόβια, µετά την καταδίκη τους για εγκλήµατα που διαπράχθεισαν το 2011 κατά 

την διάρκεια των εξεγέρσεων, σε µια δίκη που χαρακτηρίστηκε από σοβαρές 

διαδικαστικές παραβιάσεις και ανεπάρκειες. Ο Καντάφι καταδικάστηκε ερήµην 

καθώς δεν κατέστη δυνατή η µε ασφάλεια µεταφορά του στην Τρίπολη και ενώ 

υπάρχει κανονισµός του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου που καθορίζει ότι θα 

έπρεπε να δικαστεί εκτός Λιβύης. 

Συρία  

Η Συρία παραµένει η περιοχή µε τις πιο δριµείες πολεµικές συγκρούσεις 

που ξεκίνησαν µετά την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων της 15ης Μαρτίου 2011 

από την Κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Από τότε περισσότεροι από 240.000 

άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΗΕ, ενώ περίπου 7.6 

εκατοµµύρια έχουν µετακινηθεί εντός Συρίας, πάνω από 4 εκατοµµύρια βρίσκονται 

πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες κυρίως στην Ιορδανία, Τουρκία και Λίβανο από 

όπου χιλιάδες έχουν καταφέρει να περάσουν στην Ευρώπη.  

Τόσο τα κυβερνητικά στρατεύµατα όσο και οι µη κυβερνητικές δυνάµεις 

έχουν επιδοθεί σε µια άνευ προηγουµένου καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

και εγκληµάτων πολέµου. Οι κυβερνητικές δυνάµεις έχουν επανειληµµένα 

βοµβαρδίσει περιοχές αµάχων µε απαγορευµένα όπλα. Έχουν επίσης αποκλείσει 

περιοχές ελεγχόµενες από την αντιπολίτευση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

στερώντας από τους πολίτες φαγητό, φάρµακα και άλλα αναγκαία είδη, ενώ έχουν 

αναφερθεί και βοµβαρδισµοί νοσοκοµείων. ∆εκάδες χιλιάδες βρίσκονται υπό 
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κράτηση ή έχουν εξαφανιστεί από τις κυβερνητικές δυνάµεις οι οποίες 

εξακολουθούν να χρησιµοποιούν βασανιστήρια ενώ πολλοί κρατούµενοι έχουν 

πεθάνει από βασανιστήρια από το 2011 και µετά. 

Το Ισλαµικό κράτος έχει επίσης στοχοποιήσει πολίτες και έχει πολιορκήσει 

κατοικηµένες περιοχές ενώ έχει διαπράξει παράνοµες πράξεις και φόνους εναντίον 

στρατιωτικών και πολιτικών στόχων στις περιοχές υπό τον έλεγχό του. Και οι 

υπόλοιπες µη κυβερνητικές ένοπλες οµάδες που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή προέβησαν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό σε ανάλογες παράνοµες 

ενέργειες. Ρώσικες αεροπορικές επιθέσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέµβριο του 

2015 για την υποστήριξη της κυβέρνησης Αλ Άσσαντ έχουν σκοτώσει εκατοντάδες 

πολίτες και έχουν χτυπήσεις ιατρικές εγκαταστάσεις, ενώ επίσης και αµερικανικές 

αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ισλαµικού κράτους έχουν πολλάκις 

κατηγορηθεί για τον θάνατο αµάχων. 

Υεµένη 

Μαζικές διαµαρτυρίες ξέσπασαν τον Ιανουάριο του 2011 όταν ο πρόεδρος 

Αλί Σάλεχ προσπάθησε να αλλάξει το Σύνταγµα για να µπορέσει να διατηρήσει την 

εξουσία δια βίου. Ακολούθησαν µήνες πολιτικών αναταραχών στους οποίους οι 

κυβερνητικές δυνάµεις σκότωσαν εκατοντάδες διαδηλωτές. Σε ένα µόνο 

περιστατικό στις 18 Μαρτίου 2011, το οποίο ονοµάστηκε Παρασκευή της 

Αξιοπρέπειας, περίπου πενήντα άνθρωποι πέθαναν και εκατοντάδες 

τραυµατίστηκαν όταν ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ εναντίων ειρηνικών 

διαδηλωτών. Ο Σάλεχ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την προεδρία τον 

Φεβρουάριο του 2014 µετά από µια συµφωνία η οποία υποστηρίχθηκε από την Σ. 

Αραβία και άλλες χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Συµφωνήθηκε 

µια διαδικασία µετάβασης που γέννησε ελπίδες για µεταρρυθµίσεις στους τοµείς 

της πολιτικής, της ασφάλειας και του δικαστικού συστήµατος καθώς και 

διερεύνησης παλαιοτέρων περιστατικών καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

∆υστυχώς η διαδικασία εκτροχιάστηκε τον Σεπτέµβριο του 2014 όταν οι Σιιτικές 

δυνάµεις των Χούθι εισήλθαν στην πρωτεύουσα Σαναά µε την βοήθεια οµάδων 

προσκείµενων στον πρώην πρόεδρο Σαλεχ, εξαναγκάζοντας τον Πρόεδρο Χαντί 

και την Κυβέρνησή του να παραιτηθούν και να εγκαταλείψουν την πόλη στις αρχές 

του 2015. Τον Μάρτιο καθώς οι Χούθι επέκτειναν την περιοχή ελέγχου τους προς 

τα Νότια, µια συµµαχία εννέα αραβικών κρατών υπό την Σ. Αραβία ξεκίνησαν 
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αεροπορικές επιδροµές εναντίον των Χούθι στέλνοντας και επίγειες δυνάµεις και 

επέβαλλαν εναέριο και θαλάσσιο αποκλεισµό. 

Τόσο η πλευρά των Χούθι όσο και οι αντίπαλοί τους ελέγχονται για 

εγκλήµατα πολέµου και χτυπήµατα εναντίον αµάχων καθώς και παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το Ισλαµικό κράτος δραστηριοποιείται επίσης στην 

περιοχή µε χτυπήµατα εναντίον αµάχων αλλά και εναντίον Σιιτικών τεµενών, ενώ 

και η Σ. Αραβία έχει κατηγορηθεί για θανάτους αµάχων και στοχοποίηση 

πολιτικών στόχων κατά την διάρκεια των αεροπορικών προσβολών. 

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι στον τοµέα των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων η Αραβική Άνοιξη απέτυχε παταγωδώς πλην µερικών επιτυχών 

µεταρρυθµίσεων στην Τυνησία, ενώ στον τοµέα της ασφάλειας µάλλον 

δηµιούργησε ένα τοπίο πολύ λιγότερο ασφαλές από το προηγούµενο όχι µόνο για 

τους κατοίκους των χωρών αλλά για µια ευρύτερη περιοχή που φτάνει µέχρι την 

Ευρώπη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Από την δεκαετία του 60 η τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα άρχισε 

να ενδιαφέρεται για το εξωτερικό της περιβάλλον και τις προϋποθέσεις επέκτασης 

και συνεργασίας. Καθώς η ανατολική Ευρώπη αποτελούσε ακόµα απροσπέλαστο 

πολιτικά και οικονοµικά χώρο το κύριο βάρος έπεσε προς τον Νότο στις χώρες της 

Μεσογείου. Η πρώτη συµφωνία σύνδεσης ήταν µε την Ελλάδα και υπογράφηκε το 

1961 (η είσοδος της χώρας στην Κοινότητα ως µέλλος θα χρειαστεί είκοσι χρόνια 

για να επιτευχθεί καθώς µεσολάβησε η επταετής δικτατορία στην διάρκεια της 

οποίας η ισχύς της συµφωνίας ανεστάλη). Ενδεικτικά το 1962 υπογράφεται η 

συµφωνία σύνδεσης ΕΟΚ Ισπανίας και Πορτογαλίας, το 1963 υπογράφεται η 

συµφωνία σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας και το 1973 ΕΟΚ Κύπρου. Το 1963 

υπογράφεται επίσης η Συµφωνίας της Yaounde µεταξύ της ΕΟΚ και 17 

αφρικανικών κρατών µε στόχο την ενίσχυση της εµπορικής, τεχνικής και 

οικονοµικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Η ΕΕ είχε λοιπόν από την αρχή την 

λογική της διεύρυνσης στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και της συνεργασίας µε τις χώρες 

που βρίσκονταν στην περιφέρειά της.  

Από την άλλη πλευρά, οι βάσεις στον τοµέα της Ευρωπαϊκής ασφάλειας 

τέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 µε την συνθήκη του Μάαστριχτ και την 

δηµιουργία της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ενώ έθετε ένα 

διπλό στόχο: πολιτική και οικονοµική ολοκλήρωση, έτσι ώστε η πολύπλευρη 

αλληλεξάρτηση και η επιδίωξη κοινών στόχων να αποτελέσει εγγύηση ειρήνης για 

την Ευρώπη. Ήταν µια συλλογική προσπάθεια εξέλιξης της διαδικασίας 

ενοποίησης, για να επιτευχθεί η σύγκλιση των διάσπαρτων εθνικών συµφερόντων 

των µελλών κρατών σε µια κοινή πολιτική. Οι χώρες µέλη όµως ήταν διστακτικές 

στην µεταφορά κυριαρχίας και την δυνατότητας λήψης αποφάσεων για σηµαντικά 

θέµατα εξωτερικής πολιτικής στα θεσµικά όργανα της Ένωσης και για αυτό η κοινή 

πολιτική εµφανίζεται συνήθως σε µάλλον ανώδυνα θέµατα. Είναι λοιπόν εµφανές 

ότι στο επιχειρησιακό επίπεδο το ευρωπαϊκό σύστηµα, διαµορφωµένο από κράτη 

που διατηρούν την κυριαρχία τους σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής δεν δύναται να 

παράξει κοινές προσεγγίσεις σε θέµατα ασφάλειας λόγω µεγάλων διαφορών σε 



47 

θέµατα συµφερόντων, πολιτικής κουλτούρας και παράδοσης οι οποίες παράγουν 

διαφορετικές θεάσεις σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού72.  

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Η πολιτική της ΕΕ προς τις χώρες τις περιοχής πριν την εµφάνιση της 

Αραβικής Άνοιξης δεν περιλαµβάνει ιδιαίτερες πιέσεις προς τις κυβερνήσεις για 

αλλαγές που έχουν να κάνουν µε τον εκδηµοκρατισµό ή τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. Η ΕΕ ασκώντας ρεαλιστική πολιτική, ενδιαφέρονταν περισσότερο για 

την σταθερότητα της περιοχής παρά για τον τρόπο ζωής των κατοίκων (όσο το 

πρόβληµα δεν εξαγόταν στα εδάφη της), επιθυµούσε την επέκταση της 

δηµοκρατίας αλλά δεν την απαιτούσε εφόσον προωθούνταν τα συµφέροντά της 

και έτσι συνεργαζόταν µε τα καθεστώτα της περιοχής παραγνωρίζοντας τον 

αυταρχικό χαρακτήρα των περισσοτέρων κυβερνήσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) αρχίζει να διαµορφώνεται από το 

2004 καθώς η Ένωση συνειδητοποιεί ότι για να επιτύχει ανάπτυξη ευηµερία και 

ασφάλεια στα κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίσει ώστε παραπλήσιες συνθήκες να 

ισχύουν και στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο προς την Ανατολή και προς τον Νότο. 

Έτσι η ΕΠΓ στόχο έχει να αποτρέψει τη δηµιουργία διαχωριστικών γραµµών που 

θα µπορούσαν να προκύψουν µεταξύ της διευρυµένης πλέον ΕΕ και των γειτόνων 

της καθώς και για να προωθήσει και να εδραιώσει την ευηµερία, τη σταθερότητα 

και την ασφάλεια όλων. Πρόκειται για πολιτική που βασίζεται στις αξίες της 

δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και αφορά 16 από τους πλησιέστερους γείτονες της ΕΕ: Αλγερία, 

Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτο, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, 

Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία. Μέσω της 

ΕΠΓ η Ένωση προσπαθεί να διασφαλίσει µια σταθερότητα στον ευρύτερο 

γεωπολιτικό περίγυρο της µέσω της προβολής ήπιας ισχύος καθώς και της 

προσπάθειας για «εξαγωγή ∆ηµοκρατίας» δηλαδή την προώθηση 

µεταρρυθµίσεων σε µια διαδικασία ενίσχυσης των δηµοκρατικών θεσµών τόσο 

στην Ανατολή όσο και στο Νότο. Η σηµαντική διαφορά ήταν ότι οι χώρες του 

πρώην Ανατολικού µπλοκ ως επί το πλείστον επιθυµούσαν αυτή την µετάβαση 
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 George Voskopoulos  The Arab Spring phenomenon and European security: change and 

continuity under the spectrum of securitized idealism –The IUP Journal of International Relations, 
2015 
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καθώς υπήρχε έντονη η επιθυµία απεξάρτησης από την Ρωσία και η σύνδεση µε 

την ΕΕ. Στον Νότο από την άλλη πλευρά οι προτεραιότητες τόσο των κρατών 

αλλά ακόµα και των κοινωνιών δεν είναι ακόµα ίδιες οπότε και η ανάγκη για 

υιοθέτηση δηµοκρατικότερων πολιτευµάτων δεν είναι τόσο έντονη. Η ΕΠΓ 

εφαρµόστηκε ως επί το πλείστον ως µια διµερής πολιτική µεταξύ της ΕΕ και κάθε 

χώρας-εταίρου, ενώ πλαισιώνεται από περιφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας 

— την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Ένωση για τη Μεσόγειο η οποία και θα 

µας απασχολήσει για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας73.  

Γενικοί στόχοι 

Μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η Ένωση φιλοδοξεί να 

προσφέρει στους γείτονές της µια προνοµιακή σχέση, θεµελιωµένη πάνω σε µια 

αµοιβαία προσήλωση σε αξίες που αποτελούν κοινό τόπο για τα περισσότερα 

κράτη µέλη (δηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα, κράτος δικαίου, χρηστή 

διακυβέρνηση, αρχές της οικονοµίας της αγοράς και βιώσιµη ανάπτυξη) και να τις 

καταστήσει κοινές και εφαρµόσιµες και στις χώρες αυτές. Η ΕΠΓ απαιτεί πολιτικό 

συντονισµό και πίστη στην οικονοµική ολοκλήρωση, αυξηµένη κινητικότητα και 

ευρείες διαπροσωπικές επαφές µεταξύ των θεσµών της Ένωσης και των 

συνδεδεµένων χωρών. Η ΕΠΓ παραµένει διακριτή από τη διαδικασία της 

διεύρυνσης, χωρίς όµως να προδικάζει τον τρόπο µε τον οποίο ενδέχεται να 

αναπτυχθούν στο µέλλον οι σχέσεις της ΕΕ µε τους γείτονές της, ενώ το πόσο 

µακριά θα φτάσουν αυτές οι σχέσεις εξαρτάται από το πόσο είναι διατεθειµένες να 

αλλάξουν και να µετασχηµατιστούν οι χώρες αυτές.  

Το 2011, και µετά την εκδήλωση της Αραβικής Άνοιξης, η ΕΕ προέβη σε 

ανασκόπηση της ΕΠΓ ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στην βοήθεια για την 

αντικατάσταση των παλαιών µη δηµοκρατικών καθεστώτων µε νέα που θα 

προωθούσαν νέες πολιτικά και οικονοµικά βιώσιµες δηµοκρατίες στηριγµένες στην 

βιώσιµη ανάπτυξη και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε την 

αρωγή (οικονοµική και πολιτική) της Ένωσης. Χαρακτηριστικά όπως οι ελεύθερες 

και δίκαιες εκλογές, οι προσπάθειες για την καταπολέµηση της διαφθοράς, η 

δικαστική ανεξαρτησία, ο δηµοκρατικός έλεγχος των ενόπλων δυνάµεων και οι 
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ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι είναι αυτά στα 

οποία η Ένωση προσπάθησε να εµφυσήσει ή να επιβάλλει στις συνδεδεµένες 

χώρες. Βασική µεθοδολογική καινοτοµία αποτέλεσε η έκδοση, µε ευθύνη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης 

(ΕΥΕ∆) Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου (ΕΕΠ), στις οποίες καταγράφεται και 

αξιολογείται η πορεία προσέγγισης κάθε χώρας εταίρου µε την Ένωση. 

Επισηµαίνεται ότι η χορήγηση βοήθειας εκ µέρους της Ε.Ε. γίνεται, σύµφωνα µε 

τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτεραιότητες αλλά και την πρόοδο που επιδεικνύει ο 

κάθε νότιος εταίρος, ενώ προωθείται ιδιαίτερα η επιβράβευση, στο ανωτέρω 

πλαίσιο, των εταίρων εκείνων, που προβαίνουν σε δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, 

µε βασικό στόχο την δηµιουργία κινήτρων για την επιτάχυνση των απαιτούµενων 

από την Ένωση µεταρρυθµίσεων74.  

Ακόµα δόθηκε µεγάλο βάρος στο ρόλο που διαδραµατίζει η κοινωνία των 

πολιτών στη διαδικασία (αν και στις χώρες αυτές η διαδικασία αυτή δεν είναι 

ακόµα τόσο διαδεδοµένη όσο στην ∆υτική Ευρώπη) και εισήγαγε την αρχή «More 

for more», σύµφωνα µε την οποία η Ένωση αναπτύσσει ισχυρές εταιρικές σχέσεις 

αλλά κατά κύριο λόγω χρηµατοδοτεί τους γείτονες εκείνους που σηµειώνουν την 

µεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, την πάταξη της 

διαφθοράς και την αναµόρφωση του δηµόσιου τοµέα. Η ΕΕ γνωρίζει ότι η 

βούληση για µεταρρυθµίσεις δεν αρκεί µόνο να επιβληθεί από το εξωτερικό καθώς 

η προσδοκία αλλά και η ανάγκη της µεταρρύθµισης πρέπει να προέρχεται από τις 

ίδιες τις κοινωνίες για να µπορέσει να εφαρµοστεί επιτυχηµένα. Με την άµεση 

συνεργασία των πολιτών, το άνοιγµα ευκαιριών για τους πολίτες να ταξιδέψουν και 

να σπουδάσουν και την προαγωγή της δηµιουργίας δικτύων µεταξύ κοινοτήτων 

(επιχειρηµατική δράση, έρευνα, πανεπιστήµια, τέχνες, πολιτισµός, κ.λπ.), καθώς 

και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, η πολιτική της ΕΕ ευελπιστεί  να 

δράσει ως καταλύτης στην εν λόγω διαδικασία. 

Στο επίκεντρο της Πολιτικής Γειτονίας βρίσκονται τα διµερή σχέδια δράσης 

που έχουν εκπονηθεί µεταξύ της ΕΕ και των 12 χωρών εταίρων της καθώς η 

Λευκορωσία, η Λιβύη και η Συρία δεν συµφώνησαν σε σχέδια δράσης και οι 
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διαπραγµατεύσεις µε την Αλγερία συνεχίζονται. Τα σχέδια αυτά καθορίζουν την 

ηµερήσια διάταξη των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, µε 

βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες (τριών έως πέντε ετών). 

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα σχέδια δράσης της ΕΠΓ να αντικατοπτρίζουν 

τις ανάγκες, τα συµφέροντα και τις δυνατότητες τόσο της ΕΕ όσο και κάθε εταίρου 

ξεχωριστά. Τα σχέδια επιδιώκουν την ανάπτυξη δηµοκρατικών, κοινωνικά δίκαιων 

και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνιών, την προώθηση της οικονοµικής ολοκλήρωσης 

και τη βελτίωση της διασυνοριακής κυκλοφορίας των προσώπων. Η ΕΠΓ βασίζεται 

στις ισχύουσες νοµικές συµφωνίες µεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της — τις 

Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ/PCAs) και, πιο πρόσφατα, 

τις Συµφωνίες Σύνδεσης (ΣΣ/AAs). 

Η ΕΕ στηρίζει την προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της ΕΠΓ µε 

χρηµατοδοτική βοήθεια, καθώς και µε πολιτική και τεχνική συνεργασία. Οι 

χρηµατοδοτικοί πόροι παρέχονται κυρίως µέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 

Γειτονίας (ΕΝΙ) και το ύψος της χρηµατοδότησης για την περίοδο 2014-2020 

ανέρχεται σε 15,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για τη χρηµατοδότηση της ΕΠΓ 

χρησιµοποιούνται επίσης άλλα µέσα και προγράµµατα, όπως η ∆ιευκόλυνση για 

την κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή παρέχει επίσης χρηµατοδοτική στήριξη µε 

τη µορφή επιχορηγήσεων προς τους εταίρους, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 

συµπληρώνουν τη στήριξη αυτή µε δάνεια. Επιπλέον, έχουν διαµορφωθεί νέα 

εργαλεία υπό την αιγίδα της ΕΠΓ για την προώθηση της πρόσβασης στην αγορά, 

κυρίως µέσω της διαπραγµάτευσης των σφαιρικών και σε βάθος συµφωνιών 

ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), καθώς και για την ενίσχυση της κινητικότητας 

και την διαχείριση της µετανάστευσης. Εταιρικές σχέσεις κινητικότητας αλλά και 

διευκόλυνση ή και απελευθέρωση των θεωρήσεων έχουν προσφερθεί στους 

εταίρους και έχουν αποτελέσει αντικείµενο συµφωνιών µε ορισµένους από αυτούς. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆) και η Επιτροπή 

δηµοσιοποιούν κάθε χρόνο εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ. Μολονότι λοιπόν η ΕΠΓ 

έχει σχεδιαστεί ως «εργαλειοθήκη» κοινής πολιτικής, δίνει στην ΕΕ και τη 

δυνατότητα να προσαρµόζει και να διαφοροποιεί την πολιτική της αναλόγως των 

ιδιαιτεροτήτων του κάθε εταίρου.  
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ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΓ  

Αν και κατά τα φαινόµενα η ΕΕ πιάστηκε εξαπίνης από τις εξεγέρσεις της 

Αραβικής Άνοιξης στην συνέχεια προσπάθησε να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα 

προχωρώντας σε µια αναθεώρηση της ΕΠΓ το 2011, σε µια προσπάθεια να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες των κοινωνιών για δηµοκρατικούς µετασχηµατισµούς. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

∆ράσης προέβησαν σε περαιτέρω αναθεώρηση της ΕΠΓ, αναγνωρίζοντας τους 

διαφορετικούς δρόµους που πήραν οι εξεγέρσεις σε διάφορες χώρες, και 

προσπαθώντας να συµβαδίσει µε τους στόχους και τις επιδιώξεις που έθεταν οι 

χώρες αυτές αλλά και η ίδια η Ένωση. 

Τον Μάρτιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆) ξεκίνησαν διαδικασία διαβούλευσης για µια νέα 

επανεξέταση της ΕΠΓ καθώς µετά την Αραβική Άνοιξη τα αποτελέσµατα, πλην 

ίσως της Τυνησίας, µάλλον δεν ήταν τα αναµενόµενα για την Ένωση. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η ύπατη εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής ένωσης για 

θέµατα κοινής εξωτερικής πολίτικης και πολιτικής ασφαλείας στο κοινό έγγραφο 

διαβούλευσης «Προς µία νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» του Μαρτίου 2015: 

«Η ΕΠΓ δεν υπήρξε πάντοτε ικανή να προσφέρει την κατάλληλη απάντηση σε 

αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, ούτε στις µεταβαλλόµενες προσδοκίες των εταίρων 

µας. Ως εκ τούτου, δεν εξυπηρετήθηκαν πλήρως ούτε τα ίδια τα συµφέροντα της 

ΕΕ»75.  

Τα θέµατα που τέθηκαν προς διαβούλευση ήταν πολλά και ποικίλα και σε 

σχέση µε την παρούσα εργασία µπορούµε να αναφερθούµε στα εξής:  

Το τρέχον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας καλύπτει 16 

γειτονικές χώρες. Ωστόσο, η ΕΕ και οι γειτονικές της χώρες δεν µπορούν να 

χειριστούν αποτελεσµατικά πολλές από τις προκλήσεις που απαιτούν κοινή 

αντιµετώπιση, αν δεν λάβουν υπόψη τους γείτονες των γειτόνων ή αν, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, δεν συνεργαστούν µαζί τους.  

                                                           

75
 Κοινό έγγραφο διαβούλευσης «Προς µία νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» Ύπατη 

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα κοινής εξωτερικής πολίτικης και πολιτικής 
ασφαλείας Βρυξέλες 2015 http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/neighbourhood/consultation/consultation_greek.pdf προσπέλαση 28 
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Ορισµένοι εταίροι αναζητούν ενεργά στενότερη ολοκλήρωση µε την ΕΕ, 

άλλους δεν τους προσελκύει, τουλάχιστον επί του παρόντος, η στενότερη 

ολοκλήρωση µε την ΕΕ, θέτοντας εν αµφιβόλω ορισµένες από τις παραδοχές επί 

των οποίων έχει οικοδοµηθεί η ΕΠΓ. Αν και η έννοια της διαφοροποίησης έγινε 

προσπάθεια να είναι εξαρχής παρούσα, οι επιµέρους χώρες ενίοτε εκτιµούν ότι οι 

ιδιαίτερες προσδοκίες τους δεν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη. Η έλλειψη της 

αίσθησης συνοικειοποίησης µε τους εταίρους δεν επιτρέπει στην πολιτική να 

επιτύχει το πλήρες δυναµικό της. 

Η προσέγγιση των «αναλογικών κερδών»76 υπογραµµίζει τη δέσµευση της 

ΕΕ στις βασικές της αξίες, αλλά δεν συµβάλλει πάντοτε σε µια ατµόσφαιρα 

ισότιµης εταιρικής σχέσης, και δεν υπήρξε πάντοτε επιτυχής όσον αφορά την 

παροχή κινήτρων για την πραγµατοποίηση περαιτέρω µεταρρυθµίσεων στις 

χώρες εταίρους.  

Το σηµερινό γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής είναι ικανοποιητικό ή θα πρέπει 

να αλλάξει; Θα πρέπει η ΕΠΓ να επιτρέπει πιο ευέλικτους τρόπους συνεργασίας 

µε τους γείτονες των γειτόνων της; Πώς µπορεί η ΕΕ, µέσω του πλαισίου της ΕΠΓ, 

να στηρίξει τους γείτονές της στις επαφές τους µε τους δικούς τους γείτονες; Τι θα 

µπορούσε να γίνει καλύτερα ώστε να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ της 

ΕΠΓ και των σχέσεων της ΕΕ µε τη Ρωσία, µε εταίρους από την Κεντρική Ασία, ή 

την Αφρική, ιδίως στο Σαχέλ77 και το Κέρας της Αφρικής, καθώς και µε τις χώρες 

του Κόλπου; 

Μολονότι η ΕΠΓ εφαρµόζεται µέσω των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, η 

µεγαλύτερη συµµετοχή των κρατών µελών θα µπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα 

αποτελέσµατα.  

                                                           

76
 Μετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης το 2011, η ΕΕ αναπροσάρµοσε την ΕΠΓ και υιοθέτησε 

µια προσέγγιση «αναλογικών κερδών», η οποία συνδέει τη στήριξη µε τη µετάβαση στη 
δηµοκρατία και τον «πλήρη εκδηµοκρατισµό». Στις χώρες που θέλουν να προχωρήσουν σε 
πολιτικές µεταρρυθµίσεις παρέχονται κίνητρα, όπως µια βαθύτερη οικονοµική ενσωµάτωση, 
µεγαλύτερη οικονοµική στήριξη, ενίσχυση της κινητικότητας των ατόµων και πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Προαγωγή της ∆ηµοκρατίας και παρατήρηση 
των Εκλογών» 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.2.html  
προσπελάστηκε 4 ∆εκεµβρίου 2016   
77

 Υποσαχάρια περιοχή που εκτείνεται από τον Ατλαντικό µέχρι την Ερυθρά θάλασσα µε έντονα 
προβλήµατα υποσιτισµού, ξηρασίας, φτώχιας αλλά και ασφάλειας  (Μάλι) 
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Οι εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ έχουν βοηθήσει την ΕΕ να παρακολουθεί 

στενά την πρόοδο που σηµειώνεται µε καθεµία από τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ 

που έχουν σχέδια δράσης, µε βάση τους από κοινού συµφωνηθέντες στόχους που 

καθορίζονται στα εν λόγω σχέδια. Αυτή η προσέγγιση ενδείκνυται όµως για όλους 

τους εταίρους; Έχει προστιθέµενη αξία όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ µε καθέναν 

από τους εταίρους της; Μπορούν τα συµφέροντα της ΕΕ ή/και των εταίρων να 

εξυπηρετηθούν από έναν απλούστερο µηχανισµό υποβολής εκθέσεων; Η 

υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα µε το επίπεδο 

συνεργασίας του εκάστοτε εταίρου της ΕΠΓ; Με ποιον τρόπο µπορούµε να 

επικοινωνούµε καλύτερα ως προς τα βασικά στοιχεία; 

Η ΕΕ οφείλει να προωθήσει την ευηµερία στα σύνορά της, η οποία 

επηρεάζεται αρνητικά από διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως οι ανισότητες, η 

φτώχεια, η παραοικονοµία και τα ελλείµµατα δηµοκρατίας, πλουραλισµού και 

σεβασµού του κράτους δικαίου. Η ΕΕ πρέπει να καταβάλει αυξηµένες 

προσπάθειες για τη στήριξη της βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

δίνοντας έµφαση στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική στήριξη της νέας γενιάς. 

Πως θα προωθηθούν καλύτερα οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της 

καταπολέµησης της διαφθοράς, της δικαστικής µεταρρύθµισης, της διακυβέρνησης 

και της ασφάλειας, που αποτελούν προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση άµεσων 

ξένων επενδύσεων; 

Η ΕΕ οφείλει να προωθήσει τη σταθερότητα στα σύνορά της. Για να 

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι υπάρχουσες προκλήσεις, η ΕΕ πρέπει να 

αξιοποιήσει όλα τα µέσα συνεργασίας που έχει στη διάθεσή της. Οι 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ) 

διενεργούνται µέχρι σήµερα εκτός του πλαισίου της ΕΠΓ. Οι κοινωνικοοικονοµικές 

συνθήκες σε αρκετές χώρες εταίρους δεν παρεµποδίζουν απλώς την πρόοδο 

προς τη δηµοκρατία, αλλά απειλούν και το κράτος δικαίου, παραβιάζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ΕΕ, όπως οι τεράστιες 

παράνοµες µεταναστευτικές ροές και οι απειλές κατά της ασφάλειας. 

Πώς λοιπόν θα πρέπει να αντιµετωπίσει η ΕΠΓ τις συγκρούσεις και τις 

κρίσεις στην περιοχή γειτονίας; Οι δραστηριότητες της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ θα 

πρέπει να ενσωµατωθούν καλύτερα στο πλαίσιο της ΕΠΓ; Θα πρέπει η ΕΠΓ να 



54 

αναλάβει µεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά την ανάπτυξη µέτρων οικοδόµησης 

εµπιστοσύνης και δράσεων µετά την εκδήλωση συγκρούσεων, καθώς και 

συναφείς δραστηριότητες για την ενίσχυση του κράτους και την ανάπτυξη των 

θεσµών78;  

Αυτά µεταξύ άλλων ήταν µερικά ερωτήµατα που έθετε η διαβούλευση που αν µη τι 

άλλο δείχνουν ότι υπάρχει τουλάχιστον προβληµατισµός στα όργανα της ΕΕ για 

την πορεία της ΕΠΓ και τους τρόπους βελτίωσης των εφαρµοζόµενων πολιτικών. 

H νέα αναθεώρηση ολοκληρώθηκε µε την έκδοση Κοινής ανακοίνωσης της 

Ε.Υ.Ε.∆. και της Επιτροπής στις 18 Νοεµβρίου 2015, αφού ολοκληρώθηκε η 

ευρύτατη δηµόσια διαβούλευση79. Η Ύπατη Εκπρόσωπος σηµατοδότησε τους 

πέντε πυλώνες της αναθεωρηµένης ΕΠΓ ως εξής:  

 α. Οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας 

 β. Συνεργασία σε θέµατα ενέργειας 

 γ. Ασφάλεια 

 δ. Μετανάστευση 

 ε. Οι γείτονες των γειτόνων µας 

Όπως η ίδια χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θα πρέπει να µετακινηθούµε από 

την ιδέα ότι η ΕΕ αποτελεί το κέντρο που περιβάλλεται από γειτονικές χώρες, στην 

ιδέα µιας νέας σχέσης που να βασίζεται στην συνεργασία»80  

Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά τη σύνοδό του της 

14/12/2015, υιοθέτησε σχετικά συµπεράσµατα81. Βασικά σηµεία της 

αναθεωρηµένης Ε.Π.Γ. αποτελούν η έµφαση στην εξατοµικευµένη προσέγγιση 

                                                           

78
 Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ): ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων για 

πιο ισχυρές γειτονικές χώρες Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 18 Νοεµβρίου 2015 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_el.htm προσπέλαση 28 Νοεµβρίου 2016 σελ. 4-6 

79
 Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions Review of the European Neighbourhood 
Policy Βρυξέλες 18/11/2015 http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-
communication_review-of-the-enp_en.pdf   προσπελάστηκε 28 Νοεµβρίου 2016 

80
 ENP Review: stronger partnerships for a stronger neighbourhood 17/11/2015 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2147/enp-review-stronger-
partnerships-stronger-neighbourhood_en προσπέλαση 28 Νοεµβρίου 2016 

81
 Council conclusions on the Review of the European Neighbourhood Policy 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/12/14-conclusions-european-
neighbourhood/   προσπέλαση 29 Νοεµβρίου 2016 
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(tailor-made approach) των χωρών εταίρων της ΕΠΓ και η δηµιουργία µίας 

διάστασης ασφάλειας. Ειδικότερα, η δηµιουργία µίας διάστασης ασφάλειας στο 

πλαίσιο της Ε.Π.Γ. ανοίγει το δρόµο για την κατά περίπτωση ανάπτυξη 

συνεργειών µεταξύ της Ε.Π.Γ. και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας / Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (Κ.Ε.Π.Π.Α. / Κ.Π.Α.Α.), µε 

στόχο την αντιµετώπιση των εν εξελίξει αλλά και µελλοντικών κρίσεων που δεν 

είναι κάτι απίθανο στην περιοχή. Η οικονοµική ανάπτυξη µε στόχο τη σταθερότητα, 

η στήριξη της νεολαίας, ιδίως µέσω της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, η 

εταιρική σχέση µε την κοινωνία των πολιτών, η µετανάστευση – κινητικότητα και η 

ενέργεια συγκαταλέγονται στους τοµείς προτεραιότητας που καθορίζει η 

αναθεωρηµένη Ε.Π.Γ. Στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης Ε.Π.Γ., επιφυλάσσεται 

ένας ιδιαίτερος ρόλος στην Ένωση για τη Μεσόγειο ως παράγοντα που θα 

µπορούσε να αναζωογονήσει την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή. Ένα 

από τα βασικά σηµεία της αναθεώρησης της ΕΠΓ είναι η πιο ενεργή συµµετοχή 

των χωρών µελών της ΕΕ. Η Ελλάδα µετείχε ενεργά στη σχετική συζήτηση, καθώς 

τη χώρα µας συνδέουν παραδοσιακοί δεσµοί µε τις χώρες της Β. Αφρικής και Μ. 

Ανατολής, ένα στοιχείο που διευκολύνει την κατανόηση των συνθηκών, καθώς και 

τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας µε τους περιφερειακούς δρώντες ενώ η 

γεωγραφική εγγύτητα κάνει τις επιπτώσεις από τις συνθήκες που υπάρχουν στην 

περιοχή πολύ πιο σηµαντικές και πιο άµεσες. 

Μια από τις κύριες επιδιώξεις της αναθεώρησης επίσης, είναι να µπορούν 

να λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές-πολιτικές-θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των 

χωρών εταίρων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση τύπου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Νοεµβρίου 2015 «Η διαφοροποίηση και η 

µεγαλύτερη αµοιβαία ανάληψη ευθύνης θα αποτελέσουν περαιτέρω βασικά 

στοιχεία της νέας ΕΠΓ, ενώ θα αναγνωρίζεται ότι δεν επιδιώκουν όλοι οι εταίροι να 

συµµορφωθούν µε τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, και θα 

αντικατοπτρίζονται οι επιθυµίες κάθε χώρας σχετικά µε τη φύση και την έκταση της 

εταιρικής της σχέσης µε την ΕΕ. Η ΕΕ θα υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να 

προωθεί τις οικουµενικές αξίες µέσω της ΕΠΓ, µε την αναζήτηση πιο 
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αποτελεσµατικών τρόπων για την προώθηση της δηµοκρατίας, των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου, των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου»82.  

Η Ένωση µε την αναθεώρηση της ΕΠΓ θα προσπαθήσει να επιτύχει 

µεγαλύτερη ευελιξία, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα καθώς και µια νέα 

οπτική στους όρους της εταιρικής σχέσης µε τα συµβαλλόµενα κράτη. Η νέα ΕΠΓ 

θα εισαγάγει µερικές νέες µεθόδους εργασίας, όπως την κατάργηση της 

παραδοσιακής ετήσιας δέσµης εκθέσεων ανά χώρα. Η υποβολή εκθέσεων θα γίνει 

τώρα περισσότερο προσαρµοσµένη στη φύση και στο χρονοδιάγραµµα εργασίας 

κάθε εταιρικής σχέσης. Επίσης θα επιχειρηθεί µια ανακατανοµή των διαθέσιµων 

χρηµατοδοτικών πόρων µε πιο ευέλικτο τρόπο, έτσι ώστε η ΕΕ να µπορεί να 

αντιδρά ταχύτερα στις νέες προκλήσεις στις γειτονικές χώρες. Η ένωση προτίθεται 

να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην δηµιουργία στενότερης συνεργασίας µε την 

κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιαίτερα την νέα γενιά η 

οποία αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία στις χώρες του Νότου και η οποία 

µόνο µε την δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για ευηµερία και ανάπτυξη µπορεί 

να κρατηθεί µακριά από τον ισλαµικό εξτρεµισµό. 

Στο ίδιο πλαίσιο τον Ιούνιο του 2016 παρουσιάστηκε από την Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συνολική στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας83. 

Εκεί, µεταξύ άλλων, ως προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ αναφέρεται 

και η ανθεκτικότητα του κράτους και της κοινωνίας στην Ανατολή και τον Νότο. Η 

ΕΕ αναγνωρίζει ότι καθοριστικό ρόλο για την δική της ευηµερία και ασφάλεια θα 

παίξει η ύπαρξη συνθηκών ευηµερίας και ασφάλειας και στον κόσµο γύρω της. 

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον όρο ανθεκτικότητα δηλαδή την ικανότητα των 

κρατών και των κοινωνιών να αναµορφώνονται για να αντέξουν εσωτερικές και 

εξωτερικές κρίσεις και να ανακάµψουν από αυτές. Ανθεκτικότητα για την ΕΕ δεν 

σηµαίνει απλά ασφαλές κράτος που ευηµερεί αλλά µια ανθεκτική κοινωνία που 

                                                           

82
 Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ): ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων για 

πιο ισχυρές γειτονικές χώρες Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 18 Νοεµβρίου 2015 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_el.htm προσπέλαση 28 Νοεµβρίου 2016 

83 Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_gr_version.pdf 
προσπέλαση 5 ∆εκεµβρίου 2016    
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χαρακτηρίζεται από δηµοκρατία, εµπιστοσύνη στους θεσµούς και βιώσιµη 

ανάπτυξη. Η ΕΕ υπόσχεται να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση 

συνεργαζόµενη µε τις κρατικές οντότητες αλλά και την κοινωνία των πολιτών ενώ 

ως χώρος εφαρµογής αναφέρεται για τον Νότο η περιοχή έως και την Κεντρική 

Αφρική αναγνωρίζοντας ότι οι συνθήκες και των γειτόνων των γειτόνων µας είναι 

επίσης σηµαντικές. 

 Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται ενέργειες που έχουν να κάνουν µε την 

ολοκληρωµένη προσέγγιση έναντι των συγκρούσεων στην περιοχή γειτονίας την 

ΕΕ, την ανάπτυξη περιφερειακών δοµών συνεργασίας καθώς και την ενότητα και η 

αξιοπιστία στις δράσεις της ΕΕ έναντι τρίτων (η ανάγκη δηλ. η ΕΕ να έχει µια 

σταθερή κοινή εξωτερική πολιτική), θέµατα στα οποία όπως φάνηκε από την 

αντιµετώπιση της Αραβικής Άνοιξης χρίζουν βελτίωσης. 

Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM)  

Η Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM) περιλαµβάνει τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ, 

την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσµό καθώς και 15 Μεσογειακές χώρες 

(Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, 

Μαυριτανία, Μαυροβούνιο, Μονακό, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία (η συµµετοχή της 

οποίας έχει ανασταλεί λόγω του εµφυλίου πολέµου), Τυνησία και Τουρκία. Ο 

Αραβικός Σύνδεσµος έχει συµµετάσχει σε όλες τις συνεδριάσεις από το 2008 ενώ 

στη Λιβύη έχει αναγνωριστεί καθεστώς παρατηρητή. 

Στόχοι 

Η Ένωση για τη Μεσόγειο αποτελεί ένα πολυµερές πλαίσιο για τις 

πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των χωρών της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου. Ξεκίνησε το 2008 στη Σύνοδο 

Κορυφής του Παρισιού και αποτελεί συνέχεια της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής 

Σχέσης (Euro-Med), επίσης γνωστής και ως διαδικασία της Βαρκελώνης. Η 

Ένωση για τη Μεσόγειο διαπνέεται από τους στόχους που καθορίζονται στη 

∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης (1995), και συγκεκριµένα τη δηµιουργία ενός χώρου 

ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και κοινής οικονοµικής ευηµερίας, µε πλήρη 

σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
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θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και την προώθηση της κατανόησης µεταξύ των 

πολιτισµών στην περιοχή84.  

∆οµές 

Η διοίκηση της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι διπλή, µε την ύπαρξη δύο 

συµπροεδριών που στόχο έχει να υπογραµµίσει την «συνιδιοκτησία» που οφείλει 

να χαρακτηρίζει την ένωση για τη Μεσόγειο και έτσι να µην δηµιουργείται η 

αίσθηση ότι η Ε.Ε προσπαθεί να επιβάλλει τους όρους της. Το 2012, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ανέλαβε τη βόρεια συµπροεδρία και η Ιορδανία την νότια. Παρά το 

γεγονός ότι από τις ∆ιακηρύξεις προβλέπονται τακτικές σύνοδοι κορυφής, η 

Αραβοϊσραηλινή διένεξη και κυρίως η κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τις 

περιοχής τα τελευταία χρόνια (Αραβική άνοιξη, πολεµικές συγκρούσεις σε Συρία 

και Λιβύη, πολιτικός και κοινωνικός αναβρασµός) δεν έχουν επιτρέψει µέχρι 

στιγµής τη διεξαγωγή τους.  

Το κύριο διοικητικό όργανο είναι η Σύνοδος Ανώτατων Υπαλλήλων, η οποία 

επιβλέπει και συντονίζει το έργο της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η Σύνοδος 

Ανώτατων Υπαλλήλων εγκρίνει επίσης τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα 

εργασίας της Γραµµατείας, προετοιµάζει τις συναντήσεις των Υπουργών 

Εξωτερικών και των άλλων υπουργικών σχηµάτων και διορίζει τον Γενικό 

Γραµµατέα και τους έξι αναπληρωτές Γενικούς Γραµµατείς. Στη σύνοδο 

συζητούνται επίσης προτάσεις έργων που υποβάλλονται από τη Γραµµατεία για 

έγκριση και υιοθέτηση. Η αποστολή της Γραµµατείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο 

συνίσταται, κυρίως, στον εντοπισµό, την εκπόνηση, την προώθηση και τον 

συντονισµό τεχνικών έργων σε τοµείς όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, το νερό, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η ανώτερη εκπαίδευση και η κινητικότητα, η 

έρευνα, οι κοινωνικές υποθέσεις, η χειραφέτηση των γυναικών, η απασχόληση και 

η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τοµείς που ενισχύουν τη συνεργασία και 

επηρεάζουν άµεσα τη ζωή των πολιτών. Η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος χορηγός στον 

προϋπολογισµό της Γραµµατείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 
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Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο βασίζεται στις 

εργασίες της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και αποτελείται από 

280 µέλη: 132 µέλη της ΕΕ (83 µέλη από τα 28 εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ και 49 

µέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 8 µέλη από τις ευρωπαϊκές µεσογειακές 

χώρες εταίρους (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μονακό και Μαυροβούνιο), 130 

µέλη από τις δέκα χώρες των νοτίων και ανατολικών ακτών της Μεσογείου 

(Αλγερία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανο, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία (η 

συµµετοχή της έχει ανασταλεί επί του παρόντος συνεπεία του εµφυλίου πολέµου 

στη χώρα), Τυνησία και Τουρκία, και 10 µέλη από την Μαυριτανία. Η 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο πραγµατοποιεί 

τουλάχιστον µία σύνοδο ολοµέλειας ετησίως, ενώ η τελευταία πραγµατοποιήθηκε 

στην Ταγγέρη τον Μάιο του 2016. Εγκρίνει ψηφίσµατα ή συστάσεις για όλες τις 

πτυχές της ευρωµεσογειακής συνεργασίας που αφορούν τα εκτελεστικά όργανα 

της Ένωσης για τη Μεσόγειο, το Συµβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών εταίρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε 

την εκ περιτροπής προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης από τον Μάρτιο 

του 2012 µέχρι τον Απρίλιο του 2013. Την προεδρία έχει σήµερα η Ιταλία (2016-

2017), που διαδέχθηκε το Μαρόκο. Η Συνέλευση έχει πέντε επιτροπές: Πολιτικών 

Υποθέσεων, Οικονοµικών Υποθέσεων, Πολιτισµού, Γυναικών και Ενέργειας. 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin 

Schulz συγκλήθηκε σύνοδος κορυφής των προέδρων των κοινοβουλίων των 

χωρών της Ένωσης για τη Μεσόγειο για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2013. Άλλες 

διασκέψεις κορυφής έγιναν στη Λισαβόνα τον Μάιο 2015 και στην Ταγγέρη τον 

Μάιο 2016. Η Ευρωµεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) 

συστάθηκε το 2010 και είναι µια συµβουλευτική συνέλευση που έχει ως στόχο την 

αύξηση της συµµετοχής των τοπικών και περιφερειακών φορέων στην Ένωση για 

τη Μεσόγειο. Έχει 84 µέλη — όλοι εκπρόσωποι των περιφερειών ή των τοπικών 

φορέων µε εντολή σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο — από τις 43 χώρες 

εταίρους της Ένωσης για τη Μεσόγειο85. Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν την 

προσπάθεια της Ε.Ε να προσεγγίσει τις χώρες της περιοχής και να δηµιουργήσει 

ένα περιβάλλον ασφαλείας τόσο για τις ίδιες όσο φυσικά και για τον εαυτό της. Το 
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περιβάλλον αυτό θα πρέπει να εδράζεται από την µία, στην οικονοµική ανάπτυξη 

της περιοχής, καθώς επίσης και στην δηµιουργία δηµοκρατικότερων θεσµών και 

καθεστώτων. Οι διαφορετικές συνθήκες σε κάθε χώρα αλλά επίσης και η άποψη 

της Ε.Ε ότι θα µπορούσε απλά να εξάγει ∆ηµοκρατία στις περιοχές αυτές χωρίς να 

συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους αλλά και τον τρόπο σκέψης του 

Αραβικού- Μουσουλµανικού κόσµου σε ζητήµατα ∆ηµοκρατίας, κατέστησε σε 

πολλές περιοχές (Λιβύη- Συρία) το εγχείρηµα ανεπιτυχές. 

Νότιοι Εταίροι 

Η Νότια ∆ιάσταση αποτελεί τµήµα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και 

καλύπτει δέκα από τις χώρες που γειτνιάζουν µε την ΕΕ, και βρίσκονται στις 

ανατολικές και νότιες ακτές της Μεσογείου: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, 

Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία και Τυνησία. Η προσέγγιση της Ε.Ε. 

µε τις µεσογειακές χώρες εταίρους έχει διττό, διµερή και πολυµερή, χαρακτήρα. Η 

Ν. ∆ιάσταση της Ε.Π.Γ. εξειδικεύεται, σε διµερές επίπεδο, µε ένα πλέγµα 

συµφωνιών, τις Συµφωνίες Σύνδεσης. Σηµαντικό ρόλο παίζουν ακόµη τα Σχέδια 

∆ράσης, µε τα οποία καθορίζονται οι βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες 

προτεραιότητες στο πεδίο των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Στο 

πολυµερές επίπεδο, η Ν. ∆ιάσταση της Ε.Π.Γ. εµπλουτίζεται µε την Ένωση για τη 

Μεσόγειο, η οποία το 2008 διαδέχθηκε τη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και 

αναλύθηκε προηγουµένως. 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Οι συµφωνίες σύνδεσης αποτελούν τη νοµική βάση για τις διµερείς σχέσεις 

της ΕΕ µε τους περισσότερους από τους Νότιους εταίρους: την Αλγερία, την 

Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή 

και την Τυνησία. Η συµφωνία σύνδεσης που µονογραφήθηκε µε τη Συρία, πριν 

από την έναρξη των ταραχών και στην συνέχεια του πολέµου, το 2011, δεν 

υπεγράφη ποτέ. Οι διαπραγµατεύσεις για µια συµφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης 

αναστάλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011 και ακόµη δεν έχουν επαναληφθεί ενώ 

δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποια προοπτική αλλαγής αυτού του καθεστώτος. Στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η ΕΕ και οι νότιοι εταίροι της (εκτός 

από την Αλγερία, τη Λιβύη και τη Συρία) έχουν υιοθετήσει διµερή σχέδια δράσης. 

Προσδιορίζουν θεµατολόγια πολιτικής και οικονοµικής µεταρρύθµισης µε 
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βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες τριών έως πέντε ετών. Τα 

σχέδια δράσης ΕΠΓ αντανακλούν τις ανάγκες, τα συµφέροντα και τις ικανότητες 

της ΕΕ και κάθε εταίρου και στοχεύουν συγκεκριµένα να αναπτύξουν δηµοκρατικές 

κοινωνίες µε ισοτιµία και χωρίς αποκλεισµούς, να προωθήσουν την οικονοµική 

ολοκλήρωση και την εκπαίδευση, να αναπτύξουν τις µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις και τη γεωργία, και να διευκολύνουν τις νόµιµες διασυνοριακές 

µετακινήσεις των προσώπων86. Οι πολιτικές αυτές ως επί το πλείστον 

χρηµατοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας (ΕΜΓ) αλλά και από 

άλλα αναπτυξιακά όργανα της Ένωσης. Ακόµα, παρέχονται δάνεια από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 

και Ανάπτυξης. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

∆ράσης δηµοσιεύουν την αξιολόγηση της συνεργασίας τους µε κάθε εταίρο στις 

εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ. 

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να προωθήσει την πρόσβαση στην αγορά και τη 

συνεργασία µε τους νότιους εταίρους της σε θέµατα µετανάστευσης και 

κινητικότητας. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις για σφαιρικές και σε βάθος 

συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) µε το Μαρόκο και µε την Τυνησία. 

Έχουν δροµολογηθεί εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, που ανοίγουν τον δρόµο για 

συµφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής, µε το 

Μαρόκο, την Τυνησία και την Ιορδανία, ενώ συζητούνται µε άλλες χώρες της 

περιοχής. 

Η τρέχουσα κατάσταση όπως αυτή αναλύεται επιγραµµατικά από τους φορείς του 

Ευρωκοινοβουλίου έχει ως εξής: 

Αλγερία 

Ως σηµαντικός περιφερειακός παίκτης και σηµαντική χώρα παραγωγής 

ενέργειας, η Αλγερία είναι σηµαντικός εταίρος της ΕΕ στη νότια γειτονία. Το 2005 

ετέθη σε ισχύ συµφωνία σύνδεσης. Οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το σχέδιο 

δράσης της ΕΠΓ άρχισαν το 2012 και βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη. Η συνεργασία 

µεταξύ των εταίρων εστιάζεται στις πολιτικές και κοινωνικοοικονοµικές 
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µεταρρυθµίσεις, την καταπολέµηση της διαφθοράς, την ασφάλεια και τη 

συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα. 

Αίγυπτος 

Οι σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου διέπονται 

από συµφωνία σύνδεσης, που ισχύει από το 2004, και ακολουθούν τους στόχους 

που ορίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΠΓ. Μετά την αιγυπτιακή επανάσταση το 

2011, η ΕΕ ανέλαβε τη δέσµευση να υποστηρίξει τις πολιτικές, οικονοµικές και 

κοινωνικές µεταρρυθµίσεις της χώρας. Ωστόσο, η πρόοδος σε αυτούς τους τοµείς 

υπήρξε περιορισµένη, καθώς η χώρα πέρασε από µια περίπλοκη φάση πολιτικής 

αστάθειας. 

Ισραήλ 

Οι σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ είναι εκτενείς και εδράζονται σε ισχυρές οικονοµικές 

και εµπορικές σχέσεις και τεχνική συνεργασία. Βάσει της συµφωνίας σύνδεσης του 

2000, οι σχέσεις αναπτύχθηκαν δυναµικά κατά τα έτη που ακολούθησαν, µε 

ουσιαστική επέκταση σε πολλούς τοµείς. Το 2009 η ΕΕ αποφάσισε ότι, για να 

αποκτήσουν οι εν λόγω σχέσεις «προηγµένο καθεστώς», θα έπρεπε να σηµειωθεί 

πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Η επέκταση των 

ισραηλινών οικισµών στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη θεωρείται απειλή για 

την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών. Η συνεργασία συνεχίζεται, ωστόσο, στη 

βάση του σχεδίου δράσης ΕΠΓ του 2005. Το 2013 η ΕΕ προσέφερε στο Ισραήλ 

και στο µελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης το καθεστώς των «ειδικών 

προνοµιακών εταιρικών σχέσεων» που παρέχει µια άνευ προηγουµένου δέσµη 

µέτρων πολιτικής και οικονοµικής στήριξης και υποστήριξης στον τοµέα της 

ασφάλειας για τα δύο µέρη, στο πλαίσιο µιας τελικής συµφωνίας. 

Ιορδανία 

Η ΕΕ θεωρεί την Ιορδανία σηµαντικό εταίρο, ο οποίος ασκεί 

σταθεροποιητικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Η συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας, 

σε ισχύ από τον Μάιο του 2002, παρέχει τη νοµική βάση για αυτή τη διµερή σχέση. 

Το 2012 εγκρίθηκε σχέδιο δράσης ΕΠΓ. Το 2010 η Ιορδανία έγινε η δεύτερη χώρα 

εταίρος της Μεσογείου µετά το Μαρόκο που απέκτησε «προηγµένο» καθεστώς 

συνεργασίας µε την ΕΕ. Για την αντιµετώπιση της συριακής κρίσης — η Ιορδανία 

φιλοξενεί πάνω από 630 000 σύρους πρόσφυγες — η Επιτροπή έχει διαθέσει στη 
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χώρα πάνω από 680 εκατοµµύρια ευρώ σε βοήθεια για τους πρόσφυγες και τις 

ευάλωτες κοινότητες, πέραν της τακτικής προγραµµατισµένης βοήθειας προς την 

Ιορδανία. Τον Οκτώβριο του 2014, η ΕΕ και η Ιορδανία δροµολόγησαν εταιρική 

σχέση κινητικότητας. 

Λίβανος 

Οι σχέσεις βασίζονται στη συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου, που ισχύει 

από το 2006, και ακολουθούν τον οδικό χάρτη που καθορίζεται στο σχέδιο δράσης 

ΕΠΓ 2013-2015. Η ΕΕ στηρίζει την ενότητα, τη σταθερότητα, την ανεξαρτησία, την 

κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, ιδίως µε δεδοµένη την 

επιδεινούµενη κατάσταση στη γειτονική Συρία. Με πληθυσµό 4,4 εκατοµµυρίων 

κατοίκων, ο Λίβανος φιλοξενεί σήµερα περίπου 1,1 εκατοµµύρια 

καταγεγραµµένους Σύρους πρόσφυγες. Από την αρχή της κρίσης, η Επιτροπή έχει 

διαθέσει σχεδόν 800 εκατοµµύρια ευρώ στον Λίβανο σε βοήθεια για τους 

πρόσφυγες και τις ευάλωτες κοινότητες, πέραν της τακτικής προγραµµατισµένης 

βοήθειας προς τον Λίβανο. Τον ∆εκέµβριο του 2014, η ΕΕ και ο Λίβανος 

ξεκίνησαν διάλογο για τη µετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια, ο 

οποίος µπορεί να οδηγήσει στη σύναψη εταιρικής σχέσης κινητικότητας. 

Λιβύη 

Από την πτώση του καθεστώτος Καντάφι, η Λιβύη έχει διολισθήσει σε 

εµφύλιο πόλεµο, στο πλαίσιο πολύπλοκων πολιτικών, εδαφικών, κοινωνικών και 

φυλετικών διαιρέσεων. Η χώρα είναι επίσης γνωστή ως οδός διαµετακόµισης για 

την εµπορία ανθρώπων και το λαθρεµπόριο στην περιοχή του Σαχέλ. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να βοηθήσει τους Λίβυους για την εγκαθίδρυση ενός 

σταθερού και χωρίς αποκλεισµούς Κράτους. Η Ένωση υποστηρίζει τις 

διαµεσολαβητικές προσπάθειες του ΟΗΕ να θέσει τέρµα στις εχθροπραξίες και 

προσεγγίζει διπλωµατικά τη Λιβύη και περιφερειακούς φορείς. Το 2013 

αναπτύχθηκε αποστολή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας για να 

συµβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να διαχειριστεί τα σύνορά της. 

Ωστόσο, η αποστολή αναγκάστηκε να µετεγκατασταθεί στην Τύνιδα. ∆εν 

υπάρχουν συµβατικές σχέσεις µεταξύ της Λιβύης και της ΕΕ, αλλά η χώρα είναι 

επιλέξιµη για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας. 
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Μαρόκο 

Από τους νότιους εταίρους, το Μαρόκο έχει µία από τις πιο ανεπτυγµένες 

σχέσεις µε την ΕΕ. Μια συµφωνία σύνδεσης έχει τεθεί σε ισχύ από το 2000 και το 

2013 εγκρίθηκε νέο σχέδιο δράσης της ΕΠΓ. Το 2008 χορηγήθηκε «προηγµένο 

καθεστώς» της ΕΠΓ στη χώρα, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοδοξία να ενισχυθεί η 

συνεργασία ΕΕ-Μαρόκου και να στηριχθούν περαιτέρω οι οικονοµικές και 

πολιτικές µεταρρυθµίσεις. Τα µεταναστευτικά ζητήµατα αποτελούν προτεραιότητα. 

Η εταιρική σχέση κινητικότητας ΕΕ-Μαρόκου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013. Το 

Μαρόκο είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή που έχει αρχίσει διαπραγµατεύσεις για 

ένα καθεστώς διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων και µια σφαιρική και σε 

βάθος συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) µε την ΕΕ. Επιπλέον, µια 

ανανεωµένη αλιευτική συµφωνία τέθηκε σε ισχύ το 2014. Τον ∆εκέµβριο του 2015, 

το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η τετραετής συµφωνία 

µεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά µε το εµπόριο γεωργικών προϊόντων και 

προϊόντων αλιείας θα πρέπει να ακυρωθεί διότι περιλάµβανε παράνοµα τη 

διαφιλονικούµενη περιοχή της ∆υτικής Σαχάρας. 

Παλαιστίνη 

Η ΕΕ είναι ο κύριος υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ). Ο 

συνολικός στόχος της στήριξης της ΕΕ είναι να συµβάλει στην οικοδόµηση των 

ικανοτήτων ενός µελλοντικού βιώσιµου, ανεξάρτητου και δηµοκρατικού 

παλαιστινιακού κράτους, που θα συνυπάρχει µε ειρήνη και ασφάλεια µε το Ισραήλ 

και άλλες γειτονικές χώρες. Η νοµική βάση για τις σχέσεις της ΕΕ µε την 

Παλαιστινιακή Αρχή είναι η ενδιάµεση συµφωνία σύνδεσης για το εµπόριο και τη 

συνεργασία που συνήφθη το 1997. Το 2013 η ΕΕ και η Παλαιστινιακή Αρχή 

υπέγραψαν νέο σχέδιο δράσης ΕΠΓ. 

Συρία 

Αφότου η κυβέρνηση της Συρίας άρχισε να καταστέλλει βίαια 

αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Μάρτιο του 2011, η ΕΕ έλαβε µια σειρά ολοένα 

και πιο περιοριστικών µέτρων κατά του συριακού καθεστώτος. Όλα τα διµερή 

προγράµµατα συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και της συριακής κυβέρνησης έχουν 

ανασταλεί. Η ΕΕ υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνοµιλίες χωρίς αποκλεισµούς µε 

στόχο µια πολιτική µετάβαση υπό συριακή ευθύνη. Από την έναρξη της 



65 

σύγκρουσης, η ΕΕ, µαζί µε τα κράτη µέλη της, έχει συνεισφέρει περισσότερα από 

5 δισεκατοµµύρια ευρώ για να βοηθήσει τους Σύρους στη χώρα τους καθώς και 

τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην περιοχή. Υπήρξε δέσµευση για 

επιπλέον 3 δισεκατοµµύρια ευρώ στη ∆ιάσκεψη του Λονδίνου για την κρίση στη 

Συρία τον Φεβρουάριο του 2016. 

Τυνησία 

Από την επανάσταση του 2011 στην Τυνησία, η ΕΕ έχει παράσχει πολιτική, 

οικονοµική και τεχνική στήριξη για τη δηµοκρατική µετάβαση της χώρας. Η 

συναινετική έγκριση του νέου συντάγµατος στην Τυνησία, τον Ιανουάριο του 2014, 

και η επιτυχής διοργάνωση βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, τον Οκτώβριο-

∆εκέµβριο του 2014, αποτέλεσαν ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός. Το 2014 

λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί, η ΕΕ και η 

Τυνησία συµφώνησαν να συστήσουν «προνοµιακή εταιρική σχέση». Νοµική βάση 

των διµερών σχέσεων παραµένει η συµφωνία σύνδεσης, η οποία βρίσκεται σε 

ισχύ από το 1998. Υποστηριζόµενη από ένα σχέδιο δράσης ΕΠΓ για την περίοδο 

2013-2017, η προνοµιακή εταιρική σχέση έχει ως στόχο την ενίσχυση της 

πολιτικής συνεργασίας και της οικονοµικής ολοκλήρωσης. Η Τυνησία και η ΕΕ 

δροµολόγησαν εταιρική σχέση κινητικότητας τον Μάρτιο του 2014. Οι 

διαπραγµατεύσεις για µια σφαιρική και σε βάθος συµφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών (DCFTA) ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 201587. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας 

από τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς που συµµετέχει πλήρως στην ευρωπαϊκή 

πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), µέσω της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ 

παρακολουθεί την εφαρµογή της ΕΠΓ, ιδίως όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις 

προόδου της και τις αναθεωρήσεις της. Η Επιτροπή προσπαθεί να 

παρακολουθήσει την πολιτική κατάσταση στις χώρες εταίρους µέσω τακτικών 

ανταλλαγών απόψεων και επισκέψεων µε υψηλά ιστάµενα κυβερνητικά στελέχη, 

εµπειρογνώµονες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Οι δηµοσιονοµικές 

εξουσίες του επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί άµεση επιρροή 

όσον αφορά τα ποσά που διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας. Η 
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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νότιοι Εταίροι 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.6.html 
προσπέλαση 30 Νοεµβρίου 2016 
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σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου απαιτείται για τη σύναψη όλων των 

συµφωνιών σύνδεσης µε τους νότιους εταίρους της ΕΠΓ. Το Κοινοβούλιο πρέπει 

επίσης να συναινέσει για οποιαδήποτε νέα εµπορική συµφωνία, όπως οι 

µελλοντικές σφαιρικές και σε βάθος συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. 

Γίνεται επίσης µια σηµαντική προσπάθεια για να αναπτυχθούν οι διµερείς 

σχέσεις µε τα κοινοβούλια των νοτίων εταίρων µε την δηµιουργία µόνιµων 

αντιπροσωπιών µε το Ευρωκοινοβούλιο (όπου αυτό είναι εφικτό). Το εύρος της 

κοινοβουλευτικής σχέση συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε την πρόοδο των σχέσεων 

στο πλαίσιο της ΕΠΓ. Έτσι πχ οι σχέσεις µε το κοινοβούλιο του Μαρόκου, 

αναβαθµίστηκαν µε τη δηµιουργία Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (ΜΚΕ) το 

2010, και το 2016 δηµιουργήθηκε επίσης ΜΚΕ µε την Τυνησία. Οι 

κοινοβουλευτικές σχέσεις µε τη Συρία ανεστάλησαν λόγω του εµφυλίου πολέµου 

ενώ επίσης στη Λιβύη η παρούσα κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας δεν 

επιτρέπει την ανάπτυξη διακοινοβουλευτικών σχέσεων. 

Είδαµε λοιπόν ότι η ΕΕ µέσα από µια σειρά θεσµικών οργάνων και 

συµφωνιών προσπαθεί να προσεγγίσει το χώρο της Μεσογείου και να παρέµβει 

στο µέτρο του δυνατού στα τεκταινόµενα. Έτσι προχώρησε σε αναθεώρηση της 

ΕΠΓ το 2011 µετά την Αραβική Άνοιξη αλλά και το 2015 µετά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων εφαρµογής της ΕΠΓ προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο να 

καταστήσει την παρέµβαση της πιο αποτελεσµατική και για τις ίδιες τις τοπικές 

κοινωνίες αλλά και για να προωθήσει την δική της σταθερότητα και ασφάλεια.  

Το ζητούµενο στην παρούσα φάση είναι αν και κατά πόσον η ΕΕ είναι ικανή 

να µαθαίνει από τα λάθη της και αν θα καταφέρει µέσω της αναθεωρηµένης ΕΠΓ 

να προσεγγίσει τις Αραβικές Κοινωνίες της Βορείου Αφρικής και της Μ. Ανατολής 

όχι µε το ύφος της αυθεντίας που έρχεται να προσφέρει την απόλυτη «αλήθεια» 

και την λύση κάθε προβλήµατος απλά και µόνο µε την εφαρµογή της δικής της 

κοσµοθεωρίας, αλλά αντίθετα δηµιουργώντας µια σχέση ισοτιµίας που θα πρέπει, 

από την πλευρά της ΕΕ τουλάχιστον, να στηρίζεται στην κατανόηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε κοινωνίας της περιοχής. Επίσης πρέπει να 

καταστεί σαφές ότι όλες οι χώρες της περιοχής δεν έχουν τα ίδια συµφέροντα και 

τις ίδιες επιδιώξεις στην σχέση τους µε την ΕΕ και άρα πρέπει ανάλογη να είναι και 

η αντιµετώπιση από την ίδια την Ένωση µη παραγνωρίζοντας επίσης ότι και τα 
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ίδια τα µέλη της ΕΕ έχουν διαφορετικό βαθµό εµπλοκής αλλά και διαφορετικές 

προσδοκίες από την σχέση αυτή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

«g..δεν αλλάζουν οι καιροί, µε φωτιά και µε µαχαίρι πάντα ο κόσµος προχωρεί» 

         Κεµάλ- Ν. Γκάτσος 

 Η Αραβική Άνοιξη αποτέλεσε ένα καταλυτικό γεγονός για τις χώρες τις 

οποίες εµφανίστηκε αλλά ταυτόχρονα επηρέασε ολόκληρο το γεωπολιτικό 

περιβάλλον της περιοχής, ενώ σε πολλές περιοχές (Συρία, Λιβύη) οι συγκρούσεις 

βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον ασφαλείας. 

Oι ιδιαιτερότητες της περιοχές όπως είδαµε είναι πολλές, και έτσι δεν είναι δυνατόν 

να υπάρξει µια ενιαία πολιτική που να εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις καθώς 

οι κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας διαφέρουν πολύ. για 

αυτό άλλωστε και τα αποτελέσµατα της Άνοιξης διέφεραν από χώρα σε χώρα. 

Στην σηµερινή εποχή έξι χρόνια µετά πλην της Τυνησίας τα πράγµατα έχουν 

βελτιωθεί ελάχιστα έως καθόλου ενώ στην Συρία η εµπόλεµη κατάσταση 

συνεχίζεται.  

Είναι λοιπόν µάλλον αυτονόητο ότι η ανατροπή των δικτατοριών από µόνη 

της δεν οδηγεί σε ένα δηµοκρατικότερο περιβάλλον µε καλύτερες συνθήκες για 

τους πολίτες, το οποίο θα αποκλείει την επιστροφή σε επίσης καταπιεστικά 

καθεστώτα. Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα µόνον µετασχηµατισµού και 

ανάγκης της ίδιας της κοινωνίας, να προέρχεται από εσωτερικές δυνάµεις ενώ 

πολύ δύσκολα µπορεί να επιβληθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Οι κοινωνικοί 

µετασχηµατισµοί λοιπόν, στον βαθµό που πραγµατοποιούνται, αποτελούν 

κριτήριο για αν έχουµε να κάνουµε µε µια εξέγερση ή µε µια κοινωνική 

επανάσταση, καθώς όπως αναφέρει η Αµερικανίδα καθηγήτρια Theda Skocpol 

στο βιβλίο της States and Social Revolutions, «η εξέγερση είναι αντίδραση 

καταπιεσµένων που δεν οδηγεί απαραίτητα σε κοινωνικούς µετασχηµατισµούς, 

ενώ η κοινωνική επανάσταση επιφέρει αλλαγές στις δοµές της κοινωνίας και της 

εξουσίας της χώρας»88.  

Οι κοινωνίες της περιοχής είναι δηµογραφικά πολύ ενεργές (σε αντίθεση µε 

την Ευρώπη) και µε ιδιαίτερα µεγάλα ποσοστά νέων ανθρώπων. Είναι 

                                                           

88Γ. ∆ηµητρακόπουλος Αραβική Άνοιξη Εξέγερση ή επανάσταση; 13/7/13 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=374449 προσπελάστηκε 20/10/16  
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χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΗΕ για το 201589 για την περιοχή 

της Βορείου Αφρικής στις ηλικίες 0-14 ανήκει ποσοστό 32% και στις ηλικίες 15-64 

ποσοστό 63% περίπου ενώ άνω των 65 ετών είναι µόλις το 6%. Κοινωνίες όπου 

πολύ πάνω από τα µισά τους µέλη είναι κάτω των 30 ετών, σύµφωνα µε στοιχεία 

του 2012 στην περιοχή της Μ. Ανατολής και της Αφρικής το ποσοστό των νέων 

κάτω των 30 ετών είναι 65% και ο µέσος όρος ηλικίας 22 ετών90, είναι κοινωνίες σε 

συνεχή κινητικότητα οι οποίες ψάχνουν τρόπους για να διοχετεύσουν την ενέργειά 

τους και να προστατεύσουν αυτό που οι ίδιες θεωρούν ως ταυτότητα. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Π. Κονδύλης «Μόνο εκεί που κοχλάζει νεανικό αίµα 

γεννιούνται ιδέες ικανές να κινητοποιήσουν µάζες»91. Η ενεργητικότητα και η 

ανάγκη δραστηριοποίησης και προόδου υφίσταται λοιπόν εγγενώς στις Αραβικές- 

Ισλαµικές κοινωνίες της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής και λόγω της 

δηµογραφικής τους ταυτότητας. Η ζήτηση λοιπόν για κάτι νέο και ελπιδοφόρο 

υπάρχει, το ζητούµενο είναι αν θα υπάρχει προσφορά για οικονοµική ανάπτυξη 

και πρόοδο, κάτι στο οποίο µπορεί η ΕΕ να συνεισφέρει τα µέγιστα, για να 

διοχετευτεί όλη αυτή η ενέργεια. Σε διαφορετική περίπτωση όλο αυτό το δυναµικό,  

έλλειψη άλλης εναλλακτικής, θα προσπαθήσει να µεταναστεύσει µε κάθε νόµιµο ή 

παράνοµο τρόπο προς την Ευρώπη ή θα διοχετευτεί προς τον εξτρεµισµό και το 

µίσος προς το ξένο που µπορεί να µην προσφέρει βελτίωση της επίγειας ζωής 

υπόσχεται όµως αιώνιες απολαύσεις στην επόµενη. Η χειρότερη δε προοπτική για 

την ασφάλεια της ΕΕ είναι ο συνδυασµός των δύο. 

Τα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα των Αραβικών χωρών της περιοχής 

υφίστανται εδώ και δεκαετίες και δεν εµφανίστηκαν µε την Αραβική Άνοιξη. Η 

µικρή αύξηση των θέσεων εργασίας σε συνδυασµό µε την δηµογραφική έκρηξη 

στις περιοχές αυτές, καθώς και η χαµηλή αποδοτικότητα της εργασίας είναι 

παράγοντες που σε άλλη περιοχή του κόσµου θα προκαλούσαν κρίση πολλά 

χρόνια πριν. Αυτό δεν συνέβη στον Αραβικό κόσµο λόγω των τεράστιων κερδών 

                                                           

89
 UN Demographic year book http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm 

προσπελάστηκε 1 ∆εκεµβρίου 2016 

90
 statistics on youth UNESCO http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/statistics-on-youth/ & 
Euromonitor International special report the world΄s youngest population 13/2/2012 
http://blog.euromonitor.com/2012/02/special-report-the-worlds-youngest-populations-.html 
προσπελάστηκαν 1 ∆εκεµβρίου 2016 
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 Π. Κονδύλης «θεωρία του Πολέµου» σελ. 388 
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από το εµπόριο υδρογονανθράκων που αντιστάθµιζε τις ελλείψεις της οικονοµίας. 

Ακόµα και οι χώρες που δεν είχαν σηµαντικά αποθέµατα πετρελαίου 

επωφελήθηκαν από την αυξηµένη ζήτηση σε εργατικό δυναµικό από γειτονικές 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Μετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση και την 

ραγδαία µείωση των τιµών του πετρελαίου τα πράγµατα άλλαξαν ριζικά για τις 

οικονοµίες της περιοχής οι οποίες χωρίς αύξηση των θέσεων εργασίας και της 

παραγωγικότητας θα βιώσουν ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα. Σηµαντικές 

δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση είναι: 

  α. Η αύξηση των ευκαιριών εργασίας για τους νέους  

  β. Η µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα, κυρίως για να πάψει να  

λειτουργεί υπέρ των λίγων και εκλεκτών που είχαν διασυνδέσεις µε το καθεστώς.  

  γ. Η δηµιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα  

  δ. Η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας µε διεθνή ιδρύµατα και τις 

διεθνείς αγορές µε στόχο την αποκόµιση τεχνογνωσίας και κεφαλαίων92. Οι 

ανωτέρω δράσεις θα προσφέρουν ευκαιρίες βελτίωσης της οικονοµίας, βασικό 

παράγοντα για την δηµιουργία σταθερότητας στην περιοχή και είναι δράσεις που η 

ΕΕ πρέπει και µπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. 

Η ΕΕ κατανάλωσε αρκετό πολιτικό δυναµικό στην προσπάθεια προώθησης 

της ∆ηµοκρατίας στις εξεγερµένες περιοχές. Μεγάλο µέρος του ακαδηµαϊκού 

κόσµου αµφισβητεί την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος της εξαγωγής του 

∆υτικού µοντέλου δηµοκρατίας ειδικά στις Αραβικές χώρες καθώς δεν φαίνεται να 

συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες των Μουσουλµανικών κοινωνιών που καθιστούν 

την πορεία προς µια βιώσιµη δηµοκρατία δύσκολη ειδικά αν δεν έχει υποστήριξη 

και νοµιµοποίηση εκ των έσω. Επίσης το επιχείρηµα ότι περισσότερη δηµοκρατία 

θα επιφέρει µείωση της εξάπλωσης της τροµοκρατίας προς την Ευρώπη µάλλον 

δεν ευσταθεί καθώς τα περισσότερα τροµοκρατικά χτυπήµατα στο έδαφος της 

Ευρώπης εκτελέστηκαν από τροµοκράτες που γεννήθηκαν ή και µεγάλωσαν σαν 

Ευρωπαίοι πολίτες. Η ΕΕ λοιπόν πρέπει να επιδιώξει αρχικά την µετάβαση σε µια 

πιο χρηστή διακυβέρνηση, την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου και την οικονοµική 

ανάπτυξη αντί για την προώθηση του ιδεώδους της δυτικής δηµοκρατίας. Οι 
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 «After the Arab Spring» Economic Transitions in the Arab World Oxford University Press Magdi 
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εκλογές από µόνες τους σε µια χώρα δεν αρκούν καθώς αν η δηµοκρατικά 

εκλεγµένη κυβέρνηση δεν καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της βελτιώνοντας 

την καθηµερινότητα των πολιτών θα ανατραπεί όπως συνέβη στην Αίγυπτο µε την 

κυβέρνηση Μόρσι. Η Ευρώπη λόγω και της γειτνίασης µε την περιοχή ζητά κάτι 

πιο άµεσο και ευκολότερα υλοποιήσιµο, το οποίο σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο 

θα αυξήσει την σταθερότητα στην περιοχή και κατ επέκταση την ασφάλεια στην 

Ευρώπη. Ωστόσο, οι διαδικασίες µετάβασης στον Αραβικό κόσµο που ξεκίνησαν 

µε την Άνοιξη, είναι το µεγάλο στοίχηµα για τον δυτικό κόσµο (Ευρώπη και ΗΠΑ), 

αφού αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για να διαψευσθεί το «δόγµα» του 

Huntington περί σύγκρουσης πολιτισµών, ιδιαίτερα όταν µιλάµε για αξίες όπως 

αυτή των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών και της 

δηµοκρατίας. Σε περίπτωση όµως που οι πολιτικές και το µοντέλο 

εκδηµοκρατισµού αποτύχουν στην περιοχή, τότε θα δοθεί το δικαίωµα στους 

ακραίους εκφραστές του Ισλάµ να ισχυριστούν ότι όντως το δυτικό µοντέλο είναι 

ανεφάρµοστο  στον Αραβικό κόσµο93. 

Όσον αφορά βέβαια o σενάριο της σύγκρουσης των πολιτισµών, είναι 

µάλλον απίθανο να συµβεί καθώς προϋποθέτει µια ιδεολογική τουλάχιστον 

ενότητα µεταξύ των αντιπάλων µερών, ∆υτικού και Μουσουλµανικού κόσµου, η 

οποία δεν υπάρχει ούτε στην ∆ύση κάτι που έγινε ιδιαίτερα εµφανές µε την 

διαχείριση της οικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη, αλλά ούτε βέβαια και στο Ισλάµ 

αφού η σύγκρουση µεταξύ Σουνιτών και Σιιτών (Σ. Αραβία- Ιράν) είναι ιδιαίτερα 

έντονη µέχρι και του βαθµού των ενόπλων συγκρούσεων (Μπαχρέιν, Υεµένη).94 

Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξεγέρσεις της Άνοιξης δεν είχαν στόχο την 

∆ύση αλλά τα ίδια τα εσωτερικά καθεστώτα των χωρών που ξέσπασαν. Από την 

άλλη πλευρά το αν και πότε θα φτάσουµε στην εποχή του τέλους της Ιστορίας του 

Fukuyama µένει να αποδειχθεί. 

 Αυτό λοιπόν που απαιτείται πρωτίστως από την πλευρά της ΕΕ, αν 

θέλει να αντιµετωπίζεται ως µια µεγάλη δύναµη στο διεθνές επίπεδο, είναι να 

µπορεί να συµπεριφερθεί και ως τέτοια κάτι που προϋποθέτει την ύπαρξη µιας 

                                                           

93
 . «H ενίσχυση των σχέσεων σε θέµατα ασφαλείας µεταξύ των κρατών της νοτιοανατολικής 

Μεσογείου» Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων Αθήνα Μάιος 2013, 
επιµέλεια επιτήρηση ∆ρ. Αλεξάνδρα Προδροµίδου http://www.irtea.gr/wp-content/uploads/2013/ 
προσπέλαση 1 ∆εκεµβρίου 2016 σελ. 134 

94
 Σ. Λίτσας Το Φαινόµενο της Αραβικής Άνοιξης ένα χρόνο µετά σελ 138. 
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κοινής πολιτικής. Βασικές προϋποθέσεις άσκησης κοινής πολιτικής όπως 

Ικανότητες (ανθρώπινοι πόροι και υλικά, οργανωτική και πολιτική θέληση), Σκοπός 

και Μέσα (στρατιωτικά, θεσµικά, οικονοµικά) είναι δυνατότητες που ακόµα δεν 

διαθέτει η ΕΕ καθώς δεν µπορεί να ενεργήσει µε έναν συντονισµένο τρόπο κοινά 

αποδεκτό από τα κράτη µέλη. Υπό αυτό το πρίσµα το να προσπαθείς να πείσεις 

28 κράτη µέλη µεταξύ των οποίων τρείς παγκόσµιοι παίκτες να συµφωνήσουν σε 

µια κοινή πολιτική είναι αρκετά δύσκολο. Ενδεχοµένως όταν οι δύο από τους τρείς 

ξεκινούσαν την διαδικασία της Ενωµένης Ευρώπης να µην φαντάζονταν αυτή την 

κατάληξη ή και να πίστευαν ήταν θα ήταν πολύ εύκολο για τους ισχυρούς της 

Ένωσης να καθοδηγήσουν τους λιγότερο ισχυρούς στους επιθυµητούς από τους 

ίδιους δρόµους.  

Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουµε ότι τα εθνικά συµφέροντα είναι τόσο 

διαφορετικά που είναι αδύνατον να υπάρξει συναίνεση και άρα κοινή Ευρωπαϊκή 

θέση. Αυτά τα µειονεκτήµατα δηµιουργούνται από την ανοµοιογένεια και τον 

διχασµό µια εγγενής κατάσταση των διεθνών σχέσεων σε ένα κρατοκεντρικό 

σύστηµα. 

Και βέβαια τα προβλήµατα δεν σταµατούν εκεί. Στην περίπτωση της ΕΕ οι 

κοινές θέσεις αποτελούν το πρώτο βήµα για την εκδήλωση ενεργειών. Το δεύτερο 

και σηµαντικότερο είναι η παροχή των µέσων για την πραγµατοποίηση των 

συµφωνηµένων δράσεων. Αυτό δεν συµβαίνει πάντα καθώς τα µέσα των κρατών 

αντιµετωπίζονται ως κάτι πολύ σηµαντικό από τα ίδια. Πρώτον αποτελούν 

στρατηγικό πλεονέκτηµα και προσθετική αξία στην ισχύ ενός κράτους, αρνητικό 

παράγοντα στην διαδικασία κοινή χρήσης. ∆εύτερον απεικονίζουν το διεθνές 

κύρος του κράτους και γι αυτό δεν αντιµετωπίζονται σαν κοινόκτητα µέσα. Τρίτον 

υφίστανται για να υποστηρίξουν τους πολιτικούς στόχους σε πλαίσια µιας 

ορθολογικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα τα ανωτέρω έχουν σχέση µε την θέση της 

ΕΕ ως µιας πολιτικής δύναµης και όχι ως ενιαίου κράτους Ως µη κράτος η ΕΕ είναι 

διαχρονικά επηρεαζόµενη από ενδοευρωπαϊκό ανταγωνισµό και πολιτικές 

ασυµβατότητες παρούσες σε πολλές περιφερειακές κρίσεις στις οποίες ενεπλάκη 

η ΕΕ95. 

                                                           

95
 George Voskopoulos  The Arab Spring phenomenon, 2015 
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Η Αραβική Άνοιξη λοιπόν µπορεί να αναγνωστεί σαν απειλή από την ΕΕ, 

λόγω της αύξησης των µεταναστευτικών ροών και της εξαγωγής τροµοκρατίας 

προς τα εδάφη της, ή σαν ευκαιρία για επέκταση και συνεργασία σε µια περιοχή µε 

πολλές δυνατότητες η σταθερότητα της οποίας συνεπάγεται και την Ευρωπαϊκή 

σταθερότητα. Το ποιος δρόµος θα ακολουθηθεί είναι θέµα των πεποιθήσεων 

Ευρωπαϊκών λαών αλλά και των Ευρωπαϊκών ελίτ. Ο πρώτος δρόµος οδηγεί σε 

µια Ευρώπη κλειστή, περιχαρακωµένη και µάλλον ανίκανη να παίξει ρόλο στο 

διεθνές επίπεδο και η δεύτερη σε µια Ευρώπη ανοιχτή, πλουραλιστική και 

δηµοκρατική που και µέσα από τα λάθη της θα προσπαθεί να επιτύχει τον στόχο 

της ενοποίησης. Άλλωστε όπως είπε και ο Νίτσε «Εχθρός της αλήθειας δεν είναι 

το ψέµα αλλά οι πεποιθήσεις». 
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