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ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Η απόφαση της Μ. Βρετανίας να εξέλθει από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), ένα φαινόμενο που μονολεκτικά έχει επικρατήσει να αποκαλείται 

Brexit, προκάλεσε αρχικά αναταραχή και προβληματισμό μεταξύ των Ευρωπαίων 

ηγετών. Άμεσα ήταν και τα αντανακλαστικά των αγορών οι οποίες αντέδρασαν με 

πρωτοφανή πτώση των χρηματιστηρίων, ενώ και η στερλίνα δέχθηκε πολύ μεγάλες 

πιέσεις. Παράλληλα, το ρεύμα των ευρωσκεπτικιστών ενισχύθηκε δημιουργώντας 

φόβους για τη δημιουργία ενός φαινομένου ντόμινο, το οποίο θα μπορούσε να 

συμπαρασύρει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν πληγεί από την οικονομική 

κρίση και τις αθρόες ροές μετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνδυασμό με 

την εκλογή του Ντόναλντ Τράμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπήρξε 

σχετικά άμεση κινητοποίηση από την πλευρά των αξιωματούχων της ΕΕ για την 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του σκοπού και 

των δομών της Ένωσης. Η άμυνα και ασφάλεια είναι ένας τομέας που απασχολεί 

σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών. Προς αυτή την 

κατεύθυνση οι ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται πως κινήθηκαν προς την σωστή 

κατεύθυνση ενεργοποιώντας τους κατάλληλους μηχανισμούς σε επίπεδο θεσμών, 

ώστε να υπάρξει η απαραίτητη εξισορρόπηση της απώλειας του Ηνωμένου 

Βασιλείου (ΗΒ), ως εταίρου της Ένωσης. Πράγματι, το ΗΒ αποτέλεσε ισχυρή 

στρατιωτική δύναμη στους κόλπους της Ένωσης και η απώλειά του επηρεάζει το 

γενικότερο ειδικό βάρος της αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της 

Ευρώπης. Ωστόσο, από τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των διεργασιών στον τομέα αυτό 

διαφαίνεται ότι το Brexit  μπορεί να αποτελέσει μία πολύ καλή ευκαιρία για την ΕΕ, 

ώστε χρησιμοποιώντας το ως μοχλό πίεσης και σε συνδυασμό με τις γενικότερες 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Ευρώπης να 

επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ολοκλήρωσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Η 

μεταβατική περίοδος την οποία αυτή τη στιγμή διανύουμε μέχρι την οριστική έξοδο 

της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ, μας επιτρέπει έως ένα βαθμό να διατυπώσουμε 

συγκεκριμένες θέσεις όσον αφορά στην τελική έκβαση της κατάστασης, ωστόσο 

λόγο του ότι πρόκειται για κάτι δυναμικό και πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της 

Ένωσης δεν ενδείκνυται να γίνονται παρακινδυνευμένες προβλέψεις και αυτό είναι 

κάτι που προσπαθούμε να τηρήσουμε κατά τη μελέτη του θέματος. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 Όταν κάποιος για πρώτη φορά ασχολείται με θέματα της διεθνούς πολιτικής – 
διεθνών σχέσεων, σίγουρα δεν έχει στο μυαλό του όλα αυτά τα οποία πρόκειται να 
συναντήσει στη συνέχεια. Ο τομέας αυτός αποτελεί για πολλούς ένα πεδίο 
παρεξηγημένο ή ίσως ας μου επιτραπεί η έκφραση ένα τοπίο θολό. Αυτό 
ενδεχομένως να συμβαίνει διότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι ερμηνείες που δίνει 
δεν παρέχονται υπό τη μορφή ξεκάθαρων απαντήσεων και πειστικών εξηγήσεων 
για αυτά που συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και στις σχέσεις μεταξύ των 
κρατών. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να δεχθούμε ότι στο πλείστο των 
περιπτώσεων το παραπάνω είναι αποτέλεσμα των πολυάριθμων παραμέτρων οι 
οποίες επηρεάζουν και υπεισέρχονται κάθε φορά στην εξέλιξη των πραγμάτων και 
την «εντροπία» του συστήματος. 
 Στον αντίποδα των παραπάνω, υπάρχει η αίσθηση ότι όσο εντρυφείς στο 
αντικείμενο και ανακαλύπτεις το βάθος το οποίο κρύβεται πίσω από τις έννοιες και 
τους ορισμούς, τόσο αυτό το ταξίδι γίνεται πιο συναρπαστικό. Στο διάβα σου 
αποκτάς «εργαλεία» τα οποία με τη χρήση και την εμπειρία μετατρέπονται σε ένα 
είδος βιβλίου, που στις σελίδες του μπορείς να βρεις απαντήσεις για το μέλλον, αλλά 
και να εξηγήσεις από άλλη οπτική γωνία, πέραν της καθαρά ιστορικής, αυτά που 
συνέβησαν στο παρελθόν. Ο πολύπτυχος και πολυεπίπεδος αυτός τομέας δεν μένει 
μόνο στα ξερά ιστορικά γεγονότα, αλλά προχωρώντας ακόμη πιο πέρα παρέχει στο 
σύγχρονο μελετητή – ερευνητή τη δυνατότητα να καταπιάνεται με θέματα τα οποία 
για άλλα ερευνητικά πεδία θεωρείται ότι είναι πρώιμο ακόμη να ασχοληθούν. 
 Το ταξίδι αυτό το ξεκίνησα τον Οκτώβριο του 2016 και ενώ αρχικά οφείλω να 
ομολογήσω ότι ήμουν αρκετά διστακτικός σε ότι αφορά τα οφέλη που θα αποκόμιζα, 
εν συνεχεία και μετά από μικρό χρονικό διάστημα κατάλαβα την αξία και τη 
συνεισφορά της «οιωνεί» αυτής επιστήμης στην ανάγνωση και κατανόηση της 
πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
σύνολο των καθηγητών του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών που μου επέτρεψαν να γίνω κοινωνός των γνώσεων και των σκέψεών 
τους. Ιδιαίτερα δε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Κουσκουβέλη Ηλία, 
ως βασικό συντελεστή του αντικειμένου των Διεθνών Σχέσεων και τον κ. Μικέλη 
Κυριάκο, για την αμέριστη βοήθειά του κατά τη διάρκεια συγγραφής αυτής της 
εργασίας. Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγο και τα τρία μου 
παιδιά για την υπομονή τους καθόλη τη διάρκεια των σπουδών μου. 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Η ενεργοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) τον περασμένο Μάρτιο του 

άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αποτέλεσε μια 

αναμενόμενη για πολλούς εξέλιξη μετά και από το αποτέλεσμα του σχετικού 

δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2016, όπου στους πολίτες 

της χώρας τέθηκε το εξής ερώτημα: «Πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει 

μέλος της ΕΕ ή να φύγει από την ΕΕ;» (Allen, 2017).  Όπως είναι γνωστό, τότε είχε 

επικρατήσει η ψήφος υπέρ της εξόδου, με ποσοστό 51,9%, έναντι ποσοστού 48,1% 

υπέρ της παραμονής της χώρας στους κόλπους της Ένωσης (BBC News, 2017). 

Το υπόψη αποτέλεσμα έγινε γνωστό ανά την υφήλιο με τον όρο «Brexit», ο οποίος 

υποδηλώνει την επικράτηση της ψήφου «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ». 

  

 Οι δηλώσεις και οι αντιδράσεις των ευρωπαίων ηγετών αμέσως μετά το 

δημοψήφισμα ήταν ανάμεικτες με μία μερίδα εξ αυτών, να δηλώνουν τη λύπη τους 

για την απόφαση του ΗΒ, άλλοι να ευελπιστούν σε ανάπτυξη καλύτερων διμερών 

σχέσεων με τη χώρα τους μετά το Brexit και κάποιοι να αποζητούν την εφαρμογή 

ταχύτατων διαδικασιών για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ. Χαρακτηριστική είναι 

η δήλωση του τότε υποψήφιου για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων και νυν 

προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) Ντόναλντ Τράμπ, ο 

οποίος περιέγραψε την εξέλιξη ως φανταστική, αφού με αυτόν τον τρόπο οι 

Βρετανοί θα κατάφερναν να πάρουν πίσω τον έλεγχο της χώρας τους (Newsbomb, 

2016). 

 

 Στο παραπάνω πλαίσιο πυροδοτήθηκε ένας κύκλος συζητήσεων από τους 

λεγόμενους ευρωσκεπτικιστές οι οποίοι συνεπικουρούμενοι πολλές φορές από 

αριθμό μιντιακών αναλύσεων, εκφράζουν ακόμη και σήμερα απαισιόδοξες 

εκτιμήσεις για το μέλλον της ενότητας και συνοχής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι προβλέψεις τους είναι καταστροφολογικές (Financial 

Times, 2017). Είναι αδιαμφησβήτητο γεγονός ότι η απόφαση αποχώρησης του ΗΒ 

από την ΕΕ αποτελεί μια επιλογή κομβικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξη της 

Ένωσης, ωστόσο τελικά η επικρατούσα άποψη φαίνεται να κλίνει προς το γεγονός 
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ότι ως Ευρωπαίοι, αφενός είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την ετυμηγορία 

ενός λαού, αφετέρου οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων 

διατηρώντας την απαραίτητη ψυχραιμία και νηφαλιότητα, προκειμένου ο θεσμός ο 

οποίος σε πρακτικό επίπεδο άρχισε να υλοποιείται από το 1957 με την υπογραφή 

της συνθήκης της Ρώμης (europa.eu, 2017), να διατηρήσει τη θέση που του 

αναλογεί στο παγκόσμιο στερέωμα. 

 

 Αναμοχλεύοντας το παρελθόν διαπιστώνουμε ότι η θέση του ΗΒ διαχρονικά 

θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενη ή τουλάχιστον 

ουδέτερη, σε ότι αφορά τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της χώρας προς την ΕΕ 

ή και την Ευρώπη γενικότερα. Πολύ τρανταχτό παράδειγμα το οποίο ξενίζει ακόμη 

και τον μέσο ευρωπαίο πολίτη αποτελεί η πεισματική διατήρηση της στερλίνας ως 

εθνικό νόμισμα και η μη προσχώρηση στην Ευρωζώνη, παρά το ότι θεωρητικά 

τουλάχιστον πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια εισόδου σε αυτήν. Το γεγονός αυτό 

και μόνο, είναι αρκετό για να κατανοήσουμε ότι το ΗΒ ίσως εξαρχής να βρισκόταν 

με το «ένα πόδι» εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απλά να περίμενε να ωριμάσουν 

οι συνθήκες ή να εμφανιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε τελικά να 

ακολουθήσει το δρόμο της εξόδου. 

 

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ΗΒ αποτελεί μια 

ιδιόμορφη περίπτωση χώρας, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης που στην 

ουσία αποτελεί ένα καθαρά νησιωτικό κράτος, αποκομμένο από τον υπόλοιπο 

ηπειρωτικό ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και της μακραίωνης ιστορίας του ως ηγέτιδας 

δύναμης, όπως επίσης και λόγω των ισχυρών της δεσμών με τις ΗΠΑ και τις πρώην 

αποικίες της, τη σημερινή λεγόμενη Κοινοπολιτεία των Εθνών (Clavel, 2016) 

(Commonwealth Secretariat, 2017). 

 

 Πως όμως φτάσαμε μέχρι του σημείου όπου οι διάσπαρτες φωνές που 

ακούγονταν μέχρι τώρα στο εσωτερικό του ΗΒ, ενώθηκαν και οδήγησαν στο γνωστό 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος; Σίγουρα οι απόψεις επί του θέματος είναι 

αντικρουόμενες, ενώ είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι που 

κρύβονται πίσω από τις εν λόγω εξελίξεις. Σε σχετική ανάλυσή του στην εφημερίδα 

Φιλελεύθερος ο συγγραφέας - ερευνητής Λεωνίδας Λεωνίδου υποστηρίζει ότι εκτός 

από τα μεγάλα κύματα μεταναστών τα οποία αναγκάστηκε να δεχθεί το ΗΒ κατά τις 
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τελευταίες δεκαετίες, από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι υπέρ της 

εξόδου τάχθηκαν κυρίως πληθυσμοί της Μεσοχώρας και της Νότιας Αγγλίας, τους 

οποίους χαρακτηρίζει ως τελευταίους λάτρεις του ιμπεριαλισμού που διακατέχονται 

από ξενοφοβία και «που θέλουν να κυβερνούν οι ίδιοι τη χώρα τους αντί οι 

διορισμένοι γραφειοκράτες των Βρυξελλών» (Λεωνίδου, 2016). Στο ίδιο μήκος 

κύματος κινείται και μια μερίδα των βρετανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα 

οποία αποδίδουν την ψήφο της «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» (LEAVE vote), όπως 

χαρακτηριστικά την ονομάζουν, σε αναφυόμενα προβλήματα που προήλθαν από 

την οικονομική δυσπραγία και το μεταναστευτικό ζήτημα (Bowden, 2016) (Bulman, 

2017). Αντιθέτως, από την πλευρά των ακαδημαϊκών έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

το «Brexit» οφείλεται σε εσωτερικές αντιθέσεις εντός της ίδιας της χώρας και σε μια 

κρίση ταυτότητας, αξιών και του τρόπου ζωής των σύγχρονων Βρετανών 

(Kaufmann, 2016) (Goodwin & Heath, 2016). 

 

 Παρομοίως, στην περίπτωση της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας 

ΗΒ και ΕΕ, υπάρχουν φωνές οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο τομέας της συλλογικής 

άμυνας και ασφάλειας θα καταστεί εν μέρει προβληματικός, λόγω κυρίως της 

αποστέρησης της Ευρώπης από έναν εν δυνάμει εταίρο που θα μπορούσε να 

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα αυτά. Επιπρόσθετα, η ολιστική 

προσέγγιση της άμυνας που θέλει να προωθήσει η ΕΕ μέσα από την Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) (Smith, 2015) ενδεχομένως να συναντήσει 

σημαντικά εμπόδια. Παρόλα αυτά, μια μερίδα αναλυτών βλέπει μέσα από όλη αυτή 

τη διαδικασία να αναδύονται ευκαιρίες οι οποίες κατά βάση αποδίδονται στη 

δυνατότητα ανασυγκρότησης του υπάρχοντος σχήματος της ΚΠΑΑ, αλλά και τη 

λειτουργία του Brexit ως καταλύτη για τον επανασχεδιασμό και την αύξηση των 

δυνατοτήτων ολοκλήρωσης επί αμυντικών θεμάτων (Black, et al., 2017). 

 

 ΣΚΟΠΟΣ 

 

 Όπως έχει γίνει αντιληπτό, το ζήτημα το οποίο θα διαπραγματευτεί η παρούσα 

εργασία έχει ως κεντρικό ερώτημα την εξέταση της διαμορφούμενης μελλοντικής 

στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), υπό το πρίσμα της εξόδου της χώρας από τους 

κόλπους της τελευταίας. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη 
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και συνεπώς μιλάμε για μια δυναμική κατάσταση, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται 

για το υποστηρικτικό υλικό και την τελική εξέλιξη των θεμάτων που θα 

διαπραγματευθούμε. Έχοντας θέσει το παραπάνω πλαίσιο, σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του Brexit στον τομέα της 

στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ ΗΒ και ΕΕ, καθώς επίσης να εξεταστεί αν αυτή η 

διαδικασία θα έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα της άμυνας και 

ασφάλειας των κρατών μελών (κ-μ). 

 

 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 

 

 Η είδηση της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτέλεσε αρχικά ένα γερό ταρακούνημα για τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό κόσμο, ενώ 

παράλληλα ανέκυψαν μεγάλα ερωτήματα για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Στη ροή των γεγονότων, το αρχικό «σοκ» έδωσε τη θέση του σε μία 

de facto αποδοχή συνοδευόμενη από σημάδια ανακούφισης η οποία κυρίως 

προήλθε από τις διαφαινόμενες ευκαιρίες που ενδεχομένως ανοίγονται για τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης. Ιδιαίτερα στον στρατιωτικό τομέα τολμούμε να 

πούμε ότι υπό προϋποθέσεις οι ευκαιρίες είναι μάλλον περισσότερες σε σχέση με 

τις ενδεχόμενες «απώλειες» του Brexit, κάτι που αποτελεί και τη θέση του 

γράφοντος, θέση η οποία θα γίνει προσπάθεια να υποστηριχθεί στη συνέχεια. 

 

 ΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

 Η επιστήμη των διεθνών σχέσεων, που σύμφωνα με τον καθηγητή κ. 

Κουσκουβέλη (2004, p. 22) ανήκει στις «οιωνοί επιστήμες» ή «soft sciences», 

αποτελεί μια εργαλειοθήκη μέσα από την οποία δύναται ο εκάστοτε ερευνητής των 

διεθνών θεμάτων να αποτολμά μια προβολή στο μέλλον. Ανοίγεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ένα «παράθυρο» μέσα από το οποίο αν κοιτάξει κανείς με ανοιχτό μυαλό και 

χωρίς προκαταλήψεις, μπορεί να δει και να αφουγκραστεί τον παλμό, τη ροή και την 

εξέλιξη των γεγονότων που έρχονται. Η σημαντικότερη λοιπόν κατ’ εμέ συμβολή της 

επιστήμης της διεθνούς πολιτικής στην πραγματικότητα που ζούμε, είναι η 

δυνατότητα να κάνουμε προβλέψεις -με σχετικά υπολογισμένο ρίσκο λάθους- για το 

τι πρόκειται να συμβεί στη διεθνή πολιτική σκηνή, ενώ παράλληλα παρέχεται η 



-5- 
 

δυνατότητα διαμόρφωσης των δομών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων μιας 

κρατικής οντότητας. 

 

 Υπό αυτό το πρίσμα,  το θέμα της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ αποτελεί κατά 

κοινή ομολογία ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολήσει 

και στο μέλλον τους λαούς και αξιωματούχους όχι μόνο της γηραιάς ηπείρου, αλλά 

και αυτούς πέρα από τον Ατλαντικό. Επιπρόσθετα, η διάχυτη ανησυχία που 

επικρατεί γενικότερα για το μέλλον και τη συνοχή της ΕΕ, μέλος της οποίας είναι και 

η Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα η τύχη των θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια και 

άμυνα, θέματα τα οποία εμπίπτουν στο άμεσο ενδιαφέρον των ενόπλων δυνάμεων 

της χώρας μας, αποτέλεσαν τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους 

επιλέχθηκε η εξέταση του υπόψη θέματος. 

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ   

   

 Αρχικά θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή αναφορικά με την εξωτερική 

πολιτική του ΗΒ ως προς τον υπόλοιπο κόσμο και πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουμε 

στις σχέσεις της χώρας με την ΕΕ και τις ΗΠΑ. 

 

 Εν συνεχεία στο δεύτερο κεφάλαιο θα τεθεί το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία και συγκεκριμένα αφορά σε μια συνοπτική 

παρουσίαση των εννοιών  ηγεμονίας και ηγεμονισμού, ενώ στη συνέχεια οι δύο 

αυτές έννοιες θα εξεταστούν σε σχέση με την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Τελικά θα καταλήξουμε σε μια αποτίμηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος 

ως απότοκο της σύγκρουσης ηγεμονισμού και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί σε όσο βάθος απαιτείται το φαινόμενο 

«Brexit», θα αναλυθούν οι όροι του Soft Brexit και Hard Brexit, ενώ μέσα από τις 

δηλώσεις ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων θα αποδοθεί η παρούσα 

κατάσταση. 

 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο το οποίο θα είναι και το πιο μακροσκελές, θα 

παρουσιαστεί το στρατιωτικό οικοδόμημα της ΕΕ, καθώς και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζονται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Ακόμη, θα δοθεί η 
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έννοια της στρατιωτικής συνεργασίας, οι στρατιωτικές δυνατότητες του ΗΒ και η 

μέχρι τώρα αλληλεπίδρασή του με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ενώ θα αναζητηθούν οι 

επιπτώσεις του Brexit επί του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλειας και άμυνας. Εν 

συνεχεία θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το ενδεχόμενο μέλλον της 

στρατιωτικής συνεργασίας ΗΒ και ΕΕ, μετά το Brexit. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο 

θα αναφέρουμε μερικές σύντομες σκέψεις αναφορικά με το πώς η έξοδος του ΗΒ 

μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την Ελλάδα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.  

 

 Τέλος, στον επίλογο θα επιχειρηθεί η διατύπωση γενικών συμπερασμάτων τα 

οποία προέκυψαν από την προηγούμενη ανάλυση και υποστηρίζουν τη θέση η 

οποία διατυπώθηκε στην εισαγωγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

 Περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα (1648 – 1688), η διάδοση του Βρετανικού 

εμπορίου στα περισσότερα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, έμελλε να φέρει τη 

Βρετανία αντιμέτωπη με μια σειρά ανακατατάξεων που λάμβαναν χώρα σε 

παγκόσμια κλίμακα εκείνη την εποχή. Πρώτα από όλα, με την καταρρέουσα 

Ισπανική αυτοκρατορία στην περιοχή των Δυτικών Ινδιών, παράλληλα, με τους 

Ολλανδούς στα πρώην Πορτογαλικά εδάφη των Ανατολικών Ινδιών και τέλος με 

τους Γάλλους στην Ινδία και την Αμερική. Κατά την περίοδο αυτή η ανάπτυξη του 

βρετανικού εμπορίου και η εξασφάλιση μιας ευνοϊκής ισορροπίας υπήρξε 

αναπόσπαστο μέρος της τότε κυβερνητικής πολιτικής. Πράγματι, το εμπόριο υπήρξε 

ζωτικής σημασίας δραστηριότητα για μερικές από τις βιομηχανικές περιοχές της 

Αγγλίας και σε κάποιες περιπτώσεις για την ίδια την εθνική ασφάλεια της χώρας. 

Ιδιαίτερα, η κατασκευή εμπορικών και πολεμικών πλοίων βασίζονταν στην 

εισαγωγή πρώτων υλών από τη Βαλτική (Smellie, 1962, p. 45). 

 

 Σε αυτό το πλαίσιο, η ύπαρξη ναυτικών βάσεων σε νευραλγικά σημεία της 

υφηλίου, όπως το Γιβραλτάρ, εξυπηρετούσαν το σκοπό της προστασίας και της 

ελευθερίας κινήσεων των Βρετανικών εμπορικών πλοίων. Είναι προφανές, ότι σε 

όλη αυτή την κατάσταση, το εμπόριο δια μέσου του Ατλαντικού υπήρξε για τους 

Άγγλους κομβικής σημασίας δραστηριότητα. Αποτελεί ωστόσο αδιαμφισβήτητο 

γεγονός, ότι κεντρικό ρόλο στο ατλαντικό αυτό σύστημα έπαιζαν οι Δυτικές Ινδίες οι 

οποίες αποτέλεσαν για τους Βρετανούς μια πολύ σημαντική αγορά μέχρι και τα μέσα 

του 18ου αιώνα (Morgan, 2011) (Smellie, 1962, p. 46). 

 

 Το 1893 ο J. Chamberlain χρησιμοποίησε τον όρο «Pax Britannica» για να 

περιγράψει μία περίοδο της βρετανικής ιστορίας η οποία είχε ξεκινήσει με το τέλος 

των Ναπολεόντειων πολέμων το 1815. Η παντοδυναμία της Βρετανίας στους τομείς 

του εμπορίου, της βιομηχανίας και της οικονομίας, τομείς οι οποίοι γνώρισαν 

ραγδαία ανάπτυξη υπό την προστασία του βασιλικού ναυτικού, υπήρξε τόσο ισχυρή 
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που είχε καταφέρει να δρα ως ένα μέσο αποτροπής του πολέμου. Το παραπάνω το 

πετύχαινε με δύο τρόπους. Είτε εξαναγκάζοντας άλλα έθνη και λαούς να 

υποταχθούν στη θέλησή της, είτε προσκαλώντας τους να αποδεχθούν την 

προστασία την οποία προσέφερε το ναυτικό της, που κατά βάση είχε επιφορτιστεί 

με το έργο της διατήρησης του status quo. Ταυτόχρονα, κάποιες συγκυρίες όπως η 

απουσία μεγάλων και γενικευμένων πολέμων από την ευρωπαϊκή ήπειρο, της 

έδιναν μεγάλη ευελιξία καθώς και την απαραίτητη αξιοπιστία για τη διατήρηση αυτής 

της κατάστασης (Matzke, 2011, p. 1). 

 

 Πράγματι, για τουλάχιστον μια γενιά μετά το Βατερλό η Βρετανία είχε καταφέρει 

να έχει τόση μεγάλη επιρροή στις διεθνείς υποθέσεις, που θα μπορούσε κάποιος να 

μιλήσει για την απόλυτη πρωτοκαθεδρία που υποδηλώνει ο όρος «Pax Britannica». 

Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε «περισσότερο μία ηγέτιδα δύναμη, παρά 

μια ηγεμονική δύναμη», αφού η επιρροή της στηριζόταν σε μια πολύ 

αποτελεσματική ναυτική δύναμη, χωρίς όμως την ύπαρξη ανάλογης ισχύος 

στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα ο οικονομικός και βιομηχανικός της 

τομέας γνώριζε μεγάλη άνθηση. Η Αχίλλειος πτέρνα της Αυτοκρατορίας σε κάθε 

περίπτωση ήταν οι αυτοκρατορικές κτήσεις στην Ινδία, οι οποίες προέκυψαν ως 

παραπροϊόν του αγώνα της με την επαναστατημένη Γαλλία  (Smellie, 1962, p. 187). 

 

 Κατά την εξεταζόμενη λοιπόν περίοδο βλέπουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία 

στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη ναυτική της δύναμη, προκειμένου να παίξει 

το ρόλο της στο παγκόσμιο προσκήνιο και ταυτόχρονα να μπορέσει να ευημερήσει 

στο εσωτερικό της. Η ναυτική ισχύς όμως έχει εγγενείς περιορισμούς πράγμα το 

οποίο φάνηκε ξεκάθαρα κατά την σύνταξη του μνημονίου ειρήνης με ημερομηνία 26 

Δεκεμβρίου 1813, το οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί κατά τις επερχόμενες 

ειρηνευτικές συνομιλίες της Βιέννης το 1815, μετά τη νίκη στο Βατερλό. Από αυτό 

προκύπτει, ότι ενώ η Βρετανία δεν ήταν διατεθειμένη να επιτρέψει την αμφισβήτηση 

της παντοδυναμίας της στη θάλασσα, από την άλλη ήταν πρόθυμη να εφαρμόσει 

την αρχή της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών, δίνοντας ελεύθερη πρόσβαση 

στους συμμάχους της σε όλες τις θαλάσσιες οδούς. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι το 

Βρετανικό ναυτικό θα κρατούσε τις θάλασσες ανοικτές για το κοινό συμφέρον, 

αναχαιτίζοντας την πειρατεία και το εμπόριο σκλάβων, ενώ ταυτόχρονα θα 
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προχωρούσε στη χαρτογράφηση των ωκεανών και τη διανομή των παραγόμενων 

χαρτών σε κάθε ενδιαφερόμενο  (Smellie, 1962, p. 188). 

 

 Όλα αυτά συγκλίνουν και ενισχύουν την άποψη πως η Βρετανία ποτέ δεν 

υπήρξε ο κυρίαρχος του κόσμου. Πράγματι, για σχεδόν περίπου έναν αιώνα μέχρι 

το 1904, η χώρα ακολούθησε την πολιτική της λεγόμενης «ένδοξης απομόνωσης» 

(Mearsheimer, 2006, p. 527). Έτσι, ενώ στην Ευρώπη ξεσπούν πολυάριθμοι 

πόλεμοι η Μεγάλη Βρετανία μένει αμέτοχη χωρίς να λαμβάνει σχεδόν καμία 

ηπειρωτική δέσμευση1. Η χονδρική ισορροπία ισχύος που υπήρχε στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο απέτρεψε την εμπλοκή της σε κάποιο σοβαρό πολεμικό γεγονός. Σύμφωνα 

με τον Mearsheimer «Ελλείψει δυνητικού ηγεμόνα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε 

κανέναν καλό στρατηγικό λόγο να μεταφέρει στρατεύματα στην ηπειρωτική 

Ευρώπη» (2006, p. 528). 

 

 Η «αδράνεια» όμως που επέδειξε κατά την περίοδο αυτή, οδήγησε στη 

μετέπειτα «γέννηση» κατά κάποιον τρόπο μιας ισχυρής από όλες τις απόψεις 

Γερμανίας, η οποία τελικά εμφανίζεται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο ως δυνητικός 

ηγεμόνας. Η Τριπλή Συνεννόηση στην οποία προσχώρησε η Βρετανία, 

συμμαχώντας με τη Γαλλία και τη Ρωσία, ήρθε μάλλον αργά ως απάντηση στη 

συνεχώς αυξανόμενη Γερμανική απειλή. Τελικά το 1918 η ισχυροποίηση του 

Βρετανικού Στρατού οδήγησε στη νίκη των συμμάχων και τη λήξη του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μια μικρή δύναμη κατοχής παρέμεινε επί γερμανικού 

εδάφους, μέχρι το 1930. 

 

 Από το 1930 έως το 1939 η Βρετανία ακολουθεί τη στρατηγική της 

«περιορισμένης ευθύνης» (Gowland, 2016). Σε αυτή την περίπτωση επιλέγει να 

μεταφέρει σε τρίτη χώρα και συγκεκριμένα στη Γαλλία, το βάρος της ανάσχεσης της 

ναζιστικής Γερμανίας. Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής δεν είχε αίσιο 

αποτέλεσμα, αφού η Γαλλία φάνηκε αδύναμη να αντισταθεί στο Γ’ Ράιχ. Έτσι η 

Αγγλία αναγκάστηκε να αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις κατά το τέλος αυτής της 

περιόδου. Ακολουθούν τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Βρετανία 

                                                            
1 Σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, μόνο κατά τον κριμαϊκό πόλεμο (1853-56) το ΗΒ εισέβαλε από 
κοινού με τη Γαλλία στη ρωσική χερσόνησο της Κριμαίας, προκειμένου να προστατεύσει τις 
βρετανικές γραμμές επικοινωνιών με την Ινδία (Lambert, 2016, p. 253) (Mason, 2014). 
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μετά την αναγκαστική φυγή της το 1940 από την ηπειρωτική Ευρώπη μέσω της 

Δουνκέρκης, επιστρέφει το 1943 μαζί με τον Αμερικανικό πλέον Στρατό, 

αποβιβαζόμενη στην Ιταλία. Τελικά, η Γερμανία ηττάται το 1945, ωστόσο η Βρετανία 

έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί πλέον να έχει ρυθμιστικό ρόλο 

στα πράγματα της Ευρώπης (Mearsheimer, 2006, pp. 530-531). 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Β΄ ΠΠ 

 

 Μετά το τέλος του καταστροφικού για την Ευρώπη Β΄ ΠΠ, η Βρετανία βρίσκεται 

αντιμέτωπη με δύο εξίσου κρίσιμα θέματα: Την ανάγκη οικονομικής ανάκαμψης στο 

εσωτερικό της χώρας, αλλά και τη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο 

εξωτερικό. Το τελευταίο αφορούσε στη διατήρηση στρατευμάτων σε χώρες όπως η 

Γερμανία, η Ιαπωνία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Παλαιστίνη και η ΝΑ Ασία. 

Το 1945 η «Αυτοκρατορία» διέθετε 5.000.000 ένοπλο στρατιωτικό προσωπικό, 

διεσπαρμένο σε κάθε γωνιά του πλανήτη το οποίο έπρεπε να υποστηρίζεται από 

αντίστοιχο προσωπικό 4.000.000 ατόμων για την παραγωγή πολεμικού υλικού 

(Woodhouse, 1962, p. 77). Όπως καταλαβαίνουμε η διατήρηση όλου αυτού του 

προσωπικού ήταν κάτι που αποτελούσε δυσβάσταχτο κόστος για τη χώρα. 

Συνεπώς από το 1946 και μετά αρχίζει μια προσπάθεια σε πολιτικό επίπεδο για την 

επίτευξη σταδιακής μείωσης των παραπάνω αριθμών. 

 

 Στο πλαίσιο αναζήτησης τρόπων για την ανακούφιση από τις υπέρογκες 

δαπάνες που απαιτούνταν για τη διατήρηση του πολυάριθμου στρατού του, το ΗΒ 

επιλέγει να ενταχθεί σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, 

τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση που προέκυψε από τη συνθήκη των Βρυξελλών το 

1948 (Ζούλα, 2003) και τη Βορειοατλαντική συμμαχία στην οποία η χώρα 

προσχώρησε στις 4 Απριλίου του 1949. Από τη μελέτη επίσημων κυβερνητικών 

εγγράφων εκείνης της εποχής προκύπτει ότι η Βρετανική εξωτερική πολιτική: 

 

 «… επεδίωκε την ασφάλεια μέσω της ανάπτυξης δομών συλλογικής 

αυτοάμυνας, εντός του πλαισίου και των κανονιστικών προβλέψεων της χάρτας των 

Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπολιτείας, τις ΗΠΑ 

και τα άλλα έθνη που προάγουν και στηρίζουν τις ίδιες ιδέες.» (Woodhouse, 1962, 

p. 80). 
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 Σε αυτά τα έγγραφα αμυντικής πολιτικής παρατηρείται και η πρώτη αναφορά 

στις ΗΠΑ, η οποίες έχουν ήδη αποκτήσει το ρόλο βασικού «παίκτη» στο παγκόσμιο 

προσκήνιο. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η ανάδυση της απειλής της Σοβιετικής 

Ένωσης σηματοδοτεί την έναρξη του λεγόμενου Ψυχρού Πολέμου μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης. Σε αυτόν τον «πόλεμο» το ΗΒ αναγκάζεται να αποδεχθεί ανάλογες 

δεσμεύσεις έναντι των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, προκειμένου να προστατεύσει 

πρωτίστως τα συμφέροντά του. 

 

 Γενικά, οι παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων της 

εξωτερικής πολιτικής του ΗΒ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου –τουλάχιστον 

κατά τις πρώτες δεκαετίες - μπορεί να συνοψιστούν υπό τις παρακάτω επτά 

επικεφαλίδες (Woodhouse, 1962, p. 90). Αρχικά υφίσταται η ανάγκη για τη 

δημιουργία συμμαχιών καθώς και η ανάγκη διαφύλαξης της οικονομικής επάρκειας 

της χώρας, δεδομένων των στρατιωτικών δυνάμεων που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και έπρεπε να συντηρούνται, ανά τον κόσμο. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας 

αφορά στην ιδιαίτερη, αλλά άνιση σχέση της χώρας με τις ΗΠΑ, μία σχέση που θα 

εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια στη συνέχεια. Τέταρτον, η επιρροή των 

διεθνών οργανισμών είναι πλέον εμφανής στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής 

του ΗΒ και ιδιαίτερα αυτή των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, η εμφάνιση στη διεθνή 

σκηνή νέων κρατών και η ανεξαρτητοποίησή τους, αποτελεί ακόμη έναν 

περιοριστικό παράγοντα, καθώς η αποικιακή πολιτική την οποία επί πολλές 

δεκαετίες ακολουθούσε το ΗΒ, αρχίζει να δέχεται έμμεσα πλήγματα τα οποία 

αργότερα θα οδηγήσουν στην γνωστή διαδικασία αποαποικιοποίησης (Φλιτούρης, 

2017). 

 

 Ως έκτος παράγοντας που ασκεί επιρροή στην εξωτερική πολιτική της 

Βρετανίας θεωρείται η Κοινοπολιτεία των Εθνών2, της οποίας η εξέλιξη μπορεί να 

                                                            
2 Με το ξεκίνημα της διαδικασίας αποαποικιοποίησης της πάλαι ποτέ Βρετανικής αυτοκρατορίας και 
την αναπόφευκτη δημιουργία ανεξάρτητων κρατών από τις πρώην αποικίες, δημιουργήθηκε η 
ανάγκη μιας οργανωτικής δομής η οποία θα περιλάμβανε το σύνολο αυτών των κρατών. Έτσι το 
1931 θεμελιώνεται η λεγόμενη Βρετανική Κοινοπολιτεία των Εθνών η οποία αρχικά απαρτίζεται από 
πέντε μέλη, το ΗΒ, τον Καναδά, την ελεύθερη Ιρλανδία, τη Νέα Γη και την Ένωση Κρατών της Νότιας 
Αφρικής. Σήμερα η Κοινοπολιτεία απαρτίζεται από 54 κράτη, πρώην αποικίες της Βρετανίας. 
Πρόκειται για μια εθελοντική χαλαρή ένωση κρατών με σκοπό τη διεθνή συνεργασία και την 
προώθηση οικονομικών, κοινωνικών, καθώς και θεμάτων που άπτονται της διαφύλαξης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κοινοπολιτεία διαθέτει τη δική της σημαία, οι αποφάσεις της δεν είναι 
δεσμευτικές για τα κ-μ της, ενώ ως αρχηγός της αναγνωρίζεται η Βασίλισσα της Αγγλίας (Rosenberg, 
2017). 
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διακριθεί σε τρεις διακριτές φάσεις. Και στις τρεις αυτές φάσεις ξεχωριστό ρόλο 

παίζει ο Καναδάς, ο οποίος αποτέλεσε την πρώτη ανεξάρτητη και αυτοδιοικούμενη 

αποικία της Βρετανικής αυτοκρατορίας, το 1867. Κατά την περίοδο αμέσως μετά τον 

Β’ΠΠ η κοινοπολιτεία διέρχεται τη δεύτερη φάση της η οποία ονομάζεται η 

«Ασιατική» φάση, λόγω της κρίσης που ξέσπασε στους κόλπους της το 1947, 

εξαιτίας της επιθυμίας της Ινδίας να μετατραπεί σε ανεξάρτητη δημοκρατία, χωρίς 

όμως ταυτόχρονα να εξέλθει από τους κόλπους της Κοινοπολιτείας. Η Τρίτη φάση 

ξεκινάει το 1960 με την ανάδυση των κρατών της Αφρικανικής ηπείρου, ενώ 

μπορούμε να πούμε ότι σημαντική ήταν η επιρροή της Κοινοπολιτείας στην 

επικράτηση του Αφρικανού ηγέτη Νέλσον Μαντέλα το 1994, ως του πρώτου μαύρου 

προέδρου της Νότιας Αφρικής (Axworthy, 2002). 

 

 Τέλος, ο έβδομος παράγοντας έχει να κάνει με τις εσωκομματικές διεργασίες 

οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του ΗΒ. Αυτές περιλαμβάνουν τις σχέσεις τόσο 

στο εσωτερικό όσο και μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, σχέσεις οι οποίες κατά 

καιρούς εξωτερικεύονται εντός, αλλά και εκτός του κοινοβουλίου (Woodhouse, 

1962, p. 91). Όπως καταλαβαίνει κανείς η ανάλυση καθενός από τους επτά αυτούς 

παράγοντες αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, κάτι τέτοιο όμως δεν 

θα εξυπηρετούσε το σκοπό της παρούσας εργασίας και συνεπώς περιοριστήκαμε 

στην απλή παράθεση και συνοπτική περιγραφή τους. 

 

 Από τα παραπάνω ωστόσο γίνεται εύκολα επαληθεύσιμη η διαπίστωση ότι η 

υψηλή στρατηγική του ΗΒ έγκειται στη διαχρονική προσπάθεια να παίξει το ρόλο 

του υπερπόντιου εξισορροπητή στην Ευρώπη, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει το 

ίδιο άμεσα, τον οποιονδήποτε δυνητικό ηγεμόνα. Πράγματι παρακολουθώντας τις 

κινήσεις του σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, σε καμία περίπτωση 

δεν έκανε απόπειρα να καταλάβει και να διατηρήσει ευρωπαϊκά εδάφη, 

προσπάθησε όμως να μεταφέρει τα βάρη σε άλλες μεγάλες δυνάμεις (Mearsheimer, 

2006, pp. 530, 534), στο πλαίσιο αποφυγής ανάληψης υποχρεώσεων και 

δεσμεύσεων που θα αποτελούσαν τροχοπέδη για την οικονομική και κοινωνική του 

ευημερία. 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 Έχοντας εξετάσει την Βρετανική εξωτερική πολιτική, σαφώς πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον για το θέμα που εξετάζουμε παρουσιάζει η μελέτη της σχέσης που 

υφίσταται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια από τις ομιλίες του το 1946 ο Ουίνστων 

Τσόρτσιλ αναφερόμενος στο θέμα του σιδηρούν παραπετάσματος, υπήρξε από 

τους πρώτους ηγέτες ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδέα της ενωμένης Ευρώπης, ως 

απάντηση στις προκλήσεις που έθετε η αυξανόμενη εξ ανατολών απειλή. Παρότι ο 

ίδιος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής αυτής της ιδέας, παράλληλα πίστευε ότι το ΗΒ 

δεν θα έπρεπε να αποτελεί μέρος αυτής της Ένωσης. Θα μπορούσε κανείς να πει 

ότι αυτό το αίσθημα «δυσφορίας» και «καχυποψίας» το οποίο ακόμη και σήμερα 

υφίσταται απέναντι στην ΕΕ, έχει τις ρίζες του σε δύο βασικά αίτια (Clavel, 2016). 

 

 Το πρώτο αφορά στο ζήτημα της Βρετανικής «ιδιαιτερότητας» όπως 

συνηθίζεται να λέγεται και έχει να κάνει με τον σημαντικό ιστορικό ρόλο που έχει 

καταφέρει να παίξει το σχετικά μικρό αυτό νησί σε όλη την ιστορική του πορεία. Και 

αυτό το πέτυχε παρά την μεγάλη έλλειψη σε εσωτερικούς ιδίους πόρους και 

πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η μνήμη της μεγαλειώδους αυτοκρατορίας που κάποτε 

υπήρξε, και στην οποία όπως έλεγαν «ο ήλιος δεν δύει ποτέ», απηχεί ακόμη στην 

κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης των σημερινών κατοίκων της βρετανικής νήσου. 

Το δεύτερο αφορά στην ιδιαίτερη σχέση του ΗΒ με τις ΗΠΑ, μια σχέση που θα 

αναλύσουμε σε βάθος σε επόμενη ενότητα. Προχωρώντας ωστόσο ένα ακόμη βήμα 

παραπέρα, θα μπορούσαμε στα παραπάνω να προσθέσουμε και το γεγονός ότι η 

χώρα αυτή ποτέ δεν είχε γραπτό σύνταγμα, αλλά στηρίζονταν σε ένα είδος εθιμικού 

πρακτικού δικαίου, πράγμα το οποίο έως ένα βαθμό δύναται να εξηγήσει την 

άρνησή της στο να αποδεχθεί υπερεθνικές συνθήκες και θεσμούς οι οποίες θα της 

δημιουργούσαν ισχυρές δεσμεύσεις που δεν ήταν έτοιμη να αποδεχθεί. 

 

 Τα παραπάνω διαμορφώνουν από μόνα τους μια ιδιόμορφη ατμόσφαιρα στη 

σχέση του ΗΒ με την ΕΕ, μια ατμόσφαιρα η οποία ήταν διάχυτη καθόλη τη 

μεταπολεμική πορεία της χώρας στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Έτσι, το 1957 με την 

ίδρυση της ΕΟΚ η χώρα δεν συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα των ιδρυτικών μελών 

της οικονομικής ένωσης. Εν συνεχεία μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση 

από μέρους της βρήκε αντιμέτωπη τη Γαλλία με πρόεδρο των Σαρλ ντε Γκώλ, ο 
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οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του, λόγω των στενών δεσμών της Μ. Βρετανίας με 

τις ΗΠΑ. Τελικά το 1973 το ΗΒ εισέρχεται στην ΕΟΚ, χωρίς όμως αυτό να σημάνει 

και το τέλος της πολυτάραχης σχέσης της χώρας με την Ευρώπη (Καραμαγκάλη, 

2016). Toν Ιούνιο του 1975, μόλις δύο χρόνια μετά την ένταξή της στην οικονομική 

ένωση, διεξάγεται το πρώτο δημοψήφισμα αναφορικά με την παραμονή της ή όχι 

στους κόλπους της. Τότε επικρατεί η ψήφος της παραμονής, χωρίς ωστόσο και πάλι 

να υπάρξει η απαραίτητη αναθέρμανση των σχέσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους 

της. 

 

 Τα χρόνια που ακολουθούν χαρακτηρίζονται από μία «ψυχρή» θα λέγαμε 

σχέση του ΗΒ με την ΕΕ με αποκορύφωμα την αποχή της από την νομισματική 

ένωση του ευρώ, το 2002. Τα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι τη στιγμή που για 

άλλη μια φορά ο Βρετανικός λαός κλήθηκε εκ νέου να επιλέξει μεταξύ του 

απομονωτισμού ή της παραμονής στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι λίγο πολύ 

γνωστά και δεν κρίνεται σκόπιμη η παράθεσή τους σε αυτό το σημείο, καθόσον σε 

αυτά θα αναφερθούμε παράλληλα με την εξέταση των λοιπών θεμάτων που θα μας 

απασχολήσουν στη συνέχεια. 

 

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Βρετανία κατά κοινή ομολογία έχει 

πολλές φορές χαρακτηριστεί - και βέβαια όχι άδικα - ως ο απρόθυμος Ευρωπαίος 

εταίρος. Η απόφαση της Βρετανίας για αίτηση εισόδου στην ΕΕ μπορεί να αποδοθεί 

κυρίως στην επικρατούσα άποψη μιας ιδιαίτερης μερίδας του βρετανικού λαού η 

οποία πρέσβευε ότι η οικονομική δυσπραγία, το τέλος της αυτοκρατορίας και η 

έκδηλη αποτυχία της προσπάθειας ανάπτυξης μιας ειδικής οικονομικής σχέσης με 

τις ΗΠΑ έπρεπε με κάποιον τρόπο να εξισορροπηθούν. Για αυτό το λόγο από τα 

αρχικά κιόλας στάδια η ιδέα της προσέγγισης με την ηπειρωτική Ευρώπη δεν έτυχε 

της ένθερμης υποστήριξης του πολιτικού κόσμου της χώρας ο οποίος έβλεπε αυτήν 

την προσέγγιση περισσότερο ως ένα μέσο εξυπηρέτησης ίδιων οικονομικών 

συμφερόντων, παρά ως μία ισχυρή δέσμευση πολιτικής ολοκλήρωσης που να 

συνάδει με τις αρχές και αξίες των θεμελιωτών της ενωμένης Ευρώπης (Baker & 

Seawright, 1998, p. 1). 

 

 Η παραπέρα επέκταση της οικονομικής ένωσης της Ευρώπης σε τομείς όπως 

η σταδιακή ρύθμιση πολιτικών θεμάτων στο εσωτερικό των κρατών και η δημιουργία 
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υπερεθνικών θεσμών οι οποίοι φαινομενικά αποκτούσαν όλο και περισσότερη ισχύ, 

αποτέλεσε μια πραγματικότητα την οποία η Βρετανία δεν μπόρεσε ποτέ -όπως 

αποδείχθηκε και από το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος- να 

αποδεχθεί. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτέλεσε για τους Βρετανούς πολιτικούς, 

τις περισσότερες φορές την αιτία και το λόγο στον οποίο οφείλονταν η συνεχώς 

μειούμενη παγκόσμια επιρροή της χώρας, αλλά και οι κακές επιδόσεις της εγχώριας 

οικονομίας. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται πολύ γλαφυρά στο γεγονός ότι 

σημαντικό μέρος των πολιτών του ΗΒ δεν δέχονται τον χαρακτηρισμό του 

ευρωπαίου πολίτη, λόγω της ισχυρής πεποίθησης ανωτερότητας που έχει 

καλλιεργηθεί σε αυτούς,  μια πεποίθηση που είναι από ότι φαίνεται συνυφασμένη 

με την κουλτούρα του βρετανικού λαού (Βοσκόπουλος, 2012, p. 107). 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ      

 

 Έχοντας σκιαγραφήσει με αδρές γραμμές τις σχέσεις Μεγάλης Βρετανίας και 

ΕΕ περνάμε τώρα στο πολυσυζητημένο θέμα των ιδιαίτερων Αγγλοαμερικανικών 

σχέσεων. Είναι γεγονός ότι Βρετανία και ΗΠΑ δεν έχουν βρεθεί σε πόλεμο από τον 

Δεκέμβριο του 1814, από τότε δηλαδή που υπογράφηκε η συνθήκη ειρήνης της 

Γάνδης. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια τρανταχτή απόδειξη των ιδιαίτερων 

σχέσεων που ενυπάρχουν στο διάβα της ιστορικής πορείας των δύο χωρών. 

Πράγματι, η μοναδικότητα αυτής της σχέσης σε μια περίοδο καταστροφής και 

ολοκληρωτικού πολέμου μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «φιλικές υπερδυνάμεις» 

(Dobson, 1995, p. 1). Το status της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο χωρών επιβίωσε 

ακόμη και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όταν δηλαδή οι ΗΠΑ 

αναλάμβαναν τα ηνία από τη Βρετανία, ως η πλέον πλουσιότερη και ισχυρότερη 

κρατική οντότητα παγκοσμίως. 

 

 Η προσήλωση και των δύο χωρών σε μια σειρά κοινές πολιτικές αλήθειες και 

αξίες οι οποίες αποδείχθηκαν αρκετά ανθεκτικές, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο 

και σε περιόδους ειρήνης, βοήθησαν στη σχηματοποίηση και υιοθέτηση παρόμοιων 

συμπεριφορών απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αυτές κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Τέτοια προβλήματα υπήρξαν, η 

ανάγκη μιας πιο υγιούς παγκόσμιας οικονομίας, η ανάγκη αντίστασης στο γερμανικό 

μιλιταρισμό, η ανάγκη καταπολέμησης του εθνικού σοσιαλισμού, του φασισμού και 
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του ιαπωνικού μιλιταρισμού, καθώς και η προτεραιότητα που δόθηκε στην 

αναχαίτιση του κομμουνισμού. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω κοινά χαρακτηριστικά 

δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως συγκάλυψη των μεγάλων διαφορών που 

υφίστανται στις πολιτικές δομές των δύο χωρών, οι οποίες έπαιξαν και αυτές 

σημαντικό ρόλο στις αναμεταξύ τους  σχέσεις.  

 

 Οι ΗΠΑ είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος στο οποίο η εξουσία διαχέεται μεταξύ 

των ομόσπονδων κρατών - πολιτειών και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που 

απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα σώματα, το εκτελεστικό, το δικαστικό και το 

νομοθετικό (Kelly, 2017). Αντιθέτως, η δομή του Βρετανικού πολιτικού συστήματος 

είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για ένα κράτος στο οποίο οι δομές ισχύος είναι 

ενιαίες. Η νομοθετική, εκτελεστική και σε μικρότερο βαθμό η δικαστική εξουσία 

εκπορεύονται όλες από ένα όργανο που είναι το υπουργικό συμβούλιο. Αυτό με τη 

σειρά του ενασκεί την εξουσία του μέσα από το κομματικό σύστημα στο κύριο σώμα 

του κοινοβουλίου, που ονομάζεται Βουλή των Κοινοτήτων (Dobson, 1995, p. 10).  

 

 Αυτές οι ανομοιότητες καθιστούν έκδηλη τη μεγάλη διαφορετικότητα που 

υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών στο θέμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 

της ψήφισης και εφαρμογής των νόμων. Το παραπάνω γεγονός λειτούργησε 

αρκετές φορές ανασταλτικά ως προς τις σχέσεις των δύο χωρών, καθόσον κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα τα αυτοκρατορικά στοιχεία που ενυπήρχαν στο εσωτερικό 

των βρετανικών φιλελεύθερων και συντηρητικών κομμάτων και οι σοσιαλιστικές 

αντιλήψεις του εργατικού κόμματος αποτέλεσαν μόνιμες αιτίες τριβής. Για τη 

Βρετανία τα αναδυόμενα προβλήματα με τα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ αφορούσαν 

έννοιες όπως τον απομονωτισμό, τη δυσφορία για τη βρετανική οικονομική ισχύ, 

την απέχθεια για το σοσιαλισμό και τον ιμπεριαλισμό και τέλος την Αγγλοφοβία. Τα 

παραπάνω προβλήματα ωστόσο δεν ήταν αρκετά ώστε να υπερκεράσουν τις δομές 

εκείνες οι οποίες εξασφάλιζαν τη συνέχιση των αρμονικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

χωρών (Dobson, 1995, p. 11). 

 

 Σε συνέχεια των παραπάνω και παρά την ισχυρή σχέση που από την εποχή 

της ανεξαρτητοποίησης των ΗΠΑ άρχισε να αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χωρών, 

κατά τη μεταβατική περίοδο στις δεκαετίες του 1960 και 1970 η σχέση αυτή άρχισε 

να εξασθενίζει, κυρίως λόγω της μεταβολής των μεταπολεμικών δομών ισορροπίας. 
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Το σύστημα του Μπρέτον Γούντς κατέρρευσε και ο δρόμος προς μια πιο 

φιλελεύθερη παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε. Οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να 

στραφούν περισσότερο προς τις δικές τους εσωτερικές υποθέσεις, αλλά και τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην περιοχή του Ειρηνικού. Από την άλλη η 

Βρετανία εισήλθε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, περιορίζοντας αυτομάτως την 

ευελιξία της αμυντικής της πολιτικής.  

 

 Ταυτόχρονα, συνέχισε να χάνει την ισχύ της ως παγκόσμια δύναμη, κάτι που 

πυροδότησε δύο αμφίδρομες διαδικασίες. Η Βρετανία έχασε την σημαντικότητά της 

ως σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά την ίδια στιγμή και οι ΗΠΑ έχασαν τη σημασία τους 

για τη Βρετανία. Στο τέλος του 1960 το Συμβούλιο ασφαλείας των ΗΠΑ σημείωνε: 

«Η ειδική σχέση που έχει το ΗΒ με εμάς είναι λιγότερο σημαντική τώρα, λόγω του 

ότι οι Βρετανοί δείχνουν μικρότερο ενδιαφέρον στο να διατηρήσουν τον παγκόσμιο 

ρόλο τους. … Ωστόσο οι στενές διμερείς σχέσεις με τους Βρετανούς θα συνεχίσουν 

με κάθε βεβαιότητα να υπάρχουν» (Dobson, 1995, p. 148). 

 

 Σήμερα, η ειδική αυτή σχέση μεταξύ ΗΒ και ΗΠΑ βρίσκεται υπό εξέταση, 

καθώς υπάρχουν αρκετές αντικρουόμενες απόψεις, χωρίς να μπορεί κανείς με 

βεβαιότητα να υποστηρίξει τη μία ή την άλλη πλευρά. Αυτό φαίνεται από τις σκέψεις 

υψηλόβαθμων στελεχών, δημοσιογράφων και αναλυτών οι οποίες παρατίθενται στη 

συνέχεια μέσα από την έρευνα της έγκριτης ιστοσελίδας Carnegie Europe 

(Dempsey, 2015). Σύμφωνα λοιπόν με τον Fraser Cameron, Διευθυντή του Κέντρου 

ΕΕ – Ασίας, η σχέση ΗΒ – ΗΠΑ έχει τελειώσει από τότε που πρόεδρος των ΗΠΑ 

ήταν ο George Bush ο πρεσβύτερος, αφού το 1991 ο ίδιος αναγνώρισε τη Γερμανία 

ως τον σημαντικότερο σύμμαχο των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Σε άλλο μήκος κύματος 

κινείται ο Syed Kamall ο οποίος ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύει 

ότι η ειδική σχέση των δύο χωρών προσομοιάζει με έναν μακροχρόνιο γάμο ο 

οποίος έχει τα σκαμπανεβάσματά του, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αμφισβητηθεί 

το γεγονός ότι η σχέση αυτή είναι πολύτιμη και για τους δύο συμβαλλόμενους. Ο 

δημοσιογράφος των Financial Times Edward Luce πιστεύει ότι ενώ η σχέση αυτή 

δεν έχει πάψει να υπάρχει, ωστόσο φθίνει ταχύτατα, με κύριο χαρακτηριστικό την 

ελαχιστοποίηση της αμυντικής συνεργασίας, καθώς μεγάλης έκτασης περικοπές 

στις αμυντικές δαπάνες της Βρετανίας έχουν οδηγήσει στη μείωση της χρησιμότητάς 

της για τις ΗΠΑ. 
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 Κλείνοντας αυτήν την ενότητα θα λέγαμε ότι παρά τις όποιες αμφιβολίες 

υφίστανται σήμερα αναφορικά με το επίπεδο σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το ΗΒ, 

αποτελεί βεβαιότητα ότι η ιδιαιτερότητά τους δεν έχει πάψει να υφίσταται, έστω και 

αν κατά την παρούσα χρονική περίοδο μοιάζει να μην είναι τόσο ενεργές όσο 

υπήρξαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Σε κάθε περίπτωση μένει να δούμε πως 

μπορεί να εξελιχθεί αυτή η σχέση μετά την υλοποίηση της εξόδου του ΗΒ από την 

ΕΕ. Άλλωστε, το ΝΑΤΟ και μέσω αυτού οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να βρει κάποιον 

καλύτερο τοποτηρητή επί της ευρωπαϊκής ηπείρου, ένας ρόλος που μετά το πέρας 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχει ανατεθεί αποκλειστικά στο ΗΒ (Κουσκουβέλης, 

1996, p. 90). Εκτίμηση του γράφοντος είναι ότι θα υπάρξει έμπρακτη προσπάθεια 

από την πλευρά της Βρετανίας για αναθέρμανση της υπόψη σχέσης, προκειμένου 

να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά της τόσο στον οικονομικό, όσο και στον τομέα 

της άμυνας και ασφάλειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

ΠΕΡΙ ΗΓΕΝΟΜΙΑΣ – ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

 ΠΕΡΙ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ 

 

 Σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του καθηγητή 

Μπαμπινιώτη, ηγεμονία είναι «η πολιτική, οικονομική ή στρατιωτική επιβολή 

ελέγχου από ένα κράτος πάνω σε άλλα κράτη» (2002, p. 717). Στο ίδιο πνεύμα 

κινείται και ο καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, όταν λέει ότι η ηγεμονία έχει να κάνει 

με την ηγετική στάση ενός πόλου του διεθνούς συστήματος, ο οποίος μπορεί να 

είναι μικρός ή μεγάλος, επί μίας επίσης μικρής ή μεγάλης ομάδας κρατών. Είναι δε 

αποτέλεσμα της υπεροχής ισχύος που διαθέτει η οντότητα που έχει το ρόλο του 

ηγεμόνα, ενώ μπορεί να είναι απότοκο είτε της άσκησης της υπόψη ισχύος, είτε 

συγκυριών που επικρατούν σε δεδομένη στιγμή. Απτό παράδειγμα της παραπάνω 

περίπτωσης αποτελεί η ανάδυση της Μεγάλης Βρετανίας η οποία άρχισε να 

μετατρέπεται σε μεγάλη ναυτική δύναμη αφότου κατάφερε να νικήσει την ηγεμονική 

Ισπανία στα τέλη του 16ου αιώνα (2004, p. 192). 

 

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι για να είναι εφικτή η ηγεμονία στο 

διεθνές σύστημα, θα πρέπει αυτός που παίζει το ρόλο του ηγεμόνα να διαθέτει και 

τα απαραίτητα αποθέματα ισχύος, τα οποία απαιτούνται ώστε αυτή να παρουσιάζει 

στοιχεία σταθερότητας. Συνεπώς, η σχέση που υπάρχει μεταξύ ηγεμονίας και 

ισχύος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άμεση και αμφίδρομη.  Αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα και μέσα από το έργο του Kenneth Waltz, ο οποίος στο βιβλίο του «Theory 

of International Politics» αναφέρει: Τα κράτη «κατ’ ελάχιστο επιδιώκουν την 

επιβίωσή τους και κατά μέγιστον επιδιώκουν την παγκόσμια κυριαρχία», ενώ 

αμέσως μετά αναφέρει ότι και οι δύο αυτές επιδιώξεις επιτυγχάνονται είτε μέσα από 

την εσωτερική ενδυνάμωση (αύξηση οικονομικών δυνατοτήτων - στρατιωτικής 

δύναμης, υιοθέτηση έξυπνων στρατηγικών) είτε μέσα από την εξωτερική 

ενδυνάμωση (βελτίωση και επέκταση των συμμαχιών ή πρόκληση φθοράς σε 

αντίπαλες συμμαχίες)  (1979, p. 118). Σε αυτήν την περίπτωση, τόσο η εσωτερική 

όσο και η εξωτερική ενδυνάμωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την απόκτηση και 

διατήρηση ισχύος. 
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 Επιπλέον κατά τον Machiavelli, ο οποίος με το έργο του «Ο Ηγεμόνας», ήταν 

αυτός ο οποίος αποσύνδεσε πλήρως κάθε έννοια ηθικής από τη διεθνή πολιτική, η 

εξωτερική πολιτική των κρατών θα πρέπει να αποτελεί έναν συνδυασμό ισχύος και 

πανουργίας με τελικό πάντα στόχο την επιβίωση και την απομάκρυνση 

οποιασδήποτε απειλής, ανεξαρτήτως των δίκαιων ή άδικων, ανθρώπινων ή όχι, 

θεάρεστων ή κατακριτέων μέσων που θα χρησιμοποιηθούν  (Ηρακλείδης, 2015, p. 

21). 

 

 Μια καθαρά συστημική προσέγγιση του όρου «ηγεμονία» βλέπουμε στον 

Adam Watson και στο βιβλίο του «Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας», όπου ο 

ηγεμόνας είναι και αυτός που «θέτει το νόμο», δηλαδή υφίσταται κάποια δύναμη ή 

εξουσία στο σύστημα η οποία καθορίζει τη λειτουργία του συστήματος, ασκώντας 

επιρροή στις εξωτερικές υποθέσεις των κρατών – μελών, ενώ στο επίπεδο των 

εσωτερικών τους υποθέσεων αυτά παραμένουν ανεξάρτητα. Ο Watson σε κάθε 

περίπτωση φαίνεται να κλείνει περισσότερο προς την άποψη ότι η «ηγεμονία» υπό 

την έννοια που αυτός χρησιμοποιεί τη λέξη δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνον ενός, 

αλλά συνήθως ασκείται μια διάχυτη ηγεμονία από ένα σύνολο δυνάμεων ή εξουσιών 

(2010, p. 42). 

 

 Βεβαίως σημαντική σε αυτό το σημείο είναι και η άποψη του καθηγητή 

Mearsheimer, σύμφωνα με την οποία η ισχύς εκλαμβάνεται ως έμφυτο 

χαρακτηριστικό του κράτους ηγεμόνα. Κατ’ αυτόν, ηγεμόνας «είναι η μοναδική 

μεγάλη δύναμη στο σύστημα» και «κανένα άλλο κράτος δεν έχει τις στρατιωτικές 

προϋποθέσεις για να συγκρουστεί σοβαρά μαζί του». Δεν πρόκειται δηλαδή για μία 

περίπτωση όπου μεταξύ των πολλών μεγάλων δυνάμεων που υφίστανται σε ένα 

σύστημα ξεχωρίζει η μία με τη μεγαλύτερη ισχύ, αλλά αναφέρεται στην απόλυτη 

μεγάλη δύναμη, η οποία δεν είναι αναγκασμένη να αντιμετωπίζει άλλες μεγάλες 

δυνάμεις. Χαρακτηριστικό σε αυτό είναι και πάλι το παράδειγμα του Ηνωμένου 

Βασιλείου, το οποίο κατά το 19ο αιώνα αυτή τη φορά υπήρξε ναι μεν μεγάλη δύναμη, 

σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ηγεμόνα, λόγω 

του ότι είχε να αντιμετωπίσει τέσσερις άλλες μεγάλες δυνάμεις, πάνω στις οποίες το 

ίδιο δεν κυριαρχούσε με κάποιον τρόπο (2006, p. 100). Στο ίδιο μήκος κύματος 

κινείται και ο καθηγητής Γεώργιος Βοσκόπουλος ο οποίος υποστηρίζει ότι «το 

ζήτημα της ηγεμονίας συνδέεται με την κατανομή ισχύος σε επίπεδο διεθνούς 
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συστήματος και κυρίως την ανισομερή κατανομή της μεταξύ των κρατών.» 

(Βοσκόπουλος, 2012, p. 302). 

 

Η πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση που κάνει ο Mearsheimer σε σχέση με άλλους 

ακαδημαϊκούς έγκειται ωστόσο στο ότι εισάγει τους όρους του «πλανητικού» και του 

«περιφερειακού» ηγεμόνα. Ωστόσο ο πρώτος είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει, 

καθώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ανάπτυξη μιας σαφούς 

πυρηνικής υπεροχής έναντι όλων των υπόλοιπων δυνάμεων του πλανήτη, κάτι που 

σήμερα δεν ισχύει, ούτε καν για τις Ηνωμένες Πολιτείες (2006, p. 101). 

 

 Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι καταρχήν είναι πάρα πολύ 

δύσκολο έως αδύνατο να υπάρξει ο απόλυτος ηγεμόνας ο οποίος δεν θα νοιώθει 

ότι απειλείται από κανέναν. Επιπλέον, βλέπουμε ότι για να είναι τελικά βιώσιμη μια 

κατάσταση ηγεμονίας, απαιτείται το κράτος που έχει λάβει αυτό το ρόλο και μέσα 

από τους μηχανισμούς ισχύος που έχει καταφέρει να αναπτύξει, να έχει πάρει τη 

σιωπηρή ή όχι συγκατάθεση των άλλων μονάδων που απαρτίζουν το σύστημα. 

Προφανώς, για να γίνει αυτό εφικτό απαιτείται μια σειρά προϋποθέσεων όπως 

αρκετός χρόνος, οι κατάλληλες συγκυρίες, αλλά και η χάραξη ανάλογων πολιτικών 

σε διεθνές επίπεδο οι οποίες να επιτρέπουν την παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων 

όχι μόνο για την ηγεμονική δύναμη, αλλά και για τους υπόλοιπους πόλους του 

συστήματος. 

 

 ΠΕΡΙ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 Στον όρο «ηγεμονισμός» που αποτελεί παράγωγο της ηγεμονίας δίδεται στο 

επίπεδο του διεθνούς συστήματος η ερμηνεία της «τάσης ενός ισχυρού κράτους να 

επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής του σε άλλα κράτη» (Μπαμπινιώτης, 2002, p. 717). 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Παναγιώτη Ήφαιστο «ο ηγεμονισμός αναφέρεται στις 

πρακτικές που οδηγούν σε σχέσεις κυρίαρχων και κυριαρχούμενων», συνδέοντάς 

τον στα μεν δυτικού τύπου συστήματα με τον νεοφιλελεύθερο διεθνισμό και στα δε 

κομμουνιστικού τύπου συστήματα με τον μαρξιστικό διεθνισμό (Ήφαιστος, 1998).  

 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Βοσκόπουλο ο ηγεμονισμός αφορά στην 

υπερίσχυση μιας δομής εντός του διεθνούς συστήματος, η οποία μέσα από την 
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ομογενοποίησή του καταφέρνει να επιβάλει τους δικούς της κανόνες, εκτρέποντας 

προσωρινά από την κανονικότητά της τη διεθνή ετερογένεια, τόσο σε πολιτικό όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο (2012, p. 305). Βεβαίως συνδέει και αυτός το ζήτημα του 

ηγεμονισμού με τα αίτια του πολέμου και κατ’ επέκταση της επιλογής μεταξύ της 

συνεργασίας και της σύγκρουσης (2012, p. 304). Επιπλέον, στο βιβλίο του 

«Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» και σε ότι αφορά στην 

ΕΕ κάνει διάκριση μεταξύ του θεσμικού και του προσαρμοσμένου ηγεμονισμού. 

 

Στη μεν πρώτη περίπτωση του θεσμικού ηγεμονισμού, η έννοια αφορά στη 

μεταβολή της αρχικής ιδεαλιστικής και κανονιστικής δυναμικής της ΕΕ σε έναν 

οργανισμό «ήπιου και θεσμοθετημένου πειθαναγκασμού», όπου κατά βάση 

αναγκάζονται να υποκύψουν οι λιγότερο ισχυροί, οι οποίοι υστερούν όχι τόσο σε 

επίπεδο στρατιωτικής δύναμης, αλλά από πλευράς οικονομικής ισχύος, 

παράγοντας ο οποίος αποτέλεσε το κύριο ποιοτικό γνώρισμα επιβολής των 

κανόνων των ισχυρών (2012, pp. 89-91). 

 

Ο προσαρμοσμένος ηγεμονισμός ωστόσο, είναι περισσότερο κομμένος και 

ραμμένος στα μέτρα ενός ισχυρού παίκτη, ο οποίος έχει την ευχέρεια να ρυθμίζει τη 

συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτούς 

καθώς και από τα πολυεπίπεδα κανονιστικά κριτήρια γεωπολιτικής και 

γεωοικονομίας, εσωτερικής και εξωτερικής νομιμοποίησης, παροχής ηγεσίας του 

διεθνούς συστήματος (Βοσκόπουλος, 2012, p. 355). Συνεπώς όταν μιλάμε για το 

θεσμικό ηγεμονισμό αναφερόμαστε κυρίως σε δομές όπου η προσπάθεια επιβολής 

κυριαρχίας δεν αφορά στη χρήση ή την ύπαρξη στρατιωτικών μέσων, αλλά την 

επιβολή μέσω της οικονομικής ισχύος. Στον προσαρμοσμένο ηγεμονισμό ωστόσο 

υπάρχει ένας κυρίαρχος παίκτης ο οποίος για να επιβάλει τα θέλω και τις επιθυμίες 

του στη διεθνή πολιτική σκηνή στηρίζεται στη στρατιωτική του ισχύ, η οποία 

μεταφράζεται σε δυνατότητα χειραγώγησης ή καθοδήγησης των εξελίξεων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η υπόψη χειραγώγηση μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα από τον 

έλεγχο των διεθνών οργανισμών είτε μέσα από τον απευθείας εξαναγκασμό ο 

οποίος επιτυγχάνεται με τη χρήση των διαθέσιμων στρατιωτικών μέσων. 

 

Εξετάζοντας τώρα σε πιο σφαιρικό επίπεδο το φαινόμενο του ηγεμονισμού 

παρατηρούμε ότι είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο, αλλά και κοινώς αποδεκτό πως η 
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τάση των κρατών για ηγεμονισμό είναι αυτή που αποτελεί το κυριότερο αίτιο 

πολέμου. Το παραπάνω πηγάζει πρωταρχικά από τη μελέτη του Πελοποννησιακού 

Πολέμου του Θουκυδίδη, ένα ιστορικό γεγονός που παρουσιάζεται στις σύγχρονες 

αναλύσεις του Robert Gilpin ο οποίος συμπεραίνει ότι τα κύρια αίτια των μεγάλων 

πολεμικών συγκρούσεων αποτελούν ο αγώνας για τον έλεγχο των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, οι διαφορές στην κατανομή ισχύος που 

παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της άνισης ανάπτυξης, καθώς και οι εσφαλμένες 

εκτιμήσεις για τη θέση, το ρόλο και τη συμπεριφορά των διεθνών δομών ισχύος 

(Gilpin, 1988, pp. 597-599). 

 

 ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΣ 

 

 Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η έννοια της ηγεμονίας αναφέρεται 

σε μια υπάρχουσα κατάσταση status quo, ενώ ο ηγεμονισμός στην τάση για την 

αλλαγή αυτής της κατάστασης, υπέρ ενός ισχυρού «παίκτη» του διεθνούς 

συστήματος. Ωστόσο είναι προφανές ότι η ηγεμονία δύναται να εγκαθιδρυθεί όταν 

ο ηγεμονισμός επιτύχει το σκοπό του. Δηλαδή ο ηγεμονισμός που όπως είπαμε 

προηγουμένως είναι η τάση για ηγεμονία, προηγείται αυτής. Παρατηρούμε λοιπόν 

ότι οι δύο αυτοί όροι ναι μεν είναι αλληλένδετοι, ωστόσο ο ένας έχει στατικό 

χαρακτήρα ενώ ο άλλος υποδηλώνει μια κατάσταση δυναμική η οποία επιφέρει 

αλλαγές. Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι ηγεμονία και ηγεμονισμός έχουν σχέση 

συγκοινωνούντων δοχείων, αφού το ένα τροφοδοτεί το άλλο και για να υπάρξει 

ηγεμονία θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο ηγεμονισμός, αλλά όχι και το αντίθετο. 

 

 ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

 Από τη στιγμή της ίδρυσής του ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (ΕΟΚ) αποτέλεσε την πρωταρχική πηγή και κινητήριο δύναμη για την 

πραγματοποίηση της πολυσυζητημένης σήμερα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γενικά 

ο όρος «ολοκλήρωση» υποδηλώνει την εναρμονισμένη λειτουργία των διαφόρων 

οργάνων που απαρτίζουν μια Ένωση κρατών, λειτουργία η οποία προκύπτει ως 

αποτέλεσμα του συντονισμού των δραστηριοτήτων τους σε πολλαπλά επίπεδα 

(Παπαδάκη, 2010, p. 13). Βεβαίως στην περίπτωση της ΕΕ η ολοκλήρωση αφορά 
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όχι μόνο στην οικονομική διάσταση των πραγμάτων, αλλά και στην πολιτική και 

στρατιωτική διάσταση αυτών. 

 

 Λόγω της πολλαπλότητας των επιπέδων ολοκλήρωσης, αλλά και της 

πολυπλοκότητας των διαδικασιών της, αναφερόμαστε σήμερα στην ΕΕ ως ένα sui 

generis δημιούργημα (Βοσκόπουλος, 2012, p. 47), όμοιο του οποίου δεν συναντάμε 

άλλο στην υφήλιο. Πρόκειται για την περίπτωση όπου χωρίς να υφίσταται μια 

διακριτή κρατική οντότητα που να αποφασίζει και να πράττει για λογαριασμό των 

πολιτών της, η ΕΕ έχει καταφέρει να επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις 

τύχες και την ευημερία των λαών των κ-μ που την απαρτίζουν. 

 

 Η σημερινή αυτή ιδιόμορφη Ένωση ετερογενών κρατών ξεκίνησε να 

διαμορφώνεται μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι πολιτικοί ηγέτες 

της εποχής είδαν ότι ήταν ανάγκη να αποτραπούν μελλοντικές συγκρούσεις με 

καταστροφικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Με αυτό το στόχο και 

ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) στις 18 

Απριλίου 1951 αρχίζει η σταδιακή οικονομική, αλλά και πολιτική ένωση των 

ευρωπαϊκών χωρών. Είχε προηγηθεί μια σειρά γεγονότων τα οποία ουσιαστικά 

μπορούμε να πούμε ότι λειτούργησαν ως καταλύτης για την ανάληψη περαιτέρω 

πρωτοβουλιών ολοκλήρωσης από τους Ευρωπαίους ηγέτες. 

 

 Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν στην ξαφνική εισβολή στις 24 Ιουνίου 

1950 στη Νότια Κορέα από το κομμουνιστικό καθεστώς της Ένωσης Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) (Gimbert, 1998), αλλά και η αποτυχημένη 

προσπάθεια αποκλεισμού από τις Σοβιετικές αρχές όλων των οδών που οδηγούσαν 

στο Δυτικό Βερολίνο τον Ιούνιο του 1948 (Harrington, 2012). Σκοπός των Σοβιετικών 

αρχών σε αυτή την περίπτωση ήταν να αναγκάσουν τις μεγάλες δυνάμεις της 

εποχής, δηλαδή τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ να αποσυρθούν από το 

μοναδικό προπύργιο των Δυτικών εντός του ανατολικού μπλοκ. Τα παραπάνω 

γεγονότα δημιούργησαν ένα συνεχές αίσθημα ανασφάλειας εξ ανατολών, το οποίο 

έπρεπε επειγόντος και με κάθε μέσο να καλυφθεί. 

 

 Σταδιακά λοιπόν αναπτύσσεται στο μυαλό των ευρωπαίων ηγετών η ιδέα μιας 

ενωμένης Ευρώπης η οποία θα μπορούσε να λειτουργεί αυτόνομα, τόσο σε 
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οικονομικό επίπεδο όσο και σε θέματα ασφάλειας. Το όραμα μιας Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) εμπνευσμένο και 

οργανωμένο από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, έμελλε ωστόσο να συναντήσει 

πολλά εμπόδια μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του (Thody, 1997, pp. 1-10), η οποία 

ουσιαστικά δεν έχει επιτευχθεί -τουλάχιστον όχι σε ικανοποιητικό βαθμό- μέχρι και 

σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση στον στρατιωτικό τομέα μαζί με την 

ολοκλήρωση στον πολιτικό τομέα αποτέλεσαν και αποτελούν το απαραίτητο 

συμπλήρωμα της ΕΟΚ, προκειμένου να υπάρχει εκείνος ο βαθμός ολοκλήρωσης ο 

οποίος θα επιτρέπει τη συνολική αντιμετώπιση μιας πλειάδας θεμάτων που καλείται 

να αντιμετωπίσει η σύγχρονη ΕΕ. 

 

 Παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση μια σειρά 

ανασταλτικών παραγόντων, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο «Γερμανικό ζήτημα» 

και η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, δεν επέτρεψαν την ωρίμανση των συνθηκών 

εκείνων οι οποίες θα οδηγούσαν σε έναν υψηλό βαθμό προόδου της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Οι ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ θέλησαν πάντα να επιβάλλουν τις δικές 

τους στρατηγικές επιλογές, στραγγαλίζοντας ουσιαστικά την όποια δυνατότητα 

ανάπτυξης μιας αυτόνομης και αυτόφωτης αμυντικής – εξωτερικής πολιτικής στο 

πλαίσιο της ΕΕ. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τη χαρακτηριστική δήλωση 

του πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Nicholas Burns το 2003, ο οποίος αποκάλεσε την 

τότε ΕΠΑΑ «την πιο σοβαρή απειλή για το μέλλον του ΝΑΤΟ» (Hofmann, 2013, p. 

3). 

 

 Ο έτερος ανασταλτικός παράγοντας όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως 

υπήρξε ανέκαθεν η αντιμετώπιση του λεγόμενου «Γερμανικού ζητήματος», 

σύμφωνα με το οποίο οι χώρες της δύσης δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να δουν 

τη Γερμανία να επανεξοπλίζεται μετά και από τα δεινά τα οποία υπέφεραν οι 

ευρωπαϊκοί λαοί από το ξέσπασμα των δύο παγκόσμιων πολέμων (Trachtenberg, 

2012, p. 118). Οι λόγοι που προαναφέρθηκαν αποτέλεσαν τους κυριότερους ίσως 

παράγοντες εξαιτίας των οποίων για μεγάλο χρονικό διάστημα οι πρωτοβουλίες 

προς την κατεύθυνση της στρατιωτικής ολοκλήρωσης στους κόλπους της ΕΕ ήταν 

αρκούντως χλιαρές έως μηδαμινές. 
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 Ερχόμενοι στο σήμερα, φάνηκε σχετικά πρόσφατα με την απόρριψη της 

Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης από τη Γαλλία και την Ολλανδία το 2005 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015), ότι ο απόηχος των αντιλήψεων και απόψεων της 

ψυχροπολεμικής εποχής όπου το εγχείρημα της ΕΕ ήταν ακόμη στα σπάργανα, 

εξακολουθεί να  στοιχειώνει την ευρωπαϊκή ενότητα και συνοχή. Ανεξάρτητα όμως 

από την παραπάνω εξέλιξη, παρακολουθώντας κάποιος την πορεία της ΚΕΠΠΑ θα 

μπορούσε με βεβαιότητα να υποστηρίξει ότι αυτή έχει κάνει θεαματικά βήματα, 

ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία. 

 

 Με δεδομένη τη σταθερή παρουσία της ευρωατλαντικής συμμαχίας επί 

ευρωπαϊκού εδάφους από τα τέλη της δεκαετίας του ΄40 και εντεύθεν, οι Ευρωπαίοι 

ηγέτες τελικά άρχισαν να αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι η ανάγκη για τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού πυλώνα ασφάλειας και άμυνας είναι 

απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρούμε μεγάλη κινητικότητα στην κατεύθυνση 

της κοινής αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν στην άμυνα και ασφάλεια, 

ιδιαίτερα μετά και από τη διάσταση που κατά τα τελευταία έτη έχουν πάρει απειλές 

όπως η τρομοκρατία και οι αθρόες ροές λαθρομεταναστών από την Αφρική και την 

Ασία. 

 

 Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι στον τομέα της ολοκλήρωσης της ΕΕ η αρχική 

οικονομική ένωση ήταν αυτή που έθεσε τις βάσεις του οικοδομήματος της Ένωσης 

και ουσιαστικά συμπαρέσυρε και την ολοκλήρωση σε πολιτικό και στρατιωτικό – 

αμυντικό επίπεδο. Ωστόσο, ενώ μπορεί κανείς με βεβαιότητα να συμπεράνει ότι το 

ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης είναι αρκετά υψηλό –παρά τα όποια 

προβλήματα αυτό παρουσιάζει - δεν μπορούμε να μιλήσουμε με την ίδια βεβαιότητα 

και για τα δύο άλλα επίπεδα ολοκλήρωσης. 

 

 Ίσως το παραπάνω να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν 

θεωρούν και τόσο μεγάλη απειλή για την κρατική τους υπόσταση και αυτονομία, την 

εκχώρηση εξουσιοδότησης διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στην οικονομία 

στους θεσμούς της ΕΕ. Από την άλλη όμως δεν είναι καθόλου έτοιμοι να 

εκχωρήσουν αρμοδιότητες που αφορούν τις πολιτικές τους ελευθερίες και τη 

ρύθμιση υποθέσεων που υπεισέρχονται σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας και 
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κυριαρχίας σε οντότητες ξένες προς τη δική τους κρατική οντότητα, έστω και αν 

αυτές αποτελούν θεσμοθετημένα όργανα της ΕΕ. 

 

 Πολλές θεωρίες έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί αναφορικά με την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Στη συνέχεια κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια συνοπτική αναφορά στις 

κυριότερες από αυτές κατά χρονολογική σειρά που έχουν διατυπωθεί. Θα πρέπει 

ωστόσο να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε επί του παρόντος να 

μιλάμε για την ύπαρξη μίας θεωρίας η οποία να είναι σε θέση να εξηγήσει όλες τις 

πτυχές εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 

μέρες μας. Δεν υφίσταται δηλαδή στο πεδίο αυτό μια «θεωρία των πάντων», όπως 

άλλωστε αυτή δεν υφίσταται και στον τομέα των φυσικών επιστημών.  

 

 Ξεκινώντας με τη φεντεραλιστική ή ομοσπονδιακή θεωρία, αυτή διατυπώθηκε 

στις αρχές του 20ου αιώνα με κυριότερους εκπροσώπους τους A. Spinelli, M. 

Burgess και K.C. Wheare. Ο τελευταίος στο έργο του «Ομοσπονδιακή 

Διακυβέρνηση» το οποίο δημοσιεύτηκε το 1946, προσπαθεί να δώσει απάντηση 

στο ερώτημα του υπό ποιες συνθήκες έχουμε τη δημιουργία ομοσπονδιών. Στο 

πλαίσιο αυτό διατυπώνει την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη επιθυμία 

από τους συμμετέχοντες να θέσουν εαυτόν υπό μία μοναδική και ανεξάρτητη 

κυβέρνηση που θα εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση τους σκοπούς τους. Σύμφωνα 

με τον ίδιο συγγραφέα οι προϋποθέσεις που απαιτούνται να υπάρχουν, 

προκειμένου να επιτευχθεί οποιοσδήποτε βαθμός ολοκλήρωσης μπορούν να 

κατανεμηθούν σε τέσσερις τομείς: 

 

 α. Ασφάλεια – Επιθυμία για ανεξαρτησία συνδυασμένη με μια υπαρκτή 

(στρατιωτική) απειλή. 

 β. Ευημερία – Ελπίδα για πλεονεκτήματα στον οικονομικό τομέα. 

 γ. Κοινά στοιχεία/ Εξοικείωση – Εκ των προτέρων γνώση των πεποιθήσεων 

των ετέρων, καθώς και κοινή αντίληψη περί των πολιτικών θεσμικών τους 

διαδικασιών. 

 δ. Γεωγραφική εγγύτητα (Dosenrode, 2010, pp. 12-13). 

 

 Η φεντεραλιστική θεωρία χρησίμευσε όχι μόνο ως ερμηνευτικό και αναλυτικό 

εργαλείο των εφαρμοζόμενων στρατηγικών για την επίτευξη της ολοκλήρωσης, 



-28- 
 

αλλά προσπάθησε να αποτελέσει και ένα πρότυπο για την οργάνωση και δομή 

συστημάτων τα οποία αποτελούν απόρροια της διαδικασίας ενοποίησης. Το 

πρότυπο αυτό αναφέρεται στην επονομαζόμενη ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 

Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων συναντούμε σήμερα τόσο στην Ευρώπη 

(Γερμανία, Αυστρία), όσο και στην αμερικανική ήπειρο (ΗΠΑ, Καναδάς). 

 

 Παρά την ύπαρξη των προαναφερθέντων επιτυχημένων ομοσπονδιακών 

συστημάτων σε επίπεδο ανεξάρτητων εθνικών οντοτήτων, η εφαρμογή του υπόψη 

προτύπου δεν ήταν εύκολο να πραγματωθεί στην περίπτωση της ΕΕ, όπου ήταν 

εξαρχής έκδηλη η ανάγκη διατήρησης των ισορροπιών σε πολλαπλά επίπεδα 

μεταξύ των συμμετεχόντων κ-μ. Προφανώς εδώ οι παραπάνω αναφερόμενες 

προϋποθέσεις δεν είναι όλες παρούσες στον επιθυμητό βαθμό, ώστε το 

αποτέλεσμα να είναι αυτό της δημιουργίας ενός επιτυχημένου ομοσπονδιακού 

μοντέλου. 

 

 Κυριότερος εκφραστής της επόμενης θεωρίας ολοκλήρωσης, που εμφανίζεται 

ως ένα από τα πρώτα ρεύματα της πλουραλιστικής θεώρησης μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, του λεγόμενου «Λειτουργισμού», υπήρξε ο David Mitrany. 

Αυτός υποστήριξε ότι η αύξηση της πολυπλοκότητας των πολιτικών συστημάτων 

σε εθνικό επίπεδο οδηγεί σε πολλαπλασιασμό των τεχνικών, μη πολιτικών 

προβλημάτων εντός των εθνικών οντοτήτων. Το παραπάνω έχει ανάλογο αντίκτυπο 

σε διεθνές επίπεδο, με άμεσο επακόλουθο την αύξηση παρόμοιων προβλημάτων 

σε αυτό. Ο Mitrany ως λύση στο παραπάνω πρόβλημα προτείνει την καταφυγή στην 

αρωγή των τεχνοκρατών σε εθνικό επίπεδο και σε λειτουργικούς (τεχνοκρατικούς) 

οργανισμούς στο διεθνές επίπεδο, δηλαδή με λίγα λόγια πρότεινε ως στρατηγική 

για την επίτευξη της ολοκλήρωσης τη συνεργασία και συνέργεια σε τεχνικούς τομείς, 

στους οποίους κατά βάση δεν θα υπήρχαν διαφωνίες και αντιθέσεις. Μέσα από την 

παραπάνω οικονομική κυρίως συνεργασία θα αναπτύσσονταν μακροπρόθεσμα και 

οι βάσεις για μια πολιτική συμφωνία (Κουσκουβέλης, 2004, pp. 442-443). 

 

 Η διάχυτη τεχνοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων την οποία συναντάμε 

στον λειτουργισμό αποτέλεσε ένα από τα μείζονα θέματα για τα οποία του ασκήθηκε 

κριτική, καθόσον η προτεινόμενη θεωρία εμφανίζεται αρκετά απομακρυσμένη από 

την πολιτική και ψυχολογική πραγματικότητα (Sewell, 166, p. 29). Επιπλέον, η 
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παραδοχή σύμφωνα με την οποία οι λαοί και οι αντίστοιχες κυβερνήσεις τους έχουν 

την τάση να λειτουργούν σε ορθολογική βάση, οδήγησαν πολλούς μελετητές στην 

απόρριψη της υπόψη θεωρίας ως βιώσιμης, με αποτέλεσμα να έχουμε τη γέννηση 

του νέο-λειτουργισμού, με κυριότερο εκφραστή τον Ernst Haas. 

 

 O Haas, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς 

τον Mitrany και την κριτική που του ασκήθηκε, κατάφερε να συνδυάσει τις 

προβλέψεις του λειτουργισμού με την εμπνευσμένη πραγματιστική προσέγγιση περί 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Ζαν Μονέ. Σε αντίθεση με τους λειτουργιστές, ο 

Haas και οι οπαδοί του συνέλαβαν τη διαδικασία ολοκλήρωσης ως μια διεργασία σε 

πολιτικό και όχι απλώς σε λειτουργικό και τεχνοκρατικό επίπεδο (Dosenrode, 2010, 

p. 22). 

 

 Κεντρική ιδέα του νεολειτουργισμού υπήρξε αυτή της «διάχυσης» (spill-over 

effect), σύμφωνα με την οποία οι μεταβολές που επιφέρει στο σύστημα η 

ολοκλήρωση είναι αυτές οι ίδιες οι οποίες βοηθούν στην πρόοδό της. Το παραπάνω 

σημαίνει ότι μέσα από τη συνεχή επιτυχία ανάπτυξης διαδικασιών ολοκλήρωσης σε 

τομείς μη συγκρουσιακούς, εδραιώνεται μια διαδικασία εκμάθησης η οποία οδηγεί 

τα κράτη να εφαρμόζουν τα μαθήματα που πήραν και σε άλλα λειτουργικά πλαίσια 

(διάχυση). Με αυτόν τον τρόπο τα κ-μ ξεφεύγουν από το καθαρά τεχνοκρατικό 

επίπεδο και σταδιακά θεμελιώνουν διαδικασίες για πιο στενή συνεργασία σε 

σημαντικότερους τομείς, όπως η άμυνα και η ασφάλεια. Αυτό από μόνο του οδηγεί 

στην πολιτικοποίηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης (Κουσκουβέλης, 2004, p. 445). 

 

 Αν και υπήρξε μια από τις δημοφιλέστερες θεωρίες ολοκλήρωσης, ο νέο-

λειτουργισμός δέχθηκε σειρά επικρίσεων, με τους επικριτές του να ισχυρίζονται ότι 

διαψεύστηκε πολλές φορές από τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς παράλληλα να 

μπορεί να επιδείξει απτές αποδείξεις για την ύπαρξη του φαινομένου της διάχυσης 

(Hoffmann, 1966). Ακόμη οι υποστηρικτές του κατηγορήθηκαν ότι υποτιμούν τη 

διεθνή διάσταση των πραγμάτων, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

αδυναμία εξήγησης μεταξύ άλλων των εντάσεων στις σχέσεις ΕΕ και ΗΒ, αφού η 

θεωρία δεν λάμβανε υπόψη τους ιδιαίτερους δεσμούς της χώρας με τις ΗΠΑ. 
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 Σε κάθε περίπτωση η συνεισφορά του νεο-λειτουργισμού έγκειται στο γεγονός 

ότι μέσα από αυτόν αναδείχθηκε η μεγάλη επίδραση των αρχικών ρυθμίσεων και 

των υπερεθνικών θεσμών στην εξελικτική διαδικασία της ΕΕ (Καζάκος, 2009, p. 10). 

Παράλληλα επισημάνθηκε η σημασία των ομάδων συμφερόντων, των πολυεθνικών 

και των συνδικάτων, ως παράγοντες που επηρέασαν την πορεία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και οι οποίοι μέχρι τότε είχαν ελάχιστα ληφθεί υπόψη από κάποιο 

άλλο θεωρητικό μοντέλο. 

 

 Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω, ως τελευταίο μοντέλο – θεωρία που 

ασχολήθηκε εκτεταμένα με το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ο 

φιλελεύθερος διακυβερνητισμός ο οποίος σχετίζεται με τον νεολειτουργισμό, μόνο 

στο ότι υπήρξε απότοκο της κριτικής στάσης προς αυτόν. Κυριότερος εκπρόσωπός 

του είναι ο Stanley Hoffmann και βασικότερο σημείο που αφορά στη θεωρία αυτή 

αποτελεί το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν συναντά εμπόδια όταν τα 

θετικά για τον κάθε ενδιαφερόμενο αποτελέσματα είναι εγγυημένα, αλλά τελματώνει 

κάθε φορά που τα εθνικά συμφέροντα ενός ή περισσότερων κ – μ δεν 

εξυπηρετούνται. Η κυριότερη συνεισφορά της θεωρίας αυτής συνίσταται στην 

επαναφορά στο προσκήνιο της αξίας των επιμέρους κυβερνήσεων αναφορικά με 

την όλη εξελικτική διαδικασία δημιουργίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος 

(Moravcsik, 2009, p. 73). 

  

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ VS ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ – ΤΟ BREXIT ΩΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

 

 Έχοντας ολοκληρώσει τον θεωρητικό κύκλο που αφορά στις έννοιες της 

ηγεμονίας, του ηγεμονισμού και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα 

προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δούμε με ποιόν τρόπο αυτές οι τρεις συνδέονται. 

Κατά τον Γκράμσι η ηγεμονία δεν αποτελεί απλά την επιρροή μιας ομάδας πάνω σε 

μία άλλη, αλλά αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ αυτών των ομάδων και των 

επικρατούντων κοινωνικών συνθηκών (Gramsci, 1999, p. 49). Στο πλαίσιο αυτό η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα χαλαρό ηγεμονικό μοντέλο, 

που απαρτίζεται από πολλαπλά επίπεδα συμφερόντων και απαιτεί μία πλειάδα 

συμβιβασμών μεταξύ ανταγωνιστικών δυνάμεων. Έχοντας πει αυτό και 
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συνδυάζοντας όλα τα προηγούμενα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διαλεκτική 

σχέση που υφίσταται μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της έννοιας της 

ηγεμονίας. 

 Σκοπός της ολοκλήρωσης είναι η σταθερότητα και η ευημερία των λαών, οι 

οποίοι όμως είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν συγκεκριμένες παραχωρήσεις 

προς την υπερεθνική οντότητα η οποία προΐσταται των κ-μ. Με το ίδιο σκεπτικό και 

η ηγεμονία αποτελεί μια κατάσταση σταθερότητας στην οποία όπως έχουμε ήδη πει 

θα πρέπει να υπάρχει και η συμφωνία έως ένα βαθμό των συμμετεχόντων - 

υποταγμένων στις επιλογές και αποφάσεις της ηγεσίας τους. Εάν βάλουμε στην 

παραπάνω εξίσωση τον παράγοντα του ηγεμονισμού, βλέπουμε ότι σε κάθε 

περίπτωση το προκύπτον σύστημα είναι ασταθές, είτε πρόκειται για ένα σύστημα 

το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα ολοκλήρωσης είτε πρόκειται για την επικράτηση μιας 

ηγεμονικής δύναμης. 

 

 Υπό την παραπάνω προσέγγιση και δεδομένων των όσων έχουμε παραθέσει 

σχετικά με τη σχέση ηγεμονίας και ισχύος σε προηγούμενη ενότητα, η ανάδυση της 

Γερμανίας ως μια ισχυρής πολιτικής αλλά κυρίως οικονομικής ηγεμονικής δύναμης 

στους κόλπους της ΕΕ, αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία επηρέασε και 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Από το 

χαρακτηρισμό της ως ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης το 1999 έχει καταφέρει 

σήμερα να ανακάμψει σε βαθμό τέτοιο ώστε να θεωρείται η μεγαλύτερη οικονομία 

της ευρωπαϊκής ηπείρου (The Economist, 2013). Το γεγονός αυτό σαφώς επηρέασε 

την πολιτική άλλων κ – μ της ΕΕ ως προς την υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι 

στην επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης. 

 

 Το «γερμανικό ζήτημα» άρχισε για άλλη μια φορά με την έναρξη της νέας 

χιλιετίας να απασχολεί τις συζητήσεις που αφορούν στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής 

πορείας, με τη Γερμανία να εκλαμβάνεται από τα υπόλοιπα κ – μ ως μία 

γεωοικονομική ημι-ηγεμονική δύναμη (geo-economic semi-hegemonic power) η 

οποία ακριβώς λόγω της οικονομικής ευρωστίας έχει την ευχέρεια να επιβάλλει τους 

δικούς της κανόνες στις κάθε είδους συναλλαγές με τους Ευρωπαίους εταίρους της 

(Montani, 2015). Υπό αυτήν την έννοια η Γερμανική ηγεμονία επιβεβαιώνεται και 

σαφώς έρχεται σε αντίθεση με τις βλέψεις των άλλων «μεγάλων» δυνάμεων του 

ευρωπαϊκού συστήματος, τη Γαλλία και το ΗΒ. Επιπλέον, δεν θα πρέπει κανείς να 
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αμφιβάλει ότι τα φαινόμενα ηγεμονισμού που παρουσιάζονται σήμερα από την 

πλευρά της Γερμανίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή εσωτερική ενδυνάμωση και 

ισχυροποίηση της χώρας, δύνανται στο εγγύς μέλλον να επεκταθούν πέραν από 

τον οικονομικό και σε τομείς όπως ο πολιτικός και ο στρατιωτικός. Κάτι τέτοιο μπορεί 

να προκαλέσει την περαιτέρω αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και των φαινομένων 

τύπου Brexit, υποδαυλίζοντας τη σταθερότητα και τα θεμέλια της ΕΕ.  

 

 Υπό αυτή τη διαμόρφωση ισορροπιών η αδύναμη Γαλλία φαίνεται ότι επιλέγει 

να ακολουθήσει τη Γερμανία στηρίζοντας φαινομενικά τις επιλογές και τις αποφάσεις 

της αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές εντός της ΕΕ. Στην πραγματικότητα 

όμως η συμπεριφορά της Γαλλίας, μόνο ως αποτέλεσμα της αδύναμης οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας μπορεί να εκληφθεί (Smale & 

Alderman, 2014). Από την άλλη το ΗΒ έχοντας πάντα ως παρακαταθήκη τα εχέγγυα 

και την αίγλη της πάλαι ποτέ Βρετανικής Αυτοκρατορίας, φαίνεται να μην μπορεί σε 

καμία περίπτωση να αποδεχθεί για ακόμη μια φορά την πρωτοκαθεδρία της 

Γερμανίας στο Ευρωπαϊκό σύστημα. 

 

 Εξετάζοντας το φαινόμενο Brexit υπό το πρίσμα της παραπάνω ανάλυσης, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έως ένα βαθμό αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της 

άρνησης του ΗΒ να δεχθεί τη γερμανική οικονομική ηγεμονία εντός της ΕΕ.  Κάτι 

τέτοιο ίσως να μην έχει εκφραστεί ανοιχτά ή να μην έχει αναλυθεί αρκετά σε 

θεωρητικό επίπεδο, ωστόσο μια διάχυτη υποβόσκουσα αίσθηση κεκαλυμμένης 

επιφυλακτικότητας - σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν πάντοτε και 

συνεχίζει και σήμερα να είναι παραπάνω από εμφανής. Ωστόσο, αν και η Γερμανία 

μπορεί να είναι επί του παρόντος η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη, 

παρόλα αυτά το ΗΒ δεν παύει να έχει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, τα πρωτεία 

σε ότι αφορά τη στρατιωτική ισχύ η οποία αυταπόδεικτα θα πρέπει να συνυπάρχει 

με το κατάλληλο οικονομικό υπόβαθρο. 

 

 Εξετάζοντας σε πρακτικό επίπεδο το ζήτημα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

αλληλεπίδραση Γερμανίας, ΗΒ και η συνύπαρξή τους εντός της ΕΕ παραπέμπει 

στην προσπάθεια συμβίωσης δύο εν δυνάμει ηγεμονικών δυνάμεων εντός της ίδιας 

περιφέρειας. Από τη μία η Γερμανία χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως 

όχημα των ηγεμονικών της βλέψεων και από την άλλη η Βρετανία αρνούμενη να 
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δεχθεί αύτη την εξέλιξη επιλέγει να αποτραβηχθεί και να συνεχίσει μόνη της 

ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ανακτήσει τη θέση που κατείχε 

στο παρελθόν ως ηγέτιδα περιφερειακή δύναμη. Συνεπώς υπό αυτό το πρίσμα το 

Brexit θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα σύγκρουσης των εννοιών του 

ηγεμονισμού και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

BREXIT – ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Οι δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού του ΗΒ David Cameron, οι οποίες 

ακολούθησαν αμέσως μετά τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον 

Φεβρουάριο του 2016, είναι ενδεικτικές της κουλτούρας που ανέκαθεν θα μπορούσε 

να πει κανείς επικρατεί στη Βρετανική νήσο. Συγκεκριμένα, ο Cameron μεταξύ 

άλλων είπε: «Η Βρετανία δεν θα γίνει ποτέ μέλος μιας Ευρωπαϊκής υπερεθνικής 

πολιτείας …, η Βρετανία δεν θα συμμετάσχει ποτέ στην Ευρωζώνη, θα εξέλθουμε 

από τις συμφωνίες εκείνες οι οποίες δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας, … θα 

διατηρήσουμε μόνο εκείνες τις δεσμεύσεις και εκείνες τις συμφωνίες οι οποίες είναι 

καλές για τη χώρα μας3» (GOV.UK, 2016). 

 

 Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια τα όσα έχουμε υποστηρίξει 

μέχρι τώρα για τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η Βρετανική κουλτούρα και ο 

τρόπος σκέψης των πολιτών της χώρας, αλλά και τη στάση που μέχρι σήμερα έχει 

κρατήσει το ΗΒ έναντι της ΕΕ και των διαδικασιών ολοκλήρωσης. Από την περίοδο 

που έγιναν αυτές οι δηλώσεις έχουν μεσολαβήσει σχεδόν δύο χρόνια μέσα στα 

οποία βεβαίως, σημαίνουσας σημασίας γεγονός υπήρξε το δημοψήφισμα με το 

οποίο αποφασίστηκε τελικά η έξοδος της χώρας από την ΕΕ. Επίσης, έχουν 

μεσολαβήσει έξι κύκλοι συνομιλιών μεταξύ της νέας πρωθυπουργού της χώρας 

Theresa May και Ευρωπαίων αξιωματούχων, αναφορικά με τον καθορισμό των 

τεχνικών λεπτομερειών αποχώρησης από την ΕΕ (Spark, 2017). Σε δηλώσεις της 

στην εφημερίδα Daily Telegraph στις 9 Νοεμβρίου 2017 η πρωθυπουργός 

ξεκαθάρισε ότι το Brexit θα συμβεί οριστικά στις 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 23:00 

(2017). 

                                                            
3 Σύμφωνα με διάφορους αναλυτές, πίσω από τις Βρετανικές φιλοδοξίες κρύβονταν αρκετοί λόγοι, 
όπως: η αποτίναξη των κανονισμών που επιβλήθηκαν από τις Βρυξέλλες, εξάσκηση ελεύθερου 
εμπορίου με τον υπόλοιπο κόσμο, επίτευξη ελέγχου στις προσφυγικές ροές, αποκατάσταση της 
εθνικής κυριαρχίας και έξοδος από μια ΕΕ η οποία βρίσκεται σε κρίση. 
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 Προκειμένου να διαφανεί η παρούσα σήμερα κατάσταση αναφορικά με το 

Brexit, θα παρουσιάσουμε αρχικά τις κυριότερες δηλώσεις Ευρωπαίων και 

Βρετανών αξιωματούχων οι οποίες έγιναν τις ημέρες αμέσως μετά το δημοψήφισμα. 

Εν συνεχεία θα γίνει προσπάθεια αποτύπωσης του κλίματος που επικρατεί σήμερα 

μέσα από την παράθεση πρόσφατων στοιχείων επί του «σκληρού» και «μαλακού 

Brexit, καθώς και επί των πιθανών σεναρίων εφαρμογής του. 

  

 Η ανάγνωση των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και οι δηλώσεις 

που αυτά φιλοξενούσαν αμέσως μετά το δημοψήφισμα, παρουσιάζουν ένα κλίμα 

γενικότερης απαισιοδοξίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Η ίδια η 

διαδικασία της εξόδου βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα, ενώ τα πρωτοσέλιδα του 

έγγραφου και ηλεκτρονικού τύπου μονοπωλούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην 

οικονομία και των δύο πλευρών. Την επομένη του δημοψηφίσματος ο 

αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ δηλώνει ότι η αποχώρηση της 

Βρετανίας από την ΕΕ είναι «μια κακή ημέρα για την Ευρώπη» (NEWSBOMB, 

2016). Η καγκελάριος Μέρκελ σε συνέντευξή της δήλωσε μεταξύ άλλων: «Να 

θυμόμαστε ότι η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης ήταν αρχικά μια ιδέα ειρήνης» και 

συνέχισε λέγοντας «η σημερινή μέρα αποτελεί καμπή για την Ευρώπη, για την 

ευρωπαϊκή διαδικασία ενοποίησης» (newsit, 2016). Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Γιούνκερ σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν η ψήφος υπέρ του 

Brexit «είναι η αρχή του τέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» απάντησε με ένα κοφτό 

«όχι». Προηγουμένως είχε καλέσει τη βρετανική κυβέρνηση να ενημερώσει την ΕΕ 

χωρίς καθυστέρηση για τις προθέσεις της, ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη είναι 

«έτοιμη για διαπραγματεύσεις» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2016). 

 

 Από την άλλη πλευρά της Μάγχης ο Ντέιβιντ Κάμερον στο διάγγελμά του 

αμέσως μετά το δημοψήφισμα υπέβαλλε την παραίτησή του δηλώνοντας ότι «Η 

βούληση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή» (TIMES OF CHANGE, 2016). Είχε 

προηγηθεί μια μάλλον μη αναμενόμενη κίνηση 84 συντηρητικών βουλευτών 

υποστηρικτών του Brexit που περιλάμβανε την αποστολή επιστολής προς τον 

παραιτηθέντα πρωθυπουργό, ώστε αυτός να παραμείνει στη θέση του, όποιο και 

αν ήταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ 

λαμβάνοντας θέση σχετικά με το δημοψήφισμα, δήλωσε ότι το Brexit αποτελεί 

βαθύτατη πρόκληση για την Ευρώπη, ενώ οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να 
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ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν (in.gr, 2016). Η ηγέτης της ακροδεξιάς παράταξης 

της Γαλλίας Μαρίν Λεπέν από την άλλη, δήλωσε ότι η Βρετανία παρέδωσε 

μαθήματα δημοκρατίας με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και παρότρυνε για 

ένα παρόμοιο δημοψήφισμα στη Γαλλία (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.gr, 2016). Παράλληλα το 

λεγόμενο Frexit άρχισε να αποτελεί την κυριότερη ρητορική του κόμματός της. 

 

 Γενικά το όλο κλίμα αμέσως μετά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος στην 

Ευρώπη δείχνει ότι επικρατεί μια γενικότερη αναστάτωση σε όλους τους τομείς, με 

τις πρώτες ανησυχίες να εγείρονται για την οικονομία. Η στερλίνα πέφτει 

κατακόρυφα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο τα χρηματιστήρια υποδέχονται με ιδιαίτερη 

ανησυχία το γεγονός σημειώνοντας πρωτοφανή πτώση (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.gr, 2016). 

Η ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών επιπλέον περιστρέφεται γύρω από τον έλεγχο 

τυχόν φαινομένων «ντόμινο» που μπορούν να εμφανιστούν εντός της ΕΕ, σε κ – μ 

τα οποία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας, 

προκειμένου να κάμψουν τις πολιτικές επιλογές της Γερμανίας για το μέλλον της ΕΕ 

(ΣΚΑΙ.gr, 2016).  

 

 Φτάνοντας στο σήμερα, βλέπουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα του Brexit 

να κάνουν την εμφάνισή τους. Αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ, 

πλέον χωρίς τη συμμετοχή της βρετανικής πλευράς και αφορούν στη 

μετεγκατάσταση οργανισμών οι οποίοι παραδοσιακά εδρεύουν στην αγγλική 

πρωτεύουσα, δείχνουν ότι η ιδέα του Brexit έχει ωριμάσει στο μυαλό των 

Ευρωπαίων ηγετών. Χαρακτηριστική είναι η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών από το Λονδίνο στο Παρίσι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 

στην Ολλανδία, ενώ αναπόφευκτος ήταν και ο αποκλεισμός του ΗΒ από το θεσμό 

της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2023 (NEWSBOMB, 2017). 

Όλα τα παραπάνω παράλληλα με την ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας 

εξόδου της χώρας από την ΕΕ, καταδεικνύουν ότι τα πράγματα έχουν πάρει πλέον 

το δρόμο τους, αναφορικά με την υλοποίηση του Brexit. 

 

 Σε επίπεδο συνομιλιών, οι οποίες επίσημα ξεκίνησαν στις 19 Ιουνίου 2017 επί 

του παρόντος αυτές περιστρέφονται γύρω από τρία επίπεδα, που αφορούν στο πώς 

θα μπορούσε να λειτουργήσει το Brexit. Τα ζητήματα που απασχολούν και πρέπει 

να επιλυθούν σύντομα εστιάζουν κυρίως στις οφειλές του ΗΒ προς την ΕΕ, στο τι 
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θα συμβεί με τα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας καθώς και στο ποια θα είναι η τύχη 

των πολιτών του ΗΒ που ζουν και εργάζονται σε άλλα κ – μ της ΕΕ και το 

αντίστροφο, δηλαδή των ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο ΗΒ (BBC News, 2017). 

 

HARD BREXIT Ή SOFT BREXIT; 

 

 Πολύς λόγος γίνεται για το λεγόμενο «Soft» και «Hard» Brexit. Το όλο θέμα 

έχει να κάνει με το τι σχέση αναμένεται να αναπτυχθεί μεταξύ ΕΕ και Μ. Βρετανίας, 

μετά την οριστική έξοδο της τελευταίας από τους κόλπους της Ένωσης. Στον 

εναρκτήριο λόγο της στο συνέδριο των συντηρητικών, η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 

δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν φεύγουμε από την ΕΕ για να παραδώσουμε τον 

έλεγχο των προσφυγικών ροών ξανά σε αυτήν. Επίσης, δεν φεύγουμε για να 

ξαναεπιστρέψουμε στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαστηρίου», 

προσθέτοντας ότι αυτοί που επιθυμούν να κάνουν τα πάντα προκειμένου να 

διατηρήσουν την πρόσβαση της χώρας στην κοινή αγορά, βλέπουν το Brexit με 

λάθος οπτική (Sims, 2016). 

 

 Σε αυτό το πνεύμα το «σκληρό» Brexit θα αφήσει το ΗΒ ολοκληρωτικά εκτός 

της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς και της πρόσβασής του στην τελωνειακή ένωση με 

την ΕΕ. Μια τέτοια συμφωνία δίδει προτεραιότητα στον πλήρη έλεγχο των 

Βρετανικών συνόρων από την ίδια τη χώρα, η οποία πλέον θα έχει τη δυνατότητα 

να ελέγχει τις εμπορικές συμφωνίες και την αντίστοιχη νομοθεσία εντός της 

επικράτειάς της. Αρχικά αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το ΗΒ θα επανέλθει 

στους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ώστε να μπορεί να 

συναλλάσσεται με τους πρώην Ευρωπαίους εταίρους της. Αυτό συνεπάγεται ότι τα 

αγαθά που παράγονται στο ΗΒ θα υπόκεινται σε φορολογία η οποία δεν υφίστατο 

μέχρι τώρα, ενώ τομείς όπως ο αγροτικός θα μπορούσε να χάσει την προστασία 

του έναντι σε φθηνές εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Επιπλέον, οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες θα αυξάνονταν δραματικά σε ότι αφορά το τέλος της 

τελωνειακής ένωσης, ενώ κράτη όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία έχουν ήδη εκφράσει 

την επιθυμία τους για την κατά προτεραιότητα θέσπιση νέων εμπορικών κανόνων 

με την μετά Brexit ΕΕ (Ahmed, 2017). 
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 Από την άλλη μεριά ένα «μαλακό» Brexit θα άφηνε τη σχέση του ΗΒ με την ΕΕ 

όσο πιο στενή γίνεται, μέσα από τη διατήρηση των υπαρχόντων συμφωνιών και 

αποτελεί βεβαίως τη λύση η οποία προτείνεται από τους υποστηρικτές της 

παραμονής της χώρας στην ΕΕ. Αν και το ΗΒ δεν θα είχε συμμετοχή στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρατούσε απεριόριστη πρόσβαση στην κοινή αγορά της 

Ευρώπης. Αυτό θα συμπαρέσυρε και τις σχετικές με την τελωνειακή ένωση 

συμφωνίες, καθώς και το δικαίωμα για τη διακίνηση αγαθών από και προς την 

Ευρώπη χωρίς οποιονδήποτε συνοριακό έλεγχο (Tambini, 2017). 

 

 Εξετάζοντας τώρα τις πιθανές επιπτώσεις ενός «σκληρού» Brexit για το ΗΒ, οι 

εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι απώλειες στον επιχειρηματικό τομέα αναμένεται να 

ανέλθουν στα 65,5 δισεκατομμύρια στερλίνες το χρόνο, κάτι το οποίο για μια 

περίοδο δεκαπενταετίας θα μπορούσε να σημάνει τη μείωση του ΑΕΠ της χώρας 

μεταξύ 5,4% και 9,5%. Αναλυτές πιστεύουν ότι το ΗΒ δύσκολα θα μπορέσει να 

αντικαταστήσει τα χαμένα εμπορικά εισοδήματα από την ΕΕ η οποία περιλαμβάνει 

μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων και ένα ΑΕΠ γύρω στα 12 

τρισεκατομμύρια ευρώ. Από την ανάλυση των σημερινών μεγεθών φαίνεται ότι οι 

εξαγωγές του ΗΒ προς την ΕΕ αντιστοιχούν στο 44% των συνολικών του εξαγωγών, 

ενώ οι εμπορικές συναλλαγές από την ΕΕ προς το ΗΒ αντιστοιχούν μόνο στο 3% 

του ΑΕΠ της Ένωσης.  (The Guardian, 2016). 

 

 Επιπρόσθετα με τις επιπτώσεις στον εμπορικό τομέα το «σκληρό» Brexit 

φαίνεται να αποτελεί και μία απειλή προς τον τομέα παροχής οικονομικών 

υπηρεσιών του ΗΒ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο περιορισμός πρόσβασης στην 

οικονομική αγορά της Ευρώπης θα έχει ανάλογο κόστος για τη Βρετανία, το οποίο 

μεταφράζεται σε 38 δισεκατομμύρια στερλίνες στις επιχειρήσεις, 10 δισεκατομμύρια 

στερλίνες σε φορολογικά έσοδα και μείωση περισσότερο από 70.000 στις θέσεις 

εργασίας. Περαιτέρω, διεθνείς επιχειρήσεις αναμένεται να δείξουν μεγάλη 

διστακτικότητα στο να επενδύσουν στη χώρα, ψάχνοντας πλέον για προορισμούς 

οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά 

(FORTUNE, 2016). 

 

 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το κόστος ενός «σκληρού» Brexit για το ΗΒ 

θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών του, αλλά και 
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στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί και της αλληλεπίδρασης με τον «έξω» 

κόσμο. Το σενάριο και οι επιπτώσεις ενός «μαλακού» Brexit από την άλλη δεν είναι 

και τόσο ξεκάθαρο. Η πτώση της στερλίνας σε πρωτοφανή επίπεδα για την 

τελευταία εξαετία αποτέλεσε μία από τις πρώτες επιπτώσεις για τη Βρετανική 

οικονομία (Bird, 2016). Παράλληλα, οίκοι αξιολόγησης όπως ο Standard & Poor’s 

και οι Moody’s and Fitch, προχώρησαν σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του ΗΒ, με ότι αυτό σημαίνει για τη διεθνή οικονομική εικόνα της χώρας 

(BBC NEWS, 2016). Παρά τα παραπάνω δεδομένα οι υποστηρικτές της εξόδου από 

την ΕΕ επιμένουν ότι η παραμονή της χώρας στην Ένωση δεν είναι τόσο θετική όσο 

φαίνεται, με αποτέλεσμα το κόστος της παραμονής της με την εφαρμογή ενός 

«μαλακού» Brexit να πρέπει να μετρηθεί σε σχέση με την απώλεια της 

ανταγωνιστικότητας με τον υπόλοιπο κόσμο. Μια από τις ρητορικές τους πριν από 

το δημοψήφισμα αφορούσε στο γεγονός ότι η Βρετανία αποτελεί τη δεύτερη 

μεγαλύτερη οικονομία στην ΕΕ, συνεισφέροντας 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο 

συνολικό ΑΕΠ, ενώ λαμβάνει πίσω με τη μορφή ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων μόνο 

7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη υποστήριζαν ότι το ΗΒ εξάγει το μεγαλύτερο 

μέρος των προϊόντων του, έξω από τα όρια της ΕΕ και θα μπορούσε να κερδίζει 

περισσότερα εάν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από την Ένωση 

(Matthews, 2016). 

 

ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT 

 

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ενδεχόμενα σενάρια που διαφαίνονται 

σύμφωνα και με τους Financial Times για την τελική έκβαση του Brexit (Giles & 

Barker, 2017). Αυτά είναι έξι τον αριθμό και παρατίθενται εν συντομία στη συνέχεια. 

Το πρώτο αναφέρεται στην μη επίτευξη συμφωνίας με την ΕΕ. Συνεπώς το ΗΒ δεν 

θα είχε καμία υποχρέωση πλέον για αντικατάσταση των υπαρχουσών συμφωνιών 

με κάποιες άλλες. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε -θεωρητικά τουλάχιστον- να 

διαπραγματευτεί τη σχέση της με άλλες χώρες εντός και εκτός της Ένωσης, με 

σκοπό το αμοιβαίο κέρδος. Από την άλλη μια τέτοια έκβαση θα προκαλούσε 

ανεπανάληπτα εμπόδια σε ότι αφορά τη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων δια 

μέσου των Βρετανικών συνόρων, ενώ θα έπρεπε να επιβληθούν φόροι σε όλα τα 

διακινούμενα αγαθά. Μεγάλο πρόβλημα σε αύτη την περίπτωση θα αποτελούσε η 
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διευθέτηση των συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Η τελική ετυμηγορία για το υπόψη 

σενάριο είναι ότι αυτό δεν αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή. 

 

 Το επόμενο σενάριο αναφέρεται σε μία συμφωνία διαζυγίου, όπου το ΗΒ θα 

εξέλθει μεν από την ΕΕ, ωστόσο θα υπάρχει η ανάλογη ευελιξία για τη ρύθμιση των 

μεταξύ τους σχέσεων και μετά την έξοδο. Εν το μεταξύ οι εσωτερικές εμπορικές 

συναλλαγές θα λειτουργούν υπό τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. Κερδισμένοι σε αυτή την περίπτωση θα ήταν οι εγχώριοι προμηθευτές 

κατασκευαστικών εταιρειών του ΗΒ, οι οποίοι πλέον δεν θα αντιμετώπιζαν μεγάλο 

ανταγωνισμό. Χαμένοι ωστόσο θα ήταν από την άλλη εταιρείες και στις δύο πλευρές 

της Μάγχης οι οποίες έχουν εμπλακεί σε εμπορικές συμφωνίες και θα έβλεπαν τα 

προϊόντα τους να υπόκεινται σε υψηλή φορολόγηση. Ως γενικό συμπέρασμα που 

μπορεί να εξαχθεί είναι ότι η υπόψη συμφωνία κατατάσσεται ανάμεσα σε αυτές με 

το μεγαλύτερο ποσοστό προστατευτισμού στην ιστορία του ΗΒ. Η ελευθερία να 

ορίζει μόνο του το ΗΒ τους κανόνες θα βοηθούσε στη μετατροπή του σε έναν 

φορολογικό παράδεισο, ωστόσο η χώρα θα έχανε σε τραγικό βαθμό όλους τους 

τρέχοντες προνομιακούς όρους με τις μη χώρες μέλη της ΕΕ. 

 

 Στο τρίτο σενάριο πρόκειται για μια περιορισμένης φύσεως συμφωνία 

ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ που θα αφορούσε μόνο τα διακινούμενα αγαθά. 

Στην περίπτωση αυτή το ΗΒ θα ήταν ελεύθερο να διαπραγματευθεί συμφωνίες με 

τρίτες χώρες, ωστόσο δεν θα υπήρχε καμία εξασφάλιση για την πρόσβαση στην 

ευρωπαϊκή αγορά του τομέα της παροχής υπηρεσιών. Αυτό το σενάριο 

χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιθανά, καθώς τα μηνύματα και από την ΕΕ για τη 

διατήρηση του ελεύθερου εμπορίου στα αγαθά είναι θετικά. Σε κάθε περίπτωση μια 

τέτοια συμφωνία θα εμπεριείχε μεγάλη προσπάθεια για την επανεγκαθίδρυση των 

εμπορικών δεσμών της χώρας με χώρες εκτός της ΕΕ. 

 

 Το τέταρτο σενάριο προβλέπει την υπογραφή μεταξύ ΗΒ και ΕΕ μιας τολμηρής 

εμπορικής συμφωνίας η οποία θα καλύπτει τις περισσότερες πτυχές που αφορούν 

στο εμπόριο με την Ένωση. Σε αυτή βέβαια την περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι όσο 

πιο λεπτομερής θα είναι η συμφωνία, τόσο περισσότερη εθνική κυριαρχία θα πρέπει 

να εκχωρηθεί από την πλευρά του ΗΒ. Μια τέτοια συμφωνία δεν θα ήταν υπέρ του 

ΗΒ, καθόσον αυτό θα μετατρεπόταν σε μια χώρα η οποία ενώ δεν θα είχε κανέναν 
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λόγο στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και αποφάσεις, θα ήταν αναγκασμένη να δέχεται 

αυτές, χάριν της λειτουργίας των συμφωνημένων. Ωστόσο, το ΗΒ και σε αυτή την 

περίπτωση θα διατηρούσε την ικανότητά του να αναπτύξει αυτόνομα συμφωνίες με 

τρίτες χώρες. 

 

 Το πέμπτο σενάριο περιλαμβάνει μια νέα συμφωνία σε επίπεδο τελωνειακής 

ένωσης. Αυτή θα επέτρεπε στη Βρετανία να διαπραγματευτεί τις δικές της 

συναλλαγές τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε αυτόν της παροχής υπηρεσιών, 

καθώς και να θέσει πολλούς εγχώριους κανόνες. Οι εξωτερικές ωστόσο εμπορικές 

συναλλαγές θα ελέγχονταν πάλι από την ΕΕ. Αυτό το είδος συμφωνίας ενώ θα 

διατηρούσε από πολλές απόψεις την παρούσα εμπορική σχέση της Βρετανίας 

προστατεύοντας έτσι τις θέσεις εργασίας του βιομηχανικού τομέα, από την άλλη δεν 

θα επέτρεπε στη χώρα να επιτύχει φορολογικές ελαφρύνσεις κατά την διακίνηση 

αγαθών με χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Επισημαίνεται ότι το τελευταίο 

αποτέλεσε κεντρική ρητορική όσων τάχθηκαν υπέρ της εξόδου από την ΕΕ. 

 

 Τέλος, το έκτο σενάριο αναφέρεται στη διατήρηση της υπάρχουσας 

κατάστασης σε ότι αφορά την πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά της ενωμένης 

Ευρώπης. Αυτό όμως από την άλλη θα ακύρωνε την ίδια την πράξη και το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αφού δεν θα άλλαζαν πολλά πράγματα σε σχέση 

με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από αυτό. 

 

 Για το ποιο μοντέλο ή λύση τελικά θα υιοθετηθεί δεν μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι, καθόσον οι εξελίξεις και οι σταθερές – εάν αυτές υπάρχουν – υπόκεινται 

σε συνεχή αναθεώρηση και μεταβολή. Η λογική λέει ότι μια λύση η οποία θα 

βρίσκεται κάπου στη μέση είναι αυτή που είναι πιθανότερο να επικρατήσει. Λόγω 

όμως του ότι στο διεθνές σύστημα έχει πολλές φορές αποδειχθεί ότι η λύση που 

φαίνεται λογική δεν είναι τελικά αυτή που επιλέγεται, απομένει να δούμε πως θα 

εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Στην όλη αποτίμησή μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

και το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Ιουνίου 2017 (Ιωάννου, 2017) το οποίο δεν 

έδωσε την απόλυτη αυτοδυναμία στην πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, κάτι που θα 

επέτρεπε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία την επιλογή ενός «σκληρού» Brexit 

(Κύρτσος, 2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ/ ΚΠΑΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

 

 Η απαρχή της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και άμυνας μπορεί να 

εντοπιστεί στα χρόνια που ακολούθησαν αμέσως μετά τον Β’ΠΠ. Σκοπός μας σε 

αυτή την ενότητα ωστόσο δεν είναι να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στις 

συνθήκες που δημιούργησαν την ανάγκη για μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), αλλά να παρουσιάσουμε συνοπτικά την παρούσα 

κατάσταση. Αν και κατά τη δεκαετία του ’90 η ΚΕΠΠΑ δεν έχει να επιδείξει κάποιο 

σημαντικό επίτευγμα (Μπέλλου, 2015, p. 4), ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να 

αλλάζουν ραγδαία με τη συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία τίθεται σε ισχύ το 2009. 

 

 Η Συνθήκη αυτή αποτέλεσε κατά πολλούς ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα 

προς την επίτευξη μιας πραγματικής και όχι μόνο στα χαρτιά ΚΕΠΠΑ, η οποία 

βεβαίως αναπόφευκτα συμπαρασύρει και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ). Μέσα από αυτή διαφαίνεται ίσως για πρώτη φορά η ισχυρή θέληση των κ-

μ για τη συλλογική αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που ταυτόχρονα 

αποτελούν εν δυνάμει απειλές για την ΕΕ. Συνολικά παρατηρείται πρόοδος σε τρεις 

κυρίως τομείς. Ο πρώτος αφορά στον εξορθολογισμό των θεσμών που 

συμμετέχουν στην ΚΠΑΑ κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Ο δεύτερος τομέας έχει να κάνει με τη βελτίωση της διαύγειας και της 

νομιμότητας της δράσης των θεσμικών οργάνων, και ο τρίτος αναφέρεται στην 

ενίσχυση των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης (Teixeira, 2012, p. 1).  

 

 Ανάμεσα στις αλλαγές που προωθούνται υπάρχουν στοχευμένες προβλέψεις 

για την ουσιαστική αναβάθμιση της ΚΠΑΑ. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη 

χρήση των στρατιωτικών όσο και των μη στρατιωτικών μέσων. Στο πλαίσιο αυτό 

έχουμε εισαγωγή ευέλικτων σχημάτων συνεργασίας, όπως επίσης και ρήτρες που 

έχουν σχέση με την άμυνα και ασφάλεια των κ – μ. Τέλος έχει γίνει σημαντική 
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πρόβλεψη για την απαραίτητη χρηματοδότηση των αποστολών που θα απαιτηθεί 

να ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (Charalampous, 2010, p. 5)   

 

 Με τη συνθήκη της Λισσαβόνας ουσιαστικά καταργείται η δομή των πυλώνων 

της ΕΕ που είχαν θεσπιστεί προηγουμένως και ενδυναμώνεται η θέση του Ύπατου 

Εκπροσώπου (ΥΕ) για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας. Αυτός 

πλέον λειτουργεί ως ένας εκ των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 

επίσης προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (Μπέλλου, 

2015, p. 37). Ο κεντρικός του ρόλος έγκειται στη συμβολή στην εξέλιξη της ΚΕΠΠΑ, 

στο συντονισμό των δράσεων της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς, καθώς και στη διεθνή προβολή της Ένωσης. Γενικά τα θεσμικά 

όργανα τα οποία απαρτίζουν την ΚΠΑΑ και σε αδρές γραμμές η λειτουργία τους 

είναι η εξής: 

 

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας – ΕΟΑ (European Defence Agency 

– EDA), συστάθηκε το 2004 με τη συμμετοχή 24 κ – μ και το μόνο κράτος που δεν 

συμμετείχε ήταν ή Δανία. Είναι ο οργανισμός που έχει επιφορτιστεί με την 

προώθηση των συνεργασιών μεταξύ των κ – μ και επιπλέον είναι αυτός που κάνει 

τις απαραίτητες συστάσεις στα κ – μ για τη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων 

τους (Teixeira, 2012, p. 5). 

 

 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), αποτελεί ένα από 

τα πιο βασικά όργανα της ΚΠΑΑ (Charalampous, 2010, p. 27). Είναι ο κυριότερος 

σύμβουλος και αρωγός του Ύπατου Εκπροσώπου. Κεντρικός της ρόλος είναι η 

παροχή ενεργούς, στενής και άμεσης υποστήριξης στον ΥΕ για την υλοποίηση των 

προβλέψεων της ΚΕΠΠΑ – ΚΠΑΑ. Υλοποιεί σχέδια διαχείρισης κρίσεων και έχει 

υπό την εποπτεία της μια σειρά υπηρεσιών, όπως παρακάτω: 

 

 Τη Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (European Union Military 

Committee - EUMC), που αποτελεί το υψηλότερου επιπέδου στρατιωτικό όργανο 

το οποίο συντονίζει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στους κόλπους της και 

συγκεκριμένα τη σχεδίαση και εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό την ΚΠΑΑ, 

καθώς και την ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων. Ο πρόεδρός του είναι ο 

σύμβουλος του ΥΕ σε θέματα στρατιωτικής φύσης.  
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 To Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ (EUMS) λειτουργεί υπό την 

καθοδήγηση της Στρατιωτικής Επιτροπής και μπορεί να περιγραφεί ως η πηγή 

παροχής εξειδικευμένης στρατιωτικής γνώσης εντός της ΕΥΕΔ. 

 

 Το Διευθυντήριο Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού (CMPD), 

αποτελεί την υπεύθυνη υπηρεσία για το σχεδιασμό και τη συνεχή παρακολούθηση 

πολιτικών και στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ, αναπτύσσοντας και 

συντονίζοντας μια σειρά από δραστηριότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη 

δυνατοτήτων διαχείρισης πολιτικών και στρατιωτικών κρίσεων, καθώς και τη 

συνεργασία με διάφορους οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και τον 

οργανισμό για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). 

 

 Η Δυνατότητα Πολιτικού Σχεδιασμού και Διεξαγωγής (CPCC) 

δημιουργήθηκε το 2007, με σκοπό να διεξάγει αυτόνομες πολιτικές επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Αποτελεί υποστηρικτικό όργανο των 

επιχειρήσεων, εμπλέκεται στη δημιουργία δογμάτων και παρέχει κατευθύνσεις σε 

πολυσύνθετα θέματα στις διάφορες αποστολές που αναλαμβάνονται υπό την 

ΚΠΑΑ. 

  

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΕ, το οποίο πρωτολειτούργησε το 

2012 με σκοπό το συντονισμό και την ενδυνάμωση της πολιτικοστρατιωτικής 

συνεργασίας μεταξύ των τριών αποστολών της ΚΠΑΑ στο Κέρας της Αφρικής 

(European Union External Action, 2016). 

 

 Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας – ΕΠΑ, η οποία ασχολείται 

αποκλειστικά με τις λειτουργίες και την εξέλιξη της ΚΕΠΠΑ. Αποτελεί ένα μόνιμο 

όργανο που έχει περιορισμένες, αλλά σημαντικές αρμοδιότητες αναφορικά με την 

άσκηση πολιτικής. Εκτελεί δύο κύριες λειτουργίες. Πρώτον, παρακολουθεί τη διεθνή 

κατάσταση σε θέματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ και συνεισφέρει στον καθορισμό 

ανάλογων πολιτικών. Δεύτερον, εξασφαλίζει τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική 

κατεύθυνση των αποστολών διαχείρισης κρίσεων (Rehrl, 2017, pp. 52-53). 

 

 Ένα επίσης καινοτόμο αποτέλεσμα που προέκυψε από την εφαρμογή της 

Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί η ρήτρα της Μόνιμης Διαρθρωμένης 
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Συνεργασίας (ΜΔΣ) η οποία είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στα κράτη που έχουν 

την απαραίτητη στρατιωτική υποδομή και το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε ένα 

μόνιμο σχήμα συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κ – μ, δεσμευόμενα να 

βελτιώνουν τις αμυντικές τους δυνατότητες, αλλά και τα επίπεδα συνεργασίας με τα 

λοιπά κ – μ εντός του ίδιου πλαισίου συνεργασίας (Μπέλλου, 2015, p. 43). Η ΜΔΣ 

βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των συζητήσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών 

Υποθέσεων της ΕΕ με τα 23 από τα 28 κ – μ να υπογράφουν τη σχετική συμφωνία 

που προβλέπει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και την διαμόρφωση μιας 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας άμυνας (Υπουργείο Εξωτερικών, 2017). 

 

 Οι δύο ρήτρες αυτή της παροχής συνδρομής και αυτή της αλληλεγγύης, 

αποτελούν επίσης κομβικής σημασίας κείμενα τα οποία εισάγονται με τη συνθήκη 

της Λισαβόνας για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας. Η πρώτη αφορά στη 

δέσμευση των κ – μ να βοηθήσουν και να συνδράμουν οποιοδήποτε άλλο κ – μ έχει 

δεχθεί απειλή για την ασφάλειά του, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και 

πάντα στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας. Η δεύτερη αναφέρεται στην 

υποχρέωση των κρατών να βοηθήσουν ένα κ – μ όταν αυτό βρεθεί σε κίνδυνο από 

τρομοκρατική ενέργεια ή από ανθρωπογενή ή φυσική καταστροφή (Μπέλλου, 2015, 

p. 44). 

 

 Τέλος η Συνολική Στρατηγική της ΕΕ (European Union Global Strategy – 

EUGS) η οποία υιοθετήθηκε το 2016, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό εργαλείο στην 

αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών στο περιβάλλον των κ – μ της ΕΕ, αλλά 

και έξω από αυτό. Είναι ένα κείμενο που όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του ο 

όρος «συνολική» δεν έχει μόνο γεωγραφική σημασία: αναφέρεται και στο ευρύ 

φάσμα πολιτικών και πρακτικών που προωθεί η Στρατηγική. Εστιάζει τόσο στις 

στρατιωτικές δυνατότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όσο και στις 

ευκαιρίες απασχόλησης, τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και την 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, αφορά στην «εδραίωση 

της ειρήνης και στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας των κρατών και των κοινωνιών έναντι 

των σύγχρονων απειλών, εντός της Ευρώπης και γύρω από αυτήν» (European 

Union, 2016, p. 3). Το κείμενο αυτό προφανώς φιλοδοξεί να αποτελέσει το φάρο και 

οδηγό της ΕΕ για την οποιαδήποτε παραπέρα εκδήλωση ενεργειών που αφορά 
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στην αντιμετώπιση απειλών, ευημερία των πολιτών της ένωσης και την προώθηση 

της ανάπτυξης και ασφάλειας εντός και εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Αφού ασχοληθήκαμε με τις δομές και τους θεσμούς ασφάλειας της ΕΕ στο 

βαθμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, κρίνεται σκόπιμο πριν 

παρουσιάσουμε τις προκλήσεις ασφαλείας με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη 

σήμερα η Ένωση, να ασχοληθούμε εν συντομία με τις γενικότερες προκλήσεις που 

κατά βάση αγγίζουν περισσότερο τις αξίες και τα ιδεώδη πάνω στα οποία έχει αυτή 

οικοδομηθεί. 

 

 Η πρώτη πρόκληση αφορά στη συνεχιζόμενη οικονομική δυσχέρεια την οποία 

αντιμετωπίζουν κυρίως οι χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. 

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 – 2009 επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, μειώνοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης και αυξάνοντας 

κατακόρυφα την ανεργία θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη σταθερότητα του τραπεζικού 

συστήματος της Ευρώπης. Αν και ήταν μεγάλος ο αριθμός των χωρών που 

επηρεάστηκαν, ωστόσο χώρες όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος κατάφεραν να 

ανακάμψουν σχετικά γρήγορα και να επανέλθουν σε μια σχετική σταθερότητα. 

Αντιθέτως στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει ακόμη ασταθής σε ότι αφορά στην 

οικονομική κατάσταση με το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα στήριξης να «τρέχει» κατά 

την παρούσα περίοδο. 

 

 Ως άμεσο αποτέλεσμα του προηγούμενου παράγοντα μπορεί να θεωρηθεί το 

αυξανόμενο κύμα ευροσκεπτικιστικών κομμάτων τα οποία τείνουν να αυξάνουν τα 

ποσοστά τους, γεγονός που αντικατοπτρίζει έναν αντίστοιχα αυξανόμενο βαθμό 

ανησυχίας μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. Η έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών 

κατά την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προβλημάτων στο εσωτερικό της ΕΕ, 

αποτέλεσε μία από τις ρητορικές αυτών των κομμάτων η οποία μάλιστα φαίνεται να 

βρήκε ένθερμους υποστηρικτές σε αρκετά κ – μ. Το παραπάνω σε συνδυασμό με 

τους φόβους για αύξηση των κυμάτων μετανάστευσης και την αδυναμία των 

υφιστάμενων δομών της ΕΕ να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αποτελεσματικά, 

υπήρξε άλλος ένας λόγος ο οποίος παρείχε το πλεονέκτημα στους 
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ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους φόβους 

ως όχημα για την πραγματοποίηση των δικών τους φιλοδοξιών. Το ΗΒ είναι μία από 

αυτές τις χώρες όπου η δημοτικότητα του λαϊκισμού διατηρούσε ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά πριν από το δημοψήφισμα (Κύρτσος, 2017). Το αποτέλεσμα των πιέσεων 

που ασκούνται από αυτή την μερίδα των κομμάτων έγιναν εμφανή καταρχήν από 

το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο ΗΒ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θέσεις 

τους έχουν υιοθετηθεί από κόμματα τα οποία παραδοσιακά δεν ανήκαν σε αυτόν 

τον χώρο (China Post, 2016). 

 

 Κατά κάποιους η ρίζα του προβλήματος και η συνολική αντιμετώπισή του, 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ύπαρξη ισχυρών ηγετικών 

προσωπικοτήτων οι οποίες θα μοιράζονται ένα κοινό στρατηγικό όραμα όσον 

αφορά στην πρόοδο της Ευρώπης. Παραδοσιακά η ανάπτυξη και η πρόοδος εντός 

της ΕΕ προήλθε από τις πρωτοβουλίες συγκεκριμένων χωρών οι οποίες είχαν το 

υπόβαθρο και την εμβέλεια να πρωταγωνιστήσουν κατά τις μεγάλες αλλαγές που 

γνώρισε η Ένωση. Για παράδειγμα η Γαλλία και η Γερμανία ηγήθηκαν της 

νομισματικής ένωσης, ενώ η Γαλλία και το ΗΒ σφυρηλάτησαν τις πολιτικές της 

ΚΕΠΠΑ. Σήμερα ωστόσο αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν εκλείψει από το ευρωπαϊκό 

προσκήνιο όπως υποστηρίζουν κάποιοι αναλυτές, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται 

ένα συμπαγές ή κοινό στρατηγικό όραμα για την ΕΕ. Το παραπάνω φάνηκε και από 

τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες χώρες αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν το 

ελληνικό ζήτημα, όπου το ΗΒ δείχνει να είναι εντελώς αμέτοχο σε αύτη τη 

διαδικασία, ενώ η Γερμανία και η Γαλλία να δείχνουν ότι προσπαθούν να 

καταλήξουν σε μία λύση, χωρίς όμως να υπάρχει εμφανές και ουσιαστικό 

αποτέλεσμα (Heisbourgh, 2015) (Dempsey, 2015). 

 

 Σαφώς μία πολύ σημαντική πρόκληση για την ΕΕ όπως έχουμε ήδη πει 

αποτελεί η απόφαση αποχώρησης του ΗΒ από την Ένωση. Πρόκειται για μια 

διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ επί του θέματος έχει εκφραστεί η 

άποψη από Ευρωπαίους ηγέτες ότι η «ένωση των 27 χωρών θα συνεχίσει να 

υπάρχει» (European Council, 2016). Η πρόκληση αυτή είναι πολυεπίπεδη, καθόσον 

δεν αγγίζει μόνο τον πολιτικό και οικονομικό τομέα της ΕΕ, αλλά έχει σημαντικές 

προεκτάσεις και σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο αφού το ΗΒ εκτός από μια 

ισχυρή οικονομία αποτελεί και μια υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη. Τα θέματα 
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αυτά όμως θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια στη συνέχεια της εργασίας και αφού 

εξετάσουμε τις προκλήσεις ασφαλείας που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ΕΕ. 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου το περιβάλλον ασφαλείας που άρχισε να 

διαμορφώνεται στην Ευρώπη είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την αίσθηση 

αβεβαιότητας η οποία πλέον κυριαρχούσε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των 

Ευρωπαίων πολιτών. Το παραπάνω εκπορευόταν από το γεγονός ότι ενώ μέχρι 

τότε ο εχθρός ήταν ορατός και συγκεκριμένος, με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και την 

σωρεία ανακατατάξεων οι οποίες έλαβαν χώρα από την ανεξαρτητοποίηση μιας 

σειράς πρώην κρατών του ανατολικού μπλοκ, οι εν δυνάμει απειλές έγιναν πλέον 

αφηρημένες έννοιες τις οποίες ήταν δύσκολο να συλλάβει ο νους του μέσου 

Ευρωπαίου πολίτη. Αλλά και σε επίπεδο κυβερνήσεων και υπηρεσιών ασφαλείας 

τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα, καθόσον έπρεπε πλέον να επαναπροσδιοριστεί ο 

ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας τους. 

 

 Τρία είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της κατάστασης που διαμορφώθηκε σε 

θέματα ασφαλείας στις μέρες μας. Το πρώτο αφορά στην εδραίωση της 

πρωτοκαθεδρίας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), ως του 

κύριου εγγυητή ασφαλείας στο σύνολο του δυτικού κόσμου. Επιπλέον, ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό αποτελεί η αλλαγή στο προφίλ των περιφερειακών συγκρούσεων 

σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες αυτομάτως αποσυνδέθηκαν από την αντιπαλότητα 

που συντηρούνταν μεταξύ των δύο παλαιών αντίπαλων υπερδυνάμεων. Τέλος, 

κατά κοινή ομολογία πρωταρχικός στόχος των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αποτελεί 

η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών τους, κάτι που όμως σε κάθε 

περίπτωση προϋποθέτει την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και 

ασφάλειας. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό οι απειλές τις οποίες κλήθηκε στις απαρχές του 21ου αιώνα 

να διαχειριστεί η ΕΕ, σύμφωνα και με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Ασφάλειας του 2003, ήταν οι παρακάτω: η τρομοκρατία, η διάδοση των όπλων 

μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), οι περιφερειακές συγκρούσεις, τα αποτυχημένα κράτη 

και το οργανωμένο έγκλημα (EEAS Strategic Planning, 2003). Αναλυτικότερα, η 
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τρομοκρατία αναγνωρίστηκε ως η απειλή η οποία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες 

ζωές, προκαλεί υπέρογκο κόστος στις δομές ασφαλείας των κρατών, υποσκάπτει 

τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και εκμεταλλεύεται την ανεκτικότητα των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών, θέτοντας μια στρατηγικού επιπέδου απειλή σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. 

 

 Ως η νούμερο ένα απειλή ωστόσο προσδιορίστηκε η διάδοση των ΟΜΚ, λόγω 

των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, της προόδου στην επιστήμη της βιολογίας, που 

διευκολύνει την κατασκευή και χρησιμοποίηση βιολογικών όπλων, χωρίς όμως 

παράλληλα να αποκλείονται επιθέσεις με χημικά και ραδιολογικά υλικά. Επιπλέον, 

οι περιφερειακές συγκρούσεις τόσο μακριά όσο και κοντά στα σύνορα της ΕΕ 

μπορούν να πλήξουν καίρια τα συμφέροντά της έμμεσα ή άμεσα, αλλά και να 

απειλήσουν την περιφερειακή ασφάλεια. Ως μία ακόμη απειλή αναγνωρίστηκαν τα 

αποτυχημένα κράτη, τα οποία αποτελούν εν δυνάμει σημεία γένεσης 

τρομοκρατικών οργανώσεων και οργανωμένου εγκλήματος. Τέλος, στο κείμενο του 

2003 η Ευρώπη παρουσιάζεται ως ένας από τους πρώτους στόχους του 

οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια εσωτερική απειλή προς 

την ασφάλειά της με μια σημαντική εξωτερική διάσταση η οποία εκπορεύεται από 

τις διασυνδέσεις που αυτό έχει με την τρομοκρατία, τη παράνομη διακίνηση 

ναρκωτικών, λευκής σαρκός, μεταναστών και όπλων. 

 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο έγγραφο αναγνωρίστηκε πως για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω απειλών είναι απαραίτητη η χρήση και η συνέργεια 

τόσο στρατιωτικών όσο και μη στρατιωτικών μέσων, καθόσον πρόκειται για 

πολυεπίπεδα και πολυσύνθετα προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν 

από μονοδιάστατα εργαλεία (Μπέλλου, 2014).  

 

 Ερχόμενοι στο σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει πλέον η ΕΕ έχουν μεταβληθεί αν όχι ποσοτικά τουλάχιστον ποιοτικά, 

με τα γενεσιουργά τους αίτια να είναι περισσότερο αποκεντρωμένα, ενώ παράλληλα 

παρατηρείται μια αξιόλογη μεταβολή στην ιεράρχησή τους. Οι πολυδιάστατες και 

υβριδικού τύπου απειλές είναι αυτές που πλέον καταλαμβάνουν την πρώτη θέση 

στη λίστα των Ευρωπαίων αξιωματούχων (Hatzigeorgopoulos, 2012, p. 1). 
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 Σύμφωνα λοιπόν με τον οδηγό επί της ΚΠΑΑ έκδοσης του 2017 

αναγνωρίζονται ως πρώτης προτεραιότητας απειλές οι παρακάτω: 

 

 Η μετανάστευση παράνομη ή όχι, δεν αποτελεί απαραίτητα τη 

μεγαλύτερη απειλή για την ΕΕ και τα κ – μ της, ωστόσο είναι μία σύγχρονη απειλή 

η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμία περίπτωση παροδική. 

Απαιτεί τη συνδρομή και συνεννόηση του συνόλου των κ – μ προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί, ενώ μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχει αναδείξει πλήθος αδυναμιών στις 

δομές και τους θεσμούς της Ένωσης (Rehrl, 2017, pp. 104-105). Η Ελλάδα 

βρίσκεται ανάμεσα στις χειρότερα πληγέντες χώρες από το φαινόμενο της 

μετανάστευσης, καθώς μετά και από το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία 

έχει δεχθεί μεγάλα κύματα μεταναστών διαφόρων προελεύσεων, χωρίς αυτοί 

απαραίτητα να προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες. 

 

 Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ήταν και παραμένει άλλη μια μεγάλη 

πρόκληση για την ΕΕ και τους δημοκρατικούς της θεσμούς. Οι σοβαρές 

τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια επί ευρωπαϊκού εδάφους 

έθεσαν υπό αμφισβήτηση τις δομές ασφαλείας, αλλά και οδήγησαν στον 

επαναπροσδιορισμό της έννοιας της ασφάλειας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η 

καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης ως κύριο αίτιο της έξαρσης του 

φαινομένου αποτελεί πρώτης προτεραιότητας θέμα για το σύνολο των κ – μ και 

ιδιαίτερα αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ισπανία και το ΗΒ. Το θέμα είναι σίγουρα δύσκολα αντιμετωπίσιμο και απαιτεί την 

ανάπτυξη δομών και συνεργασιών μεταξύ των κ – μ, δεδομένου του γεγονότος ότι 

τα περισσότερα περιστατικά τρομοκρατίας που έκαναν την εμφάνισή τους στην 

Ευρώπη συνδέονται με τη δράση των λεγόμενων «μοναχικών λύκων», που στο 

πλείστο των περιπτώσεων πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι έχουν 

γεννηθεί και μεγαλώσει στις χώρες εναντίον των οποίων δραστηριοποιούνται. Ένα 

ακόμη χρήσιμο στοιχείο στην καταπολέμηση του φαινομένου αποτελεί το γεγονός 

ότι ένας αριθμός περί τις 6000 Ευρωπαίους πολίτες έχουν ταξιδέψει τα τελευταία 

χρόνια στα πολεμικά μέτωπα στη Συρία και στο Ιράκ, προκειμένου να συνδράμουν 

στον αγώνα του Ισλαμικού Κράτους για κυριαρχία στην περιοχή (Russia Today, 

2015) (Καραγιάννης, 2013).   
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 Το κυβερνοέγκλημα και η κυβερνοασφάλεια είναι ένας τομέας που 

απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κ – μ σε πολιτικό, επιχειρησιακό και τεχνικό 

επίπεδο, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ο κυβερνοχώρος γενικά αποτελεί τη διάσταση εκείνη του σύγχρονου πεδίου της 

μάχης την οποία εκμεταλλεύονται περισσότερο οι υβριδικού τύπου συγκρούσεις, 

καταλαβαίνουμε τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει η απώλεια ελέγχου της 

διάστασης αυτής (Μαυραγάνης, 2017). 

 

 Η ενεργειακή Ένωση όπως καταλαβαίνουμε αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

προσπάθεια για την εσωτερική και εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

ασφάλειας. Επιδίωξη της ΕΕ αποτελεί η διαφοροποίηση των πηγών, οδών 

ανεφοδιασμού και των προμηθευτών ενέργειας, καθώς και η εξασφάλιση αυστηρών 

προτύπων πυρηνικής ασφάλειας σε τρίτες χώρες (European Union, 2016, p. 22). 

 

 Υβριδικές απειλές ο οποίος σαν όρος εισήχθη μόλις το 2016 στα κείμενα 

της ΕΕ και αναφέρεται σε απειλές οι οποίες ως κύριο στόχο έχουν να εντοπίσουν 

και πλήξουν με κάθε τρόπο τα αδύναμα σημεία των κοινωνιών δημιουργώντας 

σύγχυση, προκειμένου να προκαλέσουν δυσχέρεια στους μηχανισμούς λήψης 

αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο και να αποκτήσουν το επιθυμητό πλεονέκτημα 

έναντι του στόχου τους. Συναντώνται σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων και δεν 

περιλαμβάνουν απαραίτητα στρατιωτικού περιεχομένου ενέργειες (Rehrl, 2017, p. 

125). Η απάντηση της ΕΕ σε αυτού του είδους τις απειλές έγκειται στη βελτίωση της 

ενημερότητας μεταξύ των διαφόρων δομών και υπηρεσιών ασφαλείας στο 

εσωτερικό της ΕΕ. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από την αναβάθμιση των 

στρατηγικού επιπέδου επικοινωνιακών μέσων, με απώτερο σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των φαινομένων παραπληροφόρησης κάτι που θα συνεισφέρει 

σημαντικά στην αποφυγή εσφαλμένων αποφάσεων. 

 

 Προχωρώντας λίγο παραπέρα από τις προκλήσεις ασφαλείας οι οποίες 

αναγράφονται στα επίσημα κείμενα της ΕΕ και εμβαθύνοντας περισσότερο στο 

ζήτημα, είναι βέβαιο ότι μεταξύ αυτών των προκλήσεων περιλαμβάνεται και η 

αυξανόμενη δύναμη και επιρροή που ασκεί η Ρωσία κυρίως στις πρώην χώρες του 

ανατολικού μπλοκ περισσότερες από τις οποίες σήμερα είναι μέλη της Ένωσης. 

Υπάρχει διάχυτη ανησυχία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών περί των προσπαθειών 
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της Ρωσικής κυβέρνησης να καταστεί ρυθμιστής των ακολουθούμενων ευρωπαϊκών 

πολιτικών, εκλογικών αποτελεσμάτων και κυβερνητικών επιλογών με προφανή 

στόχο τη δημιουργία συνθηκών αστάθειας, διχασμού και αμφισβήτησης των 

δυτικών αξιών. Επιπρόσθετα κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία παρέχει 

οικονομική υποστήριξη σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, χωρίς όμως 

το τελευταίο να μπορεί να αποδειχθεί με αδιάσειστα στοιχεία, λόγω του ότι οι 

Ρωσικές πολιτικές διασυνδέσεις εντός του ευρωπαϊκού χώρου είναι από τη φύση 

τους «σκοτεινές» και αδιαφανείς (Polyakova, et al., 2012) (Orenstein, 2014).      

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Η ιδέα της δημιουργίας δομών στρατιωτικής συνεργασίας για τη δημιουργία 

ενός Ευρωπαϊκού Στρατού συναντάται για πρώτη φορά υπό τον όρο της 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ), η οποία είχε ευθύς εξαρχής απορριφθεί 

από τη Γαλλία το 1954. Έργο αυτής της Κοινότητας θα ήταν να ενσωματώσει την 

άμυνα των μελών της σε έναν υπερεθνικό οργανισμό, δημιουργώντας κοινούς 

θεσμούς, κοινές ένοπλες δυνάμεις με έναν κοινό προϋπολογισμό και τη συμμετοχή 

σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα. Από εκείνη την εποχή, έπρεπε να φτάσουμε 

στο 1998 όπου με τη διακήρυξη του Saint – Malo πράγματι έγινε ένα σημαντικό 

βήμα προς αυτή την κατεύθυνση σε επίπεδο θεσμών, από τα κ – μ της ΕΕ. Ωστόσο, 

έπρεπε να περάσουν ακόμη 15 χρόνια για να ληφθεί μια σειρά ουσιαστικών μέτρων 

τα οποία θα εμβάθυναν σε πιο πρακτικό επίπεδο αυτή τη φορά, τη στρατιωτική 

συνεργασία στους κόλπους της Ένωσης. 

 

 Τα μέτρα και οι ενέργειες αυτές κινήθηκαν ουσιαστικά γύρω από τρείς άξονες. 

Αυτοί περιλαμβάνουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της επιρροής της ΚΠΑΑ, 

την επαύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων και τέλος την ενδυνάμωση της 

ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα παρακάτω 

(Cirlig, 2015, pp. 2-3): 

 

 Παροχή αυξημένης υποστήριξης σε σύμμαχες χώρες και περιφερειακούς 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαίδευσης, συμβουλών και 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την βελτίωση της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται 

κρίσεις. 
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 Αναβάθμιση των δυνατοτήτων άμεσης αντίδρασης της ΕΕ, μέσα από τη 

δημιουργία και συντήρηση των Τακτικών Σχηματισμών Μάχης (Battlegroups). 

 

 Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών που διατίθενται για τις αποστολές 

και την ανάπτυξη δυνάμεων της ΕΕ. 

 

 Ανάπτυξη ενός θεσμικού πλαισίου κυβερνοάμυνας και μιας στρατηγικής 

θαλάσσιας ασφάλειας για την ΕΕ. 

 

 Ενθάρρυνση της διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των κ – μ στον 

τομέα της ανάπτυξης δυνατοτήτων και της αναγνώρισης βασικών ελλείψεων μέσα 

από μια σειρά έργων προτεραιότητας. Τα τέσσερα (4) έργα προτεραιότητας τα 

οποία διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας αφορούν στα ιπτάμενα 

τηλεχειριζόμενα συστήματα, στη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα και τέλος 

στις δορυφορικές επικοινωνίες και την κυβερνοάμυνα. 

 

 Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και 

βιομηχανικής βάσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κέντρων μελέτης 

και έρευνας επί θεμάτων που άπτονται του αμυντικού τομέα. 

 
 Τα παραπάνω αποτυπώνουν και την έννοια της στρατιωτικής συνεργασίας 

στους κόλπους της ΕΕ, καθόσον αποτελούν έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη των 

απαραίτητων επιπέδων συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των κ – μ της.   

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ 

 

 Προχωρώντας τώρα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Βρετανίας, 

παρατηρούμε ότι το 2015 διάφορα κ – μ της ΕΕ προχώρησαν σε μικρές ή 

μεγαλύτερες περικοπές στις αμυντικές τους δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου και 

του ΗΒ το οποίο επίσης μείωσε τις αμυντικές του δαπάνες σε αρκετά μεγάλο 

ποσοστό. Ωστόσο, ακόμη και μετά από ένα τέτοιο κύμα περικοπών η Βρετανία 

σύμφωνα με τις δηλώσεις του τότε κυβερνητικού αξιωματούχου George Osborn, 

κατάφερε να επιτύχει το στόχο του 2% του ΑΕΠ (Sedghi, 2015) που αποτελεί το 
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ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό για τις χώρες που είναι μέλη της Βορειοατλαντικής 

συμμαχίας (Layton, 2017). Κατά το ίδιο έτος η κυβέρνηση Κάμερον προχώρησε 

στην έκδοση του κειμένου της ανασκόπησης επί της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας 

και επί αμυντικών θεμάτων (National Security Strategy and Strategic Defence and 

Security Review 2015 - SDSR), μέσα από το οποίο σκιαγραφούνται οι προθέσεις 

του Βρετανικού υπουργείου άμυνας για την επόμενη δεκαετία. 

 

 Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται καταρχήν η εικόνα του ΗΒ ως μιας δύναμης 

με παγκόσμια επιρροή, η οποία παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει στον 

οικονομικό τομέα, έχει την τάση να βελτιώνει συνεχώς τις στρατιωτικές της 

δυνατότητες κινούμενη κυρίως σε τέσσερις (4) άξονες (GOV.UK, 2015, p. 6). Ως 

πρώτος άξονας αναφέρεται η αναδιοργάνωση των στρατιωτικών δυνάμεων της 

χώρας, ώστε να είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τις πλέον σύγχρονες απειλές. Ο 

δεύτερος άξονας αφορά στην ενδυνάμωση και βελτίωση των υπηρεσιών 

πληροφοριών της σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η προώθηση των 

συμφερόντων της χώρας και η προβολή της επιρροής της μέσα από τη χρήση των 

διαθέσιμων διπλωματικών εργαλείων αποτελεί τον τρίτο άξονα. Τέλος, ο τέταρτος 

άξονας αναφέρεται στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους συμμάχους της για 

την καταπολέμηση και αντιμετώπιση των κοινών απειλών που εκτείνονται σε ένα 

ευρύ φάσμα, περιλαμβάνοντας από την τρομοκρατία μέχρι και την κλιματική 

αλλαγή.   

 

 Στον στρατιωτικό τομέα τώρα, το υπουργείο άμυνας του ΗΒ με το υπόψη 

κείμενο έδειξε την σαφή πρόθεσή του για συμμετοχή σε σημαντικές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, αυξάνοντας την ήδη υπάρχουσα εκστρατευτική δύναμη των 30.000 

ανδρών σε 50.000 το 2025. Επιπλέον, στο κείμενο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά 

στην επένδυση στις ειδικές δυνάμεις της χώρας ως μίας ισχυρής αποτρεπτικής 

δύναμης. Εκφράζεται η επιθυμία απόκτησης με επείγουσες διαδικασίες ενός στόλου 

εννέα (9) P-8 Ποσειδών Α/Φ Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) τα οποία αναμένονται 

να παραληφθούν το 2020. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η είσοδος σε υπηρεσία του 

δεύτερου αεροπλανοφόρου HMS Prince of Wales από το 2019, ενώ αναφέρεται και 

η διαδικασία αναβάθμισης των 227 διαθέσιμων αρμάτων μάχης τύπου Challenger 

2 η οποία ξεκίνησε από το 2015 και σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί (Dumoulin, 2016, 

p. 3).  
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 Πέρα από τα παραπάνω στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας τους με 

τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες οι Βρετανικές αρχές υπέγραψαν στις 2 Νοεμβρίου 

2010 σχετική συμφωνία με τη Γαλλία η οποία έχει ισχύ για 50 χρόνια. Δύο είναι οι 

βασικές συνθήκες που υπεγράφησαν τότε. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία μιας 

ραδιογραφικής και υδρογραφικής υπηρεσίας η οποία ως σκοπό έχει τον έλεγχο και 

απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Η δεύτερη αφορά στην ανάπτυξη 

περισσότερο συμπαγών και βιώσιμων διμερών βιομηχανικών και επιχειρησιακών 

δομών με την ανάλογη στελέχωση από ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην 

εντατικοποίηση της συνεργασίας σε στρατηγικό επίπεδο σε ότι αφορά το σχεδιασμό, 

τον έλεγχο και τη διοίκηση συνδυασμένων επιχειρήσεων. Ακόμη, υπάρχει 

πρόβλεψη για μόνιμες επιχειρησιακές δυνατότητες σε επίπεδο διάθεσης 

αεροπλανοφόρων, καθώς και υποβρυχίων. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να 

παραβλέψουμε την πολύ σημαντική συμφωνία που οδήγησε στη δημιουργία της 

συνδυασμένης διακλαδικής εκστρατευτικής δύναμης (Combined Joint Expeditionary 

Force – CJEF) η οποία σε επίπεδο χερσαίας δύναμης άρχισε να είναι επιχειρησιακή 

από το 2016 και σε επίπεδο ναυτικής δύναμης πρόκειται να γίνει επιχειρησιακή το 

2020 (Dupuy, 2016). 

 

 Αφήνοντας όμως έξω από τη συζήτηση τα ευχολόγια και τους 

μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς ας δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τις 

αμυντικές δυνατότητες και τις πολυεθνικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το ΗΒ 

σήμερα. Στη δημόσια δήλωση του κόμματος των συντηρητικών με το πέρας της 

εκλογικής διαδικασίας του 2017 η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι υποστήριξε ότι το 

κόμμα της θα διατηρήσει τις αμυντικές δαπάνες στα επίπεδα του 2% του ΑΕΠ και 

παράλληλα τόνισε ότι θα υπάρξει μια ετήσια πραγματική αύξηση του ποσού που 

επενδύεται στην άμυνα κατά 0,5% πάνω από τον πληθωρισμό (May, 2017). Παρά 

όμως τις παραπάνω δηλώσεις οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αυτή τη στιγμή 

βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα έλλειμα 1 έως 2 δισεκατομμυρίων στερλινών στον 

προϋπολογισμό τους (Haynes, 2017). Ως αποτέλεσμα της παραπάνω εξέλιξης έχει 

ήδη τεθεί υπό εξέταση η λήψη κάποιων μέτρων για την εξοικονόμηση των 

απαιτούμενων κονδυλίων. 

 

 Συνδυάζοντας το παραπάνω με την πραγματική εικόνα των Βρετανικών ΕΔ, 

σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αυτές διέρχονται μια περίοδο ρευστότητας. Αν και 
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έχουν μειωθεί δραστικά οι δυνάμεις που διατηρούσε το ΗΒ στο Ιράκ και το 

Αφγανιστάν η συνεχής από το 1990 και έπειτα εμπλοκή τους σε πραγματικές 

επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, έχουν κάνει εμφανή τα σημάδια τους. Τα αποτελέσματα 

αυτής της μακρόχρονης εμπλοκής δύνανται να αναλυθούν σε τέσσερις (4) πτυχές. 

Αρχικά, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ προκάλεσε 

την καθυστέρηση της υλοποίησης αμυντικών προγραμμάτων που αφορούσαν 

στους δύο άλλους κλάδους, δηλαδή το ναυτικό και την αεροπορία, ενώ πόροι τους 

έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). 

 

 Μια δεύτερη πτυχή αποτελεί το γεγονός της ψευδαίσθησης η οποία 

δημιουργήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο στους αξιωματούχους του ΣΞ ότι η πλάστιγγα 

των αμυντικών δαπανών θα έγερνε πάντα υπέρ τους και σε βάρος των λοιπών 

κλάδων, παρά το γεγονός ότι το ΗΒ παραδοσιακά αποτελεί ένα νησιωτικό έθνος και 

συνεπώς το ναυτικό και η αεροπορία αποτελούν τον κύριο μοχλό των ΕΔ του. 

Τρίτον, οι επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν οδήγησαν αναπόφευκτα στην 

αγορά σημαντικών ποσοτήτων στρατιωτικού υλικού το οποίο προορίζονταν για 

χρήση αποκλειστικά σε αυτά τα περιβάλλοντα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την 

εξέλιξη άλλων στρατιωτικών προγραμμάτων. Τέλος, η τέταρτη πτυχή αφορά στο 

επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, αφού η εστίαση στις δύο αυτές επιχειρήσεις 

και η εκπαίδευσή τους για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε αυτά τα περιβάλλοντα 

οδήγησε στη δημιουργία μιας γενιάς στρατιωτών οι οποίοι στερούνται κάποιων 

περισσότερο γενικών ικανοτήτων. 

 

 Εστιάζοντας στον κάθε κλάδο τώρα των ΕΔ του ΗΒ και ξεκινώντας με το 

Βασιλικό Ναυτικό μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από την εποχή του τέλους του 

Ψυχρού Πολέμου υφίσταται μια γενική τάση ελάττωσης του προσωπικού, αλλά και 

του υλικού που αυτό διαθέτει. Η τάση αυτή φαίνεται χαρακτηριστικά από τη 

μεταβολή του αριθμού των διαθέσιμων μονάδων πολεμικών πλοίων από το 1990 

έως σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η μείωση στα πλοία επιφανείας και συγκεκριμένα 

στα αντιτορπιλικά και τις φρεγάτες, όπου έχουμε μείωση από τις 49 στις 19 μονάδες, 

καθώς και στα υποβρύχια όπου από τις 29 συνολικά μονάδες φτάσαμε σήμερα στις 

7. Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν σε ερωτήματα σχετικά με το εάν και κατά πόσο 

το βασιλικό ναυτικό ποσοτικά έχει πέσει κάτω από αυτό που θεωρείται η κρίσιμη 

μάζα του (House of Commons Defence Committee, 2017). Σε κάθε περίπτωση 
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δεδομένων αυτών των στοιχείων είναι εμφανής η προσπάθεια από μέρους του 

Βασιλικού ναυτικού να εκπληρώσει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

του οι οποίες ωστόσο είναι πολύ λιγότερες από αυτές του παρελθόντος. 

 

 Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, ο ΣΞ του ΗΒ ήταν ο μόνος κλάδος που 

ωφελήθηκε από τις επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ωστόσο, αυτή η εικόνα 

φαίνεται να αλλάζει σταδιακά σήμερα, αφού από τη μία το έγγραφο που αφορά στην 

εθνική στρατηγική ασφαλείας και αναφέρθηκε παραπάνω (SDSR 2015), μετακυλά 

το βάρος προς τη βασιλική αεροπορία και από την άλλη η πρωθυπουργός κ. Μέι 

στις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματός της, τάχθηκε υπέρ μιας ισχυρής 

ναυτικής δύναμης (May, 2017). Η μεταστροφή σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση 

μεταξύ των τριών κλάδων παραμένει υπό αμφισβήτηση, καθόσον δεν είναι λίγες οι 

φωνές που υποστηρίζουν ότι η αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών όπως η 

Ρωσία και η αυξανόμενη βία στη Βόρεια Ιρλανδία, απαιτεί για άλλη μια φορά την 

ύπαρξη ενός ισχυρού στρατού του οποίου όμως η ισχύς θα επικεντρώνεται 

περισσότερο στο επίπεδο της Μεραρχίας παρά σε αυτό της Ταξιαρχίας ως βασικού 

δομικού στοιχείου του. 

 

 Το τελευταίο έως ένα βαθμό υποδηλώνει την προσπάθεια μετουσίωσης των 

εμπειριών του Αφγανιστάν σε πράξη, καθώς και την επιθυμία του ΣΞ να δύναται να 

εισάγει μονάδες του σε οποιοδήποτε αμερικανικό σχήμα δυνάμεων. Ακόμη, ο ΣΞ -

ονομαστικά τουλάχιστον - διατηρεί τη δυνατότητα να διεξάγει επιχειρήσεις επιπέδου 

Σώματος Στρατού διαμέσου της ηγετικής θέσης που κατέχει ως επικεφαλής της 

Συμμαχικής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Allied Rapid Reaction 

Corps – ARRC), αν και στην πραγματικότητα και εφόσον αυτό απαιτούνταν, δεν θα 

μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερες από μία Μεραρχίες σε μία τέτοιου είδους 

δύναμη (Dorman, 2017). 

 

 Στην πράξη η απαίτηση που υφίσταται για το ΣΞ είναι ότι αυτός θα πρέπει να 

είναι σε θέση να εκτελεί ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές αποστολές. Η πρώτη αφορά 

στη δημιουργία μιας ετοιμοπόλεμης Μεραρχίας η οποία θα είναι σε θέση να ενισχύει 

τις χώρες του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, για 

λόγους αναχαίτισης της Ρωσικής απειλής. Για αυτό το σκοπό διατηρεί ισχυρούς 

δεσμούς τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και με τη Γαλλία μέσω της CJEF που αναφέραμε 
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προηγουμένως. Η δεύτερη αποστολή αφορά στην ενδεχόμενη χρησιμοποίηση μιας 

τέτοιας Μεραρχίας εκτός ευρωπαϊκών συνόρων σε πρότυπα όμοια με αυτά που 

εφαρμόστηκαν από το 1991 έως το 2003. Τέλος, η τρίτη αποστολή αναφέρεται στη 

δυνατότητα κινητοποίησης μιας ελαφριάς μηχανοποιημένης ταξιαρχίας στην 

Αφρική. Η απαίτηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι κατά το έτος 2000 ο 

βρετανικός στρατός είχε αναλάβει σχετική αποστολή στη Σιέρα Λεόνε. Ταυτόχρονα, 

λαμβάνεται ως πρότυπο η τωρινή Γαλλική αποστολή στο Μάλι η οποία έχει 

αναπτυχθεί από το 2012 και μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως ένα μοντέλο 

επέμβασης και για το ΣΞ του ΗΒ (Heisbourg, 2013). 

 

 Περνώντας τώρα στη Βασιλική Αεροπορία βλέπουμε ότι επί του παρόντος 

αυτή διαθέτει 8 Μοίρες μαχητικών Α/Φ από τις 28 που διέθετε λίγο πριν το τέλος του 

Ψυχρού πολέμου. Οι πέντε (5) Μοίρες διαθέτουν τα μαχητικά Eurofighter Typhoon, 

ενώ οι υπόλοιπες τρείς (3) Μοίρες τα Tornado GR4s. Και οι δύο τύποι Α/Φ έχουν 

κατασκευαστεί σε συνεργασία με νατοϊκούς συμμάχους και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία. Στα βραχυπρόθεσμα σχέδια της Βασιλικής 

Αεροπορίας βρίσκεται η απόσυρση των Α/Φ τύπου Tornado το έτος 2019 και η 

ταυτόχρονη απόκτηση μίας Μοίρας Α/Φ F-35B, τα οποία δύνανται να επιχειρούν 

από τα βρετανικά αεροπλανοφόρα που αναμένονται και αυτά να παραληφθούν κατά 

το ίδιο έτος. 

 

 Από πλευράς Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ) η Βασιλική Αεροπορία 

επί του παρόντος διαθέτει 10 Αεροχήματα τύπου Reaper μοιρασμένα σε δύο 

Μοίρες, ενώ με το κείμενο αμυντικής στρατηγικής της χώρας του 2015 η κυβέρνηση 

είχε δεσμευτεί να προχωρήσει στην αγορά επιπλέον 20 ΜΕΑ νέας γενιάς. Επιπλέον 

αναφορικά με τις δυνατότητες πρόσκτησης πληροφοριών, παρακολούθησης, 

στοχοποίησης και αναγνώρισης (Intelligence, surveillance, target acquisition, and 

reconnaissance – ISTAR), η βρετανική αεροπορία αποτελεί τον πρωτοπόρο της 

Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα. Έχει παραλάβει δύο από τα τρία ιπτάμενα ραντάρ 

τύπου Boeing EC-135 Rivet Joint aircraft, τα οποία αντικατέστησαν τα παλαιότερης 

τεχνολογίας αντίστοιχα Α/Φ. Τα νέα Α/Φ έχουν προηγμένες ικανότητες και 

αποτελούν μέρος μιας κοινής ομάδας Α/Φ η οποία έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία 

με τις ΗΠΑ. 
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 Άξια αναφοράς είναι επίσης η μεταφορική ικανότητα της Βασιλικής 

Αεροπορίας η οποία διαθέτει έναν πολύ μεγάλο στόλο μεταφορικών Α/Φ C-17A, τα 

οποία της δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρει βαρύ πολεμικό υλικό όπως άρματα 

μάχης σε διηπειρωτική κλίμακα. Η μόνη συγκρίσιμη δύναμη στην Ευρώπη σε αυτόν 

τον τομέα αποτελεί ο αντίστοιχος στόλος των νατοϊκών Α/Φ. Κατά την έναρξη της 

Γαλλικής αποστολής στο Μάλι το 2013, τα υπόψη βρετανικά Α/Φ φάνηκαν πάρα 

πολύ χρήσιμα για την αρχική μεταφορά εφοδίων και υλικών επί αφρικανικού 

εδάφους (BBC News, 2013). Η υπόψη σημαντική δυνατότητα πρόκειται να 

αναβαθμιστεί περαιτέρω με την παραλαβή των 22 αντίστοιχων ικανοτήτων Α/Φ 

Α400Μ της εταιρείας Airbus. 

 

 Τέλος, η Βρετανική Αεροπορία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο σε Α/Φ εναέριου 

ανεφοδιασμού με 14 KC-30 να είναι έτοιμα να επιχειρήσουν, εφόσον όμως γίνει  

χρήση του ιδιωτικού χρηματοδοτικού προγράμματος που απαιτείται για τη μίσθωσή 

τους (Morse, 2010). Το τελευταίο είναι αρκετά αμφισβητήσιμο κατά πόσον μπορεί 

να λειτουργήσει υπό επιχειρησιακές συνθήκες και αν με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται όντως η επιθυμητή εξοικονόμηση κονδυλίων. 

 

 Τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν στις επιπτώσεις του Brexit για το ίδιο το 

ΗΒ. Είναι άξιο λόγου ότι ενώ το έγγραφο αμυντικής στρατηγικής (SDSR) του 2015 

έθεσε το όραμα και την προοπτική για τουλάχιστον μία δεκαετία, σε αυτό 

αποσιωπήθηκε εκούσια η πιθανότητα το αποτέλεσμα του επερχόμενου 

δημοψηφίσματος να είναι υπέρ της εξόδου από την ΕΕ. Η κοινή λογική ωστόσο λέει 

ότι οι επιπτώσεις του Brexit επί της αμυντικής και πολιτικής ασφαλείας του ΗΒ θα 

είναι αμελητέα (Kienzle, 2016). Όπως φαίνεται η πολιτική άμυνας και ασφάλειας του 

ΗΒ είναι επικεντρωμένη γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, κάτι που 

ακόμη και μετά το Brexit δεν πρόκειται να μεταβληθεί. Επιπλέον, αμέσως μετά τα 

αποτελέσματα του δημοψηφίσματος κυβερνητικοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι το 

Brexit δεν πρόκειται να επηρεάσει το διεθνή ρόλο της χώρας, αλλά ούτε και να 

οδηγήσει σε έναν κύκλο εσωστρέφειας ο οποίος θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτα 

αποτελέσματα. 

 

 Παρόλα αυτά οι οικονομική πραγματικότητα η οποία δημιουργείται μετά το 

Brexit έρχεται να διαψεύσει τις παραπάνω προβλέψεις, αφήνοντας ένα σοβαρό 
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αποτύπωμα επί των αμυντικών δαπανών της χώρας. Η πτώση της στερλίνας 

αμέσως μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν θεαματική έναντι του 

δολαρίου και του Ευρώ (SkyNews, 2016). Το γεγονός αυτό σημαίνει για το 

Βρετανικό υπουργείο άμυνας ότι θα απαιτηθεί η δέσμευση μεγαλύτερων κονδυλίων 

για την υλοποίηση των αμυντικών του προγραμμάτων, καθόσον τα περισσότερα 

οπλικά συστήματα (Ο/Σ) όπως είδαμε και προηγουμένως προέρχονται από τις 

ΗΠΑ. Συνεπώς, οι τάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν αναφορικά με τα θέματα 

άμυνας και ασφάλειας της χώρας, εκτιμάται ότι θα εξελιχθούν σε τρία επίπεδα, τα 

οποία θα έρθουν ως επιπρόσθετη πίεση επί της διαφαινόμενης οικονομικής 

δυσπραγίας που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

 Το πρώτο επίπεδο αφορά στις δεσμεύσεις της χώρας έναντι του ΝΑΤΟ. Η 

Βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να δείξει στους νατοϊκούς συμμάχους της την 

προσήλωσή της στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντί τους, καθώς και ότι 

δεν πρόκειται να αποτραβηχτεί από το παγκόσμιο προσκήνιο εγκαταλείποντας τους 

Ευρωπαίους εταίρους της. Σε αυτό το πλαίσιο η πρωθυπουργός Theresa May έχει 

επανειλημμένως τονίσει ότι το ΗΒ δεσμεύεται για την τήρηση του 2% στις αμυντικές 

του δαπάνες (GOV.UK, 2017), ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στην 

υπογραφή συμβολαίων για την αγορά των ΑΦΝΣ, αλλά και Επιθετικών 

Ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) Apache από τις ΗΠΑ. 

 

 Η δεύτερη πτυχή αφορά στις προσδοκίες, ιδιαίτερα των ΗΠΑ αναφορικά με 

την αναμενόμενη ενδυνάμωση της στρατιωτικής παρουσίας του ΗΒ σε παγκόσμιο 

επίπεδο, προκειμένου να υποστηριχθεί η επανεκκίνηση του βρετανικού εμπορίου 

εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Για παράδειγμα, το ναυτικό των ΗΠΑ είναι φυσικό να 

αναμένει την έλευση των νέων αεροπλανοφόρων του ΗΒ που αναφέραμε 

προηγουμένως, σε περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, προκειμένου να υπάρξει η 

δυνατότητα αποδέσμευσης κάποιων από τα δικά του αντίστοιχου τύπου σκαφών σε 

μόνιμη βάση. 

 

 Τρίτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πιέσεις που ήδη δέχεται η Βρετανία από τα 

υπόλοιπα μέλη της ΕΕ για τη συνέχιση υποστήριξης των αποστολών της ΕΕ και την 

δέσμευση για την εκκένωση Ευρωπαίων πολιτών από επικίνδυνες περιοχές. 

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ μετά την πρόσφατη σύνοδο 
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των G-7 σχετικά με την αξιοπιστία των ΗΠΑ και του ΗΒ και οι οποίες περιείχαν 

σαφής υπαινιγμούς για το ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αρχίζουν να κατανοούν ότι οι 

επιπτώσεις του Brexit δεν θα είναι εμφανής μόνο στο ΗΒ, αλλά και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη (Charter, 2017). 

 

 Έχοντας πει όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας 

τα διαχρονικά προβλήματα που το ΗΒ αντιμετωπίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά 

και τις εξελίξεις σχετικά με την ενδεχόμενη επανάληψη ενός δημοψηφίσματος για 

την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Οι συζητήσεις αυτές επανήλθαν στο προσκήνιο μετά 

και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit, αφού στο Βόρειο τμήμα της 

Βρετανικής Νήσου το ποσοστό υπέρ της παραμονής στην ΕΕ ήταν συντριπτικό. 

Όλα αυτά είναι φανερό ότι επιτείνουν και διογκώνουν τα προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και μέχρι την οριστική έξοδο 

του ΗΒ από την ΕΕ. 

 

 Κλείνουμε την παρούσα ενότητα με την παράθεση μερικών σκέψεων επί της 

αλληλεπίδρασης σε στρατιωτικό επίπεδο του ΗΒ με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Σε αυτό 

το επίπεδο μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η Βρετανική στάση στα θέματα άμυνας 

και ασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πλαίσιο συνεργασίας της χώρας σε 

επίπεδο Αγγλοαμερικανικών σχέσεων και της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ. 

Αντιθέτως η μέχρι τώρα συμμετοχή της χώρας στην ΚΠΑΑ θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί τουλάχιστον χαλαρή και μετριοπαθής κάτι που οφείλεται κυρίως σε  

πολιτικούς λόγους, οι οποίοι όμως όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο 

κεφάλαιο ως γενεσιουργό αιτία έχουν τη στάση και νοοτροπία του βρετανικού λαού 

έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης. Το τελευταίο εξηγεί τη μόνιμα αρνητική τοποθέτηση 

της Βρετανίας απέναντι στη δημιουργία ενός καθαρά Ευρωπαϊκού αρχηγείου στις 

Βρυξέλλες, καθώς και την άσκηση βέτο στην προτεινόμενη αύξηση των δαπανών 

για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Επίσης εξηγεί και το μικρό 

βαθμό δέσμευσής της4 στις αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, η οποία 

παρεμπιπτόντως παραμένει πολύ μικρότερη ακόμη και από τις δεσμεύσεις που 

έχουν αναλάβει άλλα μικρότερα σε μέγεθός κ – μ και οικονομίες εντός της Ευρώπης. 

 

                                                            
4 Παραδείγματος χάριν οι επιχειρήσεις EUFOR Tchad/RCA (2008), EUMM Georgia (2008), 
EUNAVFOR Atalanta, EUFOR RCA (2014), EUTM Somalia. 
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 Η αρχή της διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας σε θέματα που αφορούν την 

άμυνα, αποτελεί τη βασική βρετανική ρητορική σε επίπεδο διπλωματίας, ενώ είναι 

εμφανείς οι Ατλαντικές της καταβολές, με την προοπτική της ενδο-ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης συχνά να είναι απούσα. Το Λονδίνο μας έχει συνηθίσει να 

υπερασπίζεται την ενδυνάμωση της ΚΠΑΑ, μόνο περιστασιακά και αποκλειστικά 

αναφερόμενοι σε θέματα που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και στην ανάληψη 

μετα-συγκρουσιακών αποστολών οι οποίες από τη φύση τους δεν έχουν μεγάλες 

απαιτήσεις για δέσμευση στρατιωτικών πόρων (Dumoulin, 2016, p. 3). 

 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ BREXIT ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ) 

 

 Είναι δεδομένο με βάση και τα στοιχεία τα οποία παρατέθηκαν προηγουμένως 

και αφορούν στις στρατιωτικές δυνατότητες του ΗΒ, ότι με την έξοδο της χώρας από 

την ΕΕ η τελευταία χάνει ένα μεγάλο κομμάτι του ειδικού της βάρους σε ότι αφορά 

την λειτουργία της σε θέματα που αφορούν στην εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια 

και την άμυνα (Besch, 2016, p. 5). Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να λησμονούμε 

το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία, έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά 

στη διεύρυνση της Ένωσης προς χώρες οι οποίες αποτελούσαν πρώην μέλη του 

ανατολικού μπλοκ, κατά τη δεκαετία του 1990. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη εκλογή 

του Ντόναλντ Τραμπ στο αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχει 

εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση παροχής των εγγυήσεων, αλλά και 

τη διαθεσιμότητα των στρατευμάτων που δύναται να παράσχει το ΝΑΤΟ για την 

εξασφάλιση της Ευρώπης από την εξ Ανατολών απειλή (Mason, 2017). 

 

 Όλα τα παραπάνω καθιστούν πλέον αρκετά σαφές ότι μετά το Brexit η 

Ευρώπη θα πρέπει να αποτολμήσει το βήμα που για δεκαετίες ολόκληρες 

καθυστερούσε χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Είναι αναγκαίο λοιπόν να 

προχωρήσει προς μια πιο συγκροτημένη και αποφασιστική κίνηση, προκειμένου να 

επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειάς 

της. Ο τελικός προορισμός μιας τέτοιας διαδρομής θα πρέπει να οδηγήσει στη 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και δομών που θα της επιτρέπουν να 

λειτουργεί περισσότερο αυτόνομα για την προάσπιση τουλάχιστον των εδαφών της. 

Μέσα στο νέο περιβάλλον ασφαλείας που διαμορφώνεται μετά το 2000, οι κάτοικοι 
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της γηραιάς ηπείρου είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν και να φροντίσουν πλέον 

μόνοι τους για την ασφάλειά τους. Αυτό θα ενδυναμώσει και θα συσφίξει τις σχέσεις 

μεταξύ των κ – μ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατήρηση της συνοχής της 

Ένωσης. Παράλληλα θα αυξήσει το γενικότερο ειδικό της βάρος ως ένας 

υπολογίσιμος παίκτης στην παγκόσμια σκακιέρα, παρέχοντας ταυτόχρονα το 

αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες της. 

 

 Οι πρόσφατες εμπειρίες από τη διεξαγωγή υβριδικών πολέμων από την 

πλευρά της Ρωσίας (Galeotti, 2016, p. 283) η οποία συνεχώς φαίνεται να βελτιώνει 

τη θέση της ως πρωταγωνιστής στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά και στη 

Μέση Ανατολή, καθώς και το σύνολο των απειλών οι οποίες παρουσιάστηκαν και 

αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, καταδεικνύουν την ανάγκη για την 

εγκατάλειψη παρωχημένων πρακτικών του παρελθόντος. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνουμε ότι καθίσταται αδήριτη ίσως ανάγκη η ανάπτυξη ενός πιο 

ολοκληρωμένου και λιγότερο γραφειοκρατικού συστήματος ασφάλειας και άμυνας 

στη γηραιά ήπειρο. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, η αποχώρηση του ΗΒ σίγουρα έχει τον αντίκτυπό της σε 

αυτόν τον τομέα, αν αναλογιστούμε ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύει η 

Γερμανία για την άμυνα φθάνει το 1,2% ετησίως, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 

ΗΒ άγγιζε μέχρι πρόσφατα το 2,5% (Τσούγκα, 2016). Το ερώτημα λοιπόν που 

τίθεται σήμερα είναι εάν τελικά η αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ θα 

αποτελέσει την ευκαιρία η οποία θα οδηγήσει σε μια αύξηση της συνεργασίας 

μεταξύ των κ – μ στα θέματα ασφάλειας, ώστε ακριβώς να υπάρξει και η απαραίτητη 

εξισορρόπηση της μη συμμετοχής του ΗΒ. Αξιωματούχοι των κυβερνήσεων από τη 

Γαλλία και τη Γερμανία βλέπουν την επικείμενη έξοδο του ΗΒ ως μια πολλαπλών 

επιπέδων ευκαιρία για την προώθηση μιας πιο σταθερής και συμπαγούς 

συνεργασίας μεταξύ των 27 σε θέματα αμυντικής πολιτικής, κυρίως λόγω των 

εμποδίων και της αρνητικής στάσης που μέχρι τώρα τηρούσε η κατά τα άλλα ισχυρή 

στρατιωτικά Αγγλία (tribune ΚΟΣΜΟΣ, 2017). 

 

 Για πολλούς το Brexit έφερε την ιδέα της δημιουργίας ενός Ευρωστρατού 

ακόμη πιο κοντά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και πάλι φωνές οι 

οποίες θα έχουν τις δικές τους αντιρρήσεις για τους δικούς τους λόγους η καθεμιά. 
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Εκτιμάται όμως ότι τα εμπόδια αυτά μπορούν να υπερσκελιστούν, εφόσον 

ακολουθηθούν οι κατάλληλοι χειρισμοί από τα εναπομείναντα παραδοσιακά ισχυρά 

κ – μ της Ένωσης. Σίγουρα η συνεισφορά του ΗΒ στον τομέα αυτό υπήρξε κατά το 

παρελθόν και θα μπορούσε και τώρα να συνεχίσει να αποτελεί έναν κομβικής 

σημασίας παράγοντα στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών. Θα πρέπει 

όμως να αναλογιστούμε ότι η Ευρώπη και η ένωση των κρατών της θα συνεχίσει να 

υπάρχει ακόμη και μετά την πραγμάτωση του Brexit. Είναι δεδομένο ότι ως σύνολο 

και παρά τα όποια προβλήματα ανακύπτουν, η ΕΕ διαθέτει τους πόρους εκείνους – 

από το ανθρώπινο δυναμικό, την βιομηχανική παραγωγή, μέχρι και την 

τεχνογνωσία -  ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις νέες προκλήσεις 

ασφαλείας, με παράλληλη διεύρυνση των σχέσεών της με το ΝΑΤΟ το οποίο μπορεί 

να αποδειχθεί ένας πολύ χρήσιμος εταίρος σε αυτή της την προσπάθεια. 

 

 Πώς θα μπορούσε να εξισορροπηθεί όμως η απώλεια του πολύτιμου αυτού 

εταίρου από τις δομές ασφάλειας της ΕΕ; Μια δυνατότητα θα μπορούσε να είναι η 

προώθηση του οράματος του Ευρωστρατού ο οποίος θα λειτουργεί υπό την 

εποπτεία και τον κεντρικό έλεγχο ενός υπερεθνικού φορέα. Με τον τρόπο αυτό 

μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί τις δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων, αλλά και 

την ταυτόχρονη κατακόρυφη αύξηση της αποδοτικότητας που μπορεί να επιτευχθεί 

από ένα τέτοιο εγχείρημα. Προϋπόθεση για τη χάραξη μιας τέτοιας στρατηγικής 

αποτελεί σαφώς και η δημιουργία των κατάλληλων εκείνων δομών οι οποίες θα 

μπορούν να την υποστηρίξουν. Έτσι απαιτείται η δημιουργία σε επίπεδο ΕΕ, ενός 

κοινού κέντρου λήψης πολιτικών αποφάσεων που θα αφορούν στην άμυνα και 

ασφάλεια. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το κέντρο αυτό θα πρέπει να 

ανατίθενται για υλοποίηση σε αντίστοιχες δομές οι οποίες ήδη υφίστανται σε εθνικό 

επίπεδο σε καθένα από τα κ – μ ξεχωριστά. Αυτό που όμως διαχρονικά δυσχεραίνει 

το παραπάνω εγχείρημα ήταν και είναι η μη ετοιμότητα των λαών των κ – μ να 

προχωρήσουν σε μια θαρραλέα παραχώρηση της εθνικής τους κυριαρχίας. 

 

 Για το λόγο αυτό εάν και εφόσον κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμούμε να 

επιτύχουμε έναν τέτοιον βαθμό ολοκλήρωσης το Brexit αποτελεί ίσως την 

καταλληλότερη ευκαιρία για να δείξει το κάθε κ – μ τις πραγματικές του προθέσεις. 

Τώρα ή το αργότερο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εξόδου του 

ΗΒ, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις οι οποίες θα κρίνουν και το μέλλον 
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της Ένωσης. Είναι όμως τα ευρωπαϊκά κράτη και οι ηγέτες τους τόσο ώριμοι ώστε 

να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν  στις προκλήσεις του μέλλοντος; Αυτό μένει να το 

δούμε και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα.  Ένα πάντως είναι 

σίγουρο, ότι εάν θέλουμε η ΚΠΑΑ όντως να διαθέτει ακόμη και μετά το Brexit το ίδιο 

ή και μεγαλύτερο ειδικό βάρος και να αποτελέσει το θεμέλιο για την σε μεγαλύτερο 

βαθμό ολοκλήρωση της Ένωσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, τότε θα πρέπει 

τα εναπομείναντα κ – μ να καλύψουν άμεσα τα όποια κενά θα προκύψουν στον 

οικονομικό και τεχνολογικό τομέα, καθώς και στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 Η συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας σε αυτόν τον τομέα μπορεί να παίξει έναν 

κομβικής σημασίας ρόλο και εφόσον λειτουργήσει σωστά να έχουμε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, ώστε πλέον να μπορούμε να μιλάμε στην Ευρώπη για μια 

πραγματική Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και όχι για ένα γραφειοκρατικό 

δημιούργημα το οποίο στερείται ουσίας και δυνατοτήτων υλοποίησης των 

αποφάσεών του. Ήδη το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Άμυνας που ουσιαστικά αφορά 

στην εφαρμογή της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (Permanent Structured 

Cooperation - PESCO), το οποίο υπογράφηκε μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων 

20 κρατών – μελών της ΕΕ στις 13 Νοεμβρίου φαίνεται ότι αποτελεί μια κίνηση προς 

τη σωστή κατεύθυνση, καθώς επιδιώκει αφενός να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα 

ενότητας στους κόλπους της Ένωσης και αφετέρου να σηματοδοτήσει μια νέα 

εποχή για την ευρωπαϊκή στρατιωτική ενοποίηση (European Council, 2017). 

 

 Πράγματι, με την υπογραφή της υπόψη συμφωνίας όλα τα κ – μ της ΕΕ εκτός 

από πέντε δεσμεύτηκαν για μια σειρά πολύ σημαντικών θεμάτων σε επίπεδο 

ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων. Έτσι, από τούδε και στο εξής αποφάσισαν 

να μοιράζονται το βάρος της σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων, με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τη διάθεση των αναγκαίων μέσων, καθώς και τη χορήγηση των 

απαραίτητων κονδυλίων. Επίσης, η συμφωνία αφορά και στην απόκτηση νέων 

μείζονος σημασίας δυνατοτήτων, όπως για παράδειγμα αερομεταφερόμενων 

στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίες πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν 

είχαν συμπεριληφθεί ποτέ στο παρελθόν (HuffPost Greece, 2017). Έκπληξη 

αποτέλεσε η συνυπογραφή της Πολωνίας η οποία ήταν και το κ – μ που αποφάσισε 

να συμμετάσχει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, παρά τις όποιες αμφιβολίες και 
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διαφωνίες είχε εκφράσει στο παρελθόν για το σκοπό μιας τέτοιας πρωτοβουλίας 

(Baranowski & Quencez, 2017) . 

 

 Σε δηλώσεις της η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνι αποκάλεσε τη συμφωνία αυτή ως «κάτι μεγάλο». «Η 

σημερινή κατάκτηση είναι μία ιστορική ημέρα για την ευρωπαϊκή άμυνα», είπε σε 

δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνάντησης, «ωστόσο δεν αποτελεί μόνο μία 

γιορτινή ημέρα, αλλά και την απαρχή μιας νέας ιστορίας.» (Schultz, 2017). Παρόλα 

αυτά θα πρέπει να διατηρήσουμε μία συγκρατημένη αισιοδοξία, καθόσον είναι 

βέβαιο ότι με την υπογραφή της PESCO δεν θα λυθούν ως διά μαγείας όλα τα 

θέματα τα οποία κατά καιρούς καθυστερούσαν την ανάπτυξη μιας ισχυρής 

στρατιωτικής ικανότητας από την πλευρά της ΕΕ. Η πραγματική πρόκληση θα είναι 

η μετουσίωση των συμφωνηθέντων σε πράξη, καθώς και η ανάληψη 

συγκεκριμένων ευθυνών από κάθε κ – μ, ώστε η ιδέα της ευρωπαϊκής άμυνας να 

μπορέσει επιτέλους να πάρει σάρκα και οστά.  

 

ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT  

 

 Όπως έχουμε ήδη πει η διαδικασία του Brexit είναι μια δυναμική και σε εξέλιξη 

διαδικασία και συνεπώς κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως μπορεί να 

εξελιχθούν τα πράγματα, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας, όπου οι 

ισορροπίες πάντοτε υπήρξαν ασταθής με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Στην 

ενότητα λοιπόν αυτή θα γίνει προσπάθεια με τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία να 

προχωρήσουμε σε προβλέψεις αναφορικά με το μέλλον της στρατιωτικής 

συνεργασίας του ΗΒ με την ΕΕ μετά το Brexit. Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η 

προσοχή στον αναγνώστη ότι επί του παρόντος το Brexit δεν έχει συντελεστεί, αλλά 

βρισκόμαστε εν μέσω της διαδικασίας η οποία για τα δεδομένα της ΕΕ είναι 

πρωτόγνωρη και ως επί το πλείστων αχαρτογράφητη. 

 

 Παρόλο που το Brexit αναμένεται να μειώσει τα επίπεδα επιρροής που η 

Βρετανία ασκεί εντός του ΝΑΤΟ, σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται αυτό να 

σημάνει και το τέλος των συμφωνιών συνεργασίας (σε διμερές, τριμερές ή 

πολυμερές επίπεδο) που είναι ήδη σε εξέλιξη ή είχαν σχεδιαστεί να τεθούν σε ισχύ, 
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πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Κατά τον ίδιο τρόπο εκτιμάται ότι δεν 

πρόκειται να επηρεαστούν και οι αποφάσεις για συμμετοχή σε συμμαχίες που 

αφορούν στη διεξαγωγή επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, η Βρετανία θα 

μπορούσε να συνεχίσει να συμμετάσχει με την ιδιότητα της τρίτης χώρας, σε 

αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθώς επίσης και σε προγράμματα βιομηχανικής 

συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας και της άμυνας. Η συνεργασία σε θέματα 

πληροφοριών δεν θα μπορούσε να μεταβληθεί με κάποιον τρόπο, παρά να 

ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο, αφού η αλληλεπίδραση και διακίνηση  

πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών αποτελούν βασικό παράγοντα 

για τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών μιας χώρας (Dumoulin, 2016, p. 3). 

 

 Στο παραπάνω πλαίσιο οι σχέσεις του ΗΒ με το ΝΑΤΟ αναμένεται να 

διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με σήμερα ή ακόμη και να γίνουν περισσότερο 

ισχυρές. Από την άλλη πολυεθνικές δεσμεύσεις της χώρας σε πρωτοβουλίες όπως 

η Διακλαδική Εκστρατευτική Δύναμη, η Συνδυασμένη Διακλαδική Εκστρατευτική 

Δύναμη και συμμαχίες εθελοντικού χαρακτήρα, σίγουρα αντιπροσωπεύουν 

μηχανισμούς μέσα από τους οποίους το ΗΒ δύναται να διατηρήσει ένα ισχυρό 

ηγετικό προφίλ και δεσμεύσεις με διεθνείς εταίρους στον τομέα της άμυνας. Παρόλο 

που οι πολιτικές εντάσεις λόγω Brexit στο εσωτερικό της χώρας μπορούν να 

αναδείξουν πρακτικές δυσκολίες ή να δημιουργήσουν τριβές τόσο στο ΗΒ όσο και 

στο εσωτερικό της ΕΕ, ενδεχομένως να υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη και στις δύο 

πλευρές, για πολυεθνική στρατιωτική συνεργασία έξω από το πλαίσιο της ΕΕ. 

 

 Αναφορικά με τη συνεισφορά της Βρετανίας στις ευρωπαϊκές αμυντικές 

επιχειρήσεις, η συμμετοχή σε αυτές αναμένεται ότι θα αποφασίζεται κατά 

περίπτωση και ενδέχεται είτε να αυξηθεί είτε να ελαττωθεί μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του Brexit. Πέρα από την αντιμετώπιση κρίσεων και υπαρκτών απειλών, 

πιθανόν να υπάρξει από την πλευρά της χώρας επιθυμία για νέες συμφωνίες 

σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της σε θέματα ασφάλειας. Ωστόσο, θα πρέπει 

να αναμένουμε ότι στην περίπτωση που η ΕΕ προχωρήσει σε μεγαλύτερους 

βαθμούς ολοκλήρωσης, αυτό θα μπορούσε να αντίκειται τόσο με τους μελλοντικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς του ΗΒ όσο και με τη θέληση και ικανότητα της ΕΕ να 

ενσωματώνει εξωτερικούς παράγοντες (Black, et al., 2017, pp. 11-12). 
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 Ενδιαφέρον βεβαίως παρουσιάζουν και οι απόψεις των αναλυτών για την 

λειτουργία της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας μετά το Brexit. Σαφώς η έξοδος 

του ΗΒ από την ΕΕ εγείρει ερωτήματα αναφορικά με τα μελλοντικά στρατηγικά 

σχέδια της ΕΕ, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τη μελλοντική κατεύθυνση 

της ΚΠΑΑ. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει η ΕΕ θα απαιτηθεί να προσαρμοστεί σε μία 

νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα μετά το Brexit. Κατά το πρόσφατο παρελθόν 

πρωτοβουλίες μέσα από τις οποίες έγινε προσπάθεια για μεγαλύτερους βαθμούς 

ολοκλήρωσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας είχαν χαρακτηριστεί από αργά 

βήματα προόδου. Το Brexit παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, μπορεί σε αυτόν 

τον τομέα τελικά να αποδειχθεί ένα σημείο καμπής το οποίο θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη των απαραίτητων εκείνων αντανακλαστικών μεταξύ των κ – μ της 

Ένωσης για τη βελτίωση των μηχανισμών και την επιτάχυνση των διαδικασιών της 

ΚΠΑΑ. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η ΚΠΑΑ αποδεσμευμένη από την ανασταλτική 

επιρροή του ΗΒ θα έχει την ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί αποκτώντας νέα 

δυναμική (Ripart, 2017). 

 

 Η προώθηση σχημάτων συνεργασίας τα οποία αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, όπως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Άμυνας και η εγκατάσταση ενός μόνιμου στρατιωτικού αρχηγείου στις Βρυξέλλες θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανά οχήματα για στενότερες και αποδοτικότερες 

διαδικασίες ολοκλήρωσης. Στον τομέα αυτό η αντίδραση της Βρετανικής πλευράς 

υπήρξε τροχοπέδη και εμπόδιο στην υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων. Από 

την άλλη, είναι επίσης πιθανό το Brexit να έχει μικρό έως ελάχιστο αποτέλεσμα επί 

της πορείας που έχει ήδη χαραχθεί για την ΚΠΑΑ, καθόσον θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας ότι τα κωλύματα που κατά καιρούς δημιουργούσαν οι Βρετανοί δεν ήταν 

τα μόνα που δεν άφηναν την ΚΠΑΑ να εξελιχθεί ομαλά. Ασυμφωνίες σε στρατηγικό 

επίπεδο και η έλλειψη των απαραίτητων οικονομικών πόρων αποτέλεσαν επίσης 

κατά το παρελθόν και τα δύο παράγοντες μη υλοποίησης δεσμεύσεων που είχαν 

συμφωνηθεί.   

 

     Στον αντίποδα των παραπάνω, το Brexit θα μπορούσε να επιταχύνει τον 

κατακερματισμό και την ενδεχόμενη κατάρρευση της αμυντικής ολοκλήρωσης της 

ΕΕ. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν η αξιοπιστία της ΚΠΑΑ τεθεί υπό περαιτέρω 

αμφισβήτηση, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει 
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συνεννόηση μεταξύ των κ – μ. Επιπλέον, η συνέχιση διατήρησης επιφυλάξεων από 

πλευράς των κ – μ ως προς την εδραίωση μιας σταθερής πορείας ευρωπαϊκής 

αμυντικής ολοκλήρωσης, μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων ή στην εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών δεσμεύσεών τους. Τέλος 

η έλλειψη ευθυγράμμισης σε στρατηγικό επίπεδο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας θα 

μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στις διαδικασίες αμυντικής ολοκλήρωσης 

(Barigazzi, 2017). 

 

 To Brexit ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές θα έχει μάλλον μικρό 

αντίκτυπο στην ΚΠΑΑ, σε σχέση με τα επακόλουθά του επί άλλων τομέων, όπως 

είναι η πολιτική του ελεύθερου εμπορίου, πρωτίστως διότι η ΚΠΑΑ είναι 

οργανωμένη σε διακυβερνητική βάση. Το τελευταίο σημαίνει ότι τα κ – μ δεν έχουν 

εξουσιοδοτήσει μια υπερεθνική οντότητα, όπως είναι η ΕΕ να λαμβάνει αποφάσεις 

για αυτά. Οι αποφάσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας λαμβάνονται 

ακόμη μέσα από τη διαδικασία της κατά περίπτωση εξέτασης των θεμάτων που 

ανακύπτουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η λήψη απόφασης για το αν θα 

πρέπει να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή όχι, όπου οι εκάστοτε ενέργειες θα πρέπει να 

επικυρώνονται από τις κυβερνήσεις των κ - μ. Για αυτό το λόγο η αποδέσμευση του 

ΗΒ από την ΚΠΑΑ θα είναι ευκολότερη, απλώς και μόνο διότι υφίστανται πολύ 

λιγότερες κοινές δομές, όπως και ελάχιστες νομικές δεσμεύσεις. 

 

 Δευτερευόντως, το Brexit θα έχει μικρό αντίκτυπο στη λειτουργία της ΚΠΑΑ, 

διότι το ΗΒ δεν υπήρξε ποτέ πρωταγωνιστής των εξελίξεων σε αυτή. Αντιθέτως, στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτέλεσε το κ – μ το οποίο εξέφραζε τις αντιρρήσεις 

του θέτοντας βέτο για τις μεγάλες αποφάσεις και καθυστερούσε με αυτόν τον τρόπο 

την πρόοδο της αμυντικής ολοκλήρωσης της Ένωσης. Καμία σοβαρή πρωτοβουλία 

δεν πάρθηκε κατά τα τελευταία χρόνια από πλευράς του για την προώθηση των 

θεμάτων ασφαλείας που το απασχολούσαν μέσω της ΚΠΑΑ, την οποία πάντα 

θεωρούσε ως ήσσονος σημασίας μέσο αντιμετώπισης των θεμάτων άμυνας και 

ασφάλειας. Αν και παρείχε προσωπικό και υλικό (όπως το αρχηγείο στο Northwood 

για την ευρωπαϊκή επιχείρηση Atalanta), αυτές οι συνεισφορές ποτέ δεν ήταν 

ανάλογες των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το 

Brexit αποτελεί την έμπρακτη και επίσημη απόδειξη από πλευράς ΗΒ της αρνητικής 

στάσης που τόσο καιρό τηρούσε έναντι της ΚΠΑΑ. 
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 Για αυτούς τους λόγους πολλοί θέλουν να ελπίζουν ότι η ΚΠΑΑ δύναται να 

επωφεληθεί από το Brexit, αφού με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει πλέον το 

Βρετανικό βέτο για να εμποδίζει την πρόοδο των διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό 

κατά τη συνάντηση κορυφής στη Μπρατισλάβα το Σεπτέμβριο του 2016, τα κ – μ 

αποφάσισαν να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους στους κόλπους της ΕΕ, 

αναφορικά με την ασφάλεια και την άμυνα. Στο πλαίσιο αυτό, το Δεκέμβριο του ίδιου 

έτους στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επικεντρώθηκαν σε τρεις 

προτεραιότητες (Harris, 2016): 

 

 Στις διεργασίες μετουσίωσης της Συνολικής Στρατηγικής της ΕΕ σε 

πράξη, η οποία μεταφράζεται σε ενδυνάμωση της άμυνας και ασφάλειας. 

 Στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την ευρωπαϊκή Άμυνα 

(European Defence Action Plan), της ευρωπαϊκής επιτροπής, το οποίο μεταξύ 

άλλων προβλέπει «τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας για την υποστήριξη 

των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών 

εξοπλισμών και τεχνολογιών» (europe direct, 2016). 

 Στη συνέχιση στήριξης των προβλέψεων της κοινής δήλωσης ΕΕ και 

ΝΑΤΟ η οποία υπογράφηκε στη Σύνοδο του οργανισμού στη Βαρσοβία το 2016 και 

περιλαμβάνει την από κοινού υπεράσπιση της πολιτικής προστασίας, την ανάπτυξη 

στρατηγικών επικοινωνιών και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα 

κυβερνοάμυνας, ανταλλαγής πληροφοριών, αντιμετώπισης ζητημάτων παράνομης 

μετανάστευσης και προσφυγικών ροών (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2016). 

 

 Παράλληλα τα κ – μ της ΕΕ, από τη Φινλανδία μέχρι την Ιταλία προέβησαν σε 

ανταλλαγή ανεπίσημης αλληλογραφίας σχετικά με την προώθηση των θεμάτων της 

ΚΠΑΑ. Οι περισσότερες χώρες ωστόσο τάχθηκαν με τη Γαλλογερμανική άποψη η 

οποία γενικά παροτρύνει τα κ – μ να κάνουν χρήση των υφιστάμενων συμφωνιών, 

όπως η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία, η θεμελίωση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων κ.λπ. 

 

 Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και την αντίθετη 

άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι το Brexit δεν θα αποτελέσει τη μαγική λύση για το 

σύνολο των θεμάτων άμυνας και ασφάλειας που απασχολούν την Ένωση. Και αυτό, 

διότι η αισιόδοξη προοπτική ότι η ΚΠΑΑ θα μπορούσε πλέον να εξελιχθεί ομαλά 
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μετά την απελευθέρωσή της από τα δεσμά που της επέβαλε το ΗΒ, φαίνεται να 

αγνοεί τουλάχιστον τέσσερις παράγοντες.  

 

 Αρχικά, ότι το ΗΒ δεν αποτελούσε τη μόνη χώρα η οποία λειτουργούσε με 

έντονο σκεπτικισμό απέναντι στην ΕΕ. Και άλλες χώρες όπως η Πολωνία που 

συνήθιζε να κρύβεται πίσω από την αρνητική στάση της Μεγάλης Βρετανίας θα 

απαιτηθεί τώρα πλέον να ορθώσει το δικό της λόγο και να δείξει τις πραγματικές τις 

προθέσεις. Κατά δεύτερον, ότι οι προτάσεις που σήμερα έχουν τεθεί προς συζήτηση 

αναφορικά με τη βελτίωση των ρυθμών υλοποίησης της ΚΠΑΑ, αφορούν κυρίως σε 

θεσμικά κείμενα τα οποία σε πρακτικό επίπεδο δεν ασχολούνται καθόλου με το 

γεγονός της έλλειψης έμπρακτης υποστήριξης από τα κ – μ. 

 

 Έχοντας αυτό κατά νου μπορούμε να πούμε ότι ως μεγαλύτερο ίσως 

πρόβλημα για την περαιτέρω εξέλιξη της ΚΠΑΑ αναδεικνύεται η ύπαρξη του ΝΑΤΟ, 

το οποίο φαντάζει ως η τέλεια εναλλακτική επιλογή για τη διαχείριση των θεμάτων 

ασφαλείας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν ασκείται μέχρι στιγμής 

και η απαραίτητη πίεση σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να τεθούν επιτέλους οι βάσεις 

για μια αξιόπιστη πολιτική άμυνας εντός της ΕΕ. Πλέον των παραπάνω, αν ψάξουμε 

βαθύτερα θα δούμε ότι η μικρή απήχηση που μέχρι σήμερα είχε η ΚΠΑΑ μεταξύ των 

κ – μ, δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στα εμπόδια τα οποία έθετε το ΗΒ στην 

υιοθέτηση των απαιτούμενων δομικών αλλαγών. Αποδεικνύεται ότι αυτή είναι 

επίσης αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων στην ικανότητα της 

ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε ότι αφορά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. 

 

 Ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στο ότι η Γαλλία και η Γερμανία που 

αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τα 

θέματα ασφάλειας και άμυνας στην ΕΕ, δεν κατέστη ακόμη δυνατό να επιδείξουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα συνεργασίας, ούτε τα απαραίτητα επίπεδα σύμπνοιας. 

Δυστυχώς, υφίσταται μικρός βαθμός συμφωνίας επί των κρίσιμων θεμάτων όπως 

η φύση και το είδος των δεσμεύσεων, οι γεωγραφικές προτεραιότητες και οι 

προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας. Στην απευκταία περίπτωση που οι δύο 

αυτές χώρες δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους, αυτό θα σημαίνει ότι όποιες άλλες 

πρωτοβουλίες αναληφθούν θα πέσουν στο κενό. 
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 Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας αφορά στο ότι οι τρέχουσες προτάσεις 

απαιτούν μεγαλύτερους βαθμούς ολοκλήρωσης για την υλοποίησή τους. Αυτό 

σημαίνει ότι τα κ – μ είναι απαραίτητο να αποδεχθούν την παραχώρηση της εθνικής 

τους κυριαρχίας, στο βωμό μιας αμφιλεγόμενης εξασφάλισης των εθνικών τους 

στρατηγικών επιδιώξεων και της ασφάλειας των πολιτών τους. Το παραπάνω, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα καταφέρνουν να 

αυξάνουν ή να διατηρούν τα ποσοστά τους, χρησιμοποιώντας τη ρητορική της μη 

παραχώρησης της εθνικής κυριαρχίας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι μάλλον 

δύσκολο η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να λάβει την υποστήριξη που της 

αξίζει. Κατόπιν αυτών η απαισιόδοξη άποψη υποστηρίζει ότι η αποχώρηση του ΗΒ 

είναι δύσκολο να φέρει ριζικές αλλαγές στο ήδη υπάρχον σκηνικό της ΚΠΑΑ οι 

οποίες θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

 Ωστόσο από την άλλη διαφαίνεται από τις πρωτοβουλίες οι οποίες τελευταία 

αναλαμβάνονται, όπως η PESCO που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι το Brexit 

μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την βήμα προς βήμα υιοθέτηση αλλαγών 

στην ΚΠΑΑ. Οι αλλαγές αυτές μάλλον θα αφορούν -τουλάχιστον κατά τα πρώτα 

στάδια- σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και ασφάλειας. Αυτό, διότι στον υπόψη 

τομέα έχουν γίνει πολλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Η 

πρώτη αλλαγή στο πεδίο της ΚΠΑΑ, μάλλον θα αφορά στην αναβάθμιση του 

τρόπου που αυτή λειτουργεί, με σκοπό τη βελτίωσή της σε όλα τα επίπεδα. Η 

δεύτερη ενδεχόμενη αλλαγή αφορά στις επιχειρησιακές δυνατότητες της ΚΠΑΑ. Το 

ΗΒ όπως είδαμε αποτελεί μια υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη, αφού μεταξύ άλλων 

είναι μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν επιχειρησιακό στρατηγείο, 

ικανό να διευθύνει επιχειρήσεις. Επιπλέον, διαθέτει υψηλού επιπέδου δυνατότητες 

τις οποίες λίγα κ – μ μπορούν να συναγωνιστούν, όπως για παράδειγμα στον τομέα 

της συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 

στρατιωτικές δυνατότητες του ΗΒ αντιστοιχούν σε περίπου 25 τοις εκατό των 

ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Δεδομένου όμως ότι το ΗΒ ήταν πάντα 

αρνητικό στο να διαθέσει τις δυνάμεις του στις υπηρεσίες της ΕΕ, το Brexit είναι 

τελικά πολύ πιθανό να μην έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πρακτικό επίπεδο 

(Lawrence, 2017). 
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 Συνεχίζοντας με τις ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να επιφέρει το Brexit, 

ένα άλλο ενδεχόμενο έχει να κάνει με την αναπόφευκτη μείωση του ειδικού βάρους 

της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης το οποίο θα λειτουργήσει μάλλον ως 

ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη της ΚΠΑΑ. Ο περιορισμός των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ θα οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου 

στρατιωτικής φιλοδοξίας, επηρεάζοντας έτσι τις ευρύτερες επιδιώξεις της στον 

τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Η συμμετοχή του ΗΒ στην ΚΠΑΑ έδινε μια 

ιδιαίτερη αίγλη στο όλο εγχείρημα η οποία εκπορεύονταν από τις παγκόσμιες 

προοπτικές της συγκεκριμένης χώρας. Είναι βεβαίως αρκετά δύσκολο να 

υπολογίσει κανείς το πόσο θα στοιχίσει η έξοδος του ΗΒ όσον αφορά στη 

στρατηγική σκέψη και στην ικανότητα της ΕΕ να διατηρήσει τα επιθυμητά επίπεδα 

εξωστρέφειας, καθώς και της γενικότερης εικόνας της ως ενός παίκτη ο οποίος 

επιδιώκει την παγκόσμια αναγνώριση (Major & von Voss, 2017, pp. 2-3). Η μείωση 

ωστόσο του ειδικού βάρους της Ένωσης στον αμυντικό τομέα μπορεί να 

εξισορροπηθεί μέσα από την ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών, την ορθή 

διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, τη συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των κ – 

μ, τη δημιουργία ή ενεργοποίηση κατάλληλων δομών, αλλά και την έμπρακτη 

δέσμευση των ευρωπαϊκών κρατών για την αύξηση του βαθμού αμυντικής 

ολοκλήρωσης. 

 

 Βλέποντας το θέμα πιο σφαιρικά και υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορούμε 

με σχετική ευκολία να διατυπώσουμε την άποψη ότι το Brexit  θα αποβεί ζημιογόνο 

τόσο για την ΕΕ, όσο και για το ίδιο το ΗΒ. Καταρχήν, αποστερεί από την υπόλοιπη 

Ευρώπη έναν πιθανό ηγέτη και πρωταγωνιστή στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της 

συλλογικής άμυνας και ασφάλειας και αντιστρόφως αποστερεί το ίδιο το ΗΒ από τη 

δυνατότητά του να επηρεάζει τα τεκταινόμενα στη γηραιά ήπειρο. Από την άλλη 

ωστόσο, η ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την παραπάνω εξέλιξη ως ευκαιρία 

και να αναπτυχθεί προς τον τομέα που γνωρίζει καλύτερα από όλους. Να 

χρησιμοποιήσει δηλαδή το συγκριτικό της πλεονέκτημα στη διαχείριση κρίσεων και 

να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συνεργαζόμενη πιο στενά με άλλους 

οργανισμούς και κράτη τα οποία δύνανται να της παρέχουν όλα τα απαραίτητα 

στρατιωτικά εργαλεία (Smith, 2015). Στην προσπάθειά της αυτή θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τους δεσμούς των κ – μ της με το ΝΑΤΟ, το οποίο μπορεί με 

κατάλληλους χειρισμούς να αποτελέσει πολύτιμο εταίρο στην ανάπτυξη ενός 
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συστήματος διευρυμένης συλλογικής άμυνας η οποία θα καλύπτει και θα δύναται 

να αντιμετωπίζει το σύνολο των σύγχρονων απειλών. 

 

 Το ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αντίπαλος 

οργανισμός, διότι πολύ απλά τα περισσότερα κ – μ της ΕΕ ταυτόχρονα είναι και 

μέλη του ΝΑΤΟ. Οι δομές και οι διαδικασίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τη 

συμμαχία, αλλά θα πρέπει να τη συμπληρώνουν και να καλύπτουν κυρίως τομείς 

που αυτό δεν δύναται ή του είναι δύσκολο να ασχοληθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα 

αρθούν οι όποιες αμφιβολίες ή καλύτερα φοβίες ενυπάρχουν στη σχέση της 

Ένωσης με τον οργανισμό, φοβίες που κάποιες φορές οδηγούν σε εντάσεις και 

αυξημένη ανησυχία αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού 

ανεξαρτητοποιημένου συστήματος ασφάλειας και άμυνας (Bloomberg, 2017).  

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ BREXIT 

 

 Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις επιπτώσεις που 

πιθανόν να έχει το Brexit στην ελληνική άμυνα και ασφάλεια και φυσικά θα 

αναφερθούμε και στα θέματα αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Αποτελεί μια 

πραγματικότητα ότι η χώρα μας τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια μαστίζεται από 

μια πρωτόγνωρη για την εποχή οικονομική κρίση. Το γεγονός αυτό προφανώς 

συμπαρασύρει και επηρεάζει μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως η ανάγκη για 

δραστική μείωση των δαπανών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του κράτους. Μία 

από αυτές τις δαπάνες αφορά και το πολύ σημαντικό θέμα της άμυνας της χώρας, 

δεδομένων των απειλών που έχει να αντιμετωπίσει με βάση τη γεωγραφική της 

θέση, τις απειλές που αναδύονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την έντονα 

αναθεωρητική στάση της γειτονικής Τουρκίας η οποία με κάθε τρόπο προσπαθεί να 

δηλώσει την παρουσία της στο Αιγαίο. Σε ότι αφορά στις απειλές που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα σήμερα, αυτές εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο με αυτές που αντιμετωπίζουν 

οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, πολύ πιο έντονα βιώνεται το θέμα που 

δημιουργείται με την παράνομη διακίνηση και μεταφορά μεταναστών, αφού η θέση 

της ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ την καθιστά αυτόματα και σημείο εισόδου 

των μεταναστευτικών ροών.  
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 Παρά την όποια οικονομική δυσπραγία τα ποσά που δαπανά η χώρα μας 

ετησίως ως ποσοστό του ΑΕΠ για την άμυνά της, υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά των 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Πρίφτη, 2017). Συνεπώς, η Ελλάδα με ποσοστό 2,4% 

επί του ΑΕΠ αποτελεί μια υπολογίσιμη στρατιωτικά δύναμη και έναν σημαντικό 

εταίρο στην υλοποίηση και προώθηση της ΚΠΑΑ. Επιπλέον, ως μέλος της 

Βορειοατλαντικής συμμαχίας αποτελεί μια από τις πέντε (5) χώρες κ – μ της ΕΕ οι 

οποίες διαρκώς επιτυγχάνουν το στόχο του 2% που έχει τεθεί ως ελάχιστο αποδεκτό 

όριο για τις αμυντικές δαπάνες. Εξετάζοντας υπό αυτό το πλαίσιο τη σχέση της 

χώρας μας με το ΗΒ και την ΕΕ μετά το Brexit, μπορούμε να κάνουμε τις εξής 

παρατηρήσεις. 

 

 Η πρόσφατη προσυπογραφή από τη χώρα μας της Κοινής Δήλωσης σχετικά 

με τη συμμετοχή της στο θεσμό της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας για την 

Άμυνα και την Ασφάλεια (Europe Direct, 2017) καταδεικνύει την έμπρακτη επιθυμία 

της Ελλάδας να συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής άμυνας. 

Επιπρόσθετα, μέσα από αυτή τη συμφωνία ανοίγεται μία μεγάλη ευκαιρία για τη 

χώρα μας, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε ο υπουργός άμυνας Πάνος Καμμένος, 

καθόσον για πρώτη φορά η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από το υπό σύσταση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, μέσω του οποίου πρόκειται να υπάρξει χρηματοδότηση 

της ΕΕ για την αμυντική βιομηχανία (HuffPost Greece, 2017). Το παραπάνω 

δύναται αφενός να ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό τον κρατικό προϋπολογισμό και 

αφετέρου να συμβάλλει στην απόκτηση κρίσιμης και σημαντικής τεχνογνωσίας για 

την παραγωγή οπλικών συστημάτων παντός είδους.  

 

 Από την άλλη και το Brexit ως γεγονός μπορεί να συμβάλλει στη διευκόλυνση 

ανάληψης πρωτοβουλιών από τη χώρα μας προς την κατεύθυνση της αμυντικής 

ολοκλήρωσης της Ένωσης. Αυτό διότι όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η 

χώρα μας αποτελεί ήδη έναν σημαντικό εταίρο σε θέματα ασφάλειας, λόγω του 

ισχυρού στρατού που διατηρεί. Συνδυάζοντας αυτό με την γεωγραφική της θέση, 

αλλά και τις παραδοσιακά καλές τις σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής 

καταλαβαίνουμε ότι η έξοδος του ΗΒ από την Ένωση μπορεί να δώσει άλλη 

δυναμική στο ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο ευρωμεσογειακό χώρο. 
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 Ταυτόχρονα η Ελλάδα σε μια εποχή όπου οι ίδιοι πόροι είναι ισχνοί, μπορεί να 

επωφεληθεί τα μέγιστα από τις προβλέψεις των όποιων συμφωνιών που αφορούν 

σε θέματα όπως για παράδειγμα η δημιουργία κοινής αμυντικής βιομηχανίας και η 

ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνιακών μέσων. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να 

λησμονούμε ότι με το Brexit συνδέεται άμεσα και η εξέλιξη του θέματος του 

Κυπριακού, το οποίο ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική εδώ και δεκαετίες. Σε 

αυτόν τον τομέα οι απόψεις διίστανται. Από τη μία «η αποχώρηση της Βρετανίας 

από την ΕΕ θα μειώσει εκ των πραγμάτων τα πολιτικά ερείσματα της Τουρκίας εντός 

της Ένωσης», οδηγώντας σε μια πιο συνεκτική και αποφασιστική πολιτική από 

μέρους της έναντι της Τουρκίας. Ωστόσο, από την άλλη «με τη Βρετανία εκτός ΕΕ 

θα ήταν πιο δύσκολο για την Κυπριακή Δημοκρατία και κατ’ επέκταση την ΕΕ 

γενικότερα να διαπραγματευτούν και να μετριάσουν τις Βρετανικές θέσεις στο 

Κυπριακό». 

 

 Όπως και να έχει η κατάσταση, δεν θα πρέπει να αναμένουμε τουλάχιστον σε 

βραχυπρόθεσμο επίπεδο οι επιπτώσεις του Brexit στο Κυπριακό να είναι ιδιαίτερα 

σοβαρές (Τσίρος, 2017). Σύμφωνα ωστόσο με τον καθηγητή Κουσκουβέλη η 

εύρεση μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό ζήτημα μετά το Brexit, μπορεί να 

αναδείξει την ΕΕ ως μία «δύναμη για το καλό» στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη (Κουσκουβέλης & Παίδη, 2017).   

 

 Αναφορικά τώρα με τη σχέση Ελλάδας και ΗΒ η χώρα μας δεν φαίνεται να έχει 

κάποιο ιδιαίτερο λόγο για τον οποίο αναμένεται να μεταβάλει τη στάση της έναντι 

της Βρετανίας, σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι 

λόγω Brexit θα διακοπεί η ροή μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο 

χωρών ή θα υπάρξει μικρότερος βαθμός συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τις 

κοινές απειλές που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες, όπως η τρομοκρατία και η 

παράνομη μετανάστευση. Κατόπιν των παραπάνω εκτιμάται ότι το Brexit δεν θα 

παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και 

ΗΒ, καθόσον τουλάχιστον σε έναν ορίζοντα δεκαετίας οι παρούσες σχέσεις των δύο 

χωρών δεν αναμένεται να μεταβληθούν (Glen, 2017). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ψήφος των Βρετανών πολιτών υπέρ του Brexit, 

σηματοδότησε μία δομική αλλαγή για το ΗΒ, αλλά ταυτόχρονα και ένα σημείο 

καμπής για την ΕΕ. Ωστόσο, διατυπώσαμε την άποψη ότι το ιστορικής σημασίας 

αυτό γεγονός θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή για την αναγκαία 

αναδιοργάνωση της Ευρώπης τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

συνεργασιών. Θεμελιώδης προϋπόθεση για να συμβεί αυτό αποτελεί η υλοποίηση 

- αντιμετώπιση των παρακάτω. Αρχικά, η ΕΕ και το ΗΒ θα πρέπει να προβούν στη 

λήψη μιας σειράς δύσκολων αποφάσεων. Από την πλευρά του το ΗΒ οφείλει να 

απαντήσει στην ερώτηση για το αν επιθυμεί να διατηρήσει μία στενή οικονομική 

συνεργασία με την ΕΕ, όπως και αν επιθυμεί να διατηρήσει ή ακόμη και να 

ενδυναμώσει τη συνεργασία του στους τομείς της ασφάλειας και κατ’ επέκταση της 

άμυνας. Αυτό σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση η οποία 

όμως απαιτείται να διατυπωθεί με σαφήνεια από την πλευρά του ΗΒ. 

 

 Από την άλλη τα κ – μ της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα κινηθούν 

με τιμωριτική διάθεση έναντι του ΗΒ, αλλά θα αποδεχθούν μία διευθέτηση η οποία 

θα επιτρέπει τη συνέχιση της πρόσβασης της χώρας σε σημαντικά κομμάτια της 

ενιαίας αγοράς. Και αυτό επίσης αποτελεί μία πολιτική απόφαση η οποία απαιτείται 

να διατυπωθεί ευκρινώς. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτική 

σταθερότητα της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν θα καταφέρει η 

ίδια να επιδείξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις δομές, τους θεσμούς και το 

σύστημα λήψεως αποφάσεών της, ενώ παράλληλα βασική θεωρείται και η αύξηση 

του βαθμού πολιτικής νομιμότητας που αυτή μπορεί να επιτύχει. 

 

 Πέραν των παραπάνω, από τα στοιχεία που παρατέθηκαν προκύπτει ότι οι 

κύριες προκλήσεις τις οποίες θα κληθούν άμεσα να αντιμετωπίσουν η ΕΕ και το ΗΒ 

μετά το Brexit αφορούν σε δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον 

επανακαθορισμό του ρόλου του ΗΒ εκτός της ΕΕ και το δεύτερο με τον 

επαναπροσδιορισμό της ευρωπαϊκής άμυνας. Στο τομέα της ΚΠΑΑ η υφιστάμενη 

συμφωνία για τις τρίτες χώρες (Tardy, 2014) - η οποία χονδρικά προβλέπει τη 

δυνατότητα αποδοχής συνεισφορών από χώρες μη κ – μ στις διάφορες αποστολές 

της ΕΕ- προσφέρει μια καλή βάση για την έναρξη των συνομιλιών στον τομέα της 
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ασφάλειας και άμυνας με το ΗΒ. Ίσως σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το ΗΒ να 

μπορούσε να έχει τη δική του ιδιαίτερη θέση. 

 

 Με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και χώρες μη κ – μ μπορούν να 

συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν, εφόσον το επιθυμούν στον οργανισμό 

ευρωπαϊκής ασφάλειας. Έτσι, μέσα από το διάλογο με το ΗΒ εκτιμάται ότι μπορούν 

να βρεθούν εκείνα τα κοινά σημεία, τα οποία θα οδηγήσουν στη συνέχιση της 

αμυντικής συνεργασίας στους τομείς της ανάληψης αποστολών και της ανάπτυξης 

κοινής στρατιωτικής βιομηχανίας. Επιπλέον, το ΝΑΤΟ θα έβγαινε και αυτό 

κερδισμένο από την ανάπτυξη μιας λειτουργικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας 

και άμυνας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, καθώς μέσα από αυτή θα διευκολύνονταν η ταχύτερη 

υιοθέτηση και εφαρμογή των προβλέψεων της κοινής δήλωσης ΝΑΤΟ και ΕΕ του 

2016. 

 

 Το επόμενο βήμα όπως ειπώθηκε και παραπάνω είναι να επαναπροσδιοριστεί 

η ευρωπαϊκή άμυνα. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν την τάση να πιστεύουν ότι 

η λύση στα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν συνδέονται με θεσμούς και 

κυρίως με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση όμως και τα δύο αυτά σχήματα 

έχουν το καθένα τους δικούς του περιορισμούς. Το ΝΑΤΟ παραμένει μία συμμαχία 

στρατιωτικής φύσης, ενώ η ΕΕ μπορεί από την άλλη να παράσχει το σύνολο των 

απαραίτητων και κρίσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση μη στρατιωτικής φύσης 

απειλών. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΠΑΑ συνεισφέρει σημαντικά σε θέματα ασφάλειας, 

ωστόσο τα κύρια εργαλεία της και ο χειρισμός τους παραμένουν στη δικαιοδοσία 

της ευρωπαϊκής επιτροπής και των εθνικών κρατών. Για αυτό το λόγο ίσως να είναι 

αποπροσανατολιστικό το ερώτημα που συχνά τίθεται σχετικά με το σε ποιον από 

τους δύο θεσμούς θα πρέπει να επαφίεται η ευρωπαϊκή άμυνα. Το σωστό ερώτημα 

θα έπρεπε να αφορά στο πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να εξασφαλίσουν ένα 

αποδοτικό σύστημα ασφάλειας για την Ένωση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις 

αναγκαίες δυνατότητες για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, των χωρών και 

συνόρων που την απαρτίζουν. Θα πρέπει συνεπώς να κατανοήσουμε ότι η 

σπουδαιότητα των θεσμών έγκειται στο συγκερασμό δυνάμεων και ιδεών, καθώς 

και στη σφυρηλάτηση συμφωνιών, όπου αυτό απαιτείται. Ο ρόλος των κρατών από 
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την άλλη έγκειται στη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των διαμορφούμενων 

σχημάτων και στην παροχή πολιτικής καθοδήγησης. Από τα παραπάνω 

καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαίο -ιδιαίτερα σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως 

είναι η ΕΕ- να υπάρξει συμφωνία και αρμονία μεταξύ της επιθυμίας των κρατών και 

των διαμορφούμενων θεσμών. Τρανταχτό παράδειγμα μιας τέτοιας αρμονικής 

συμβίωσης αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή της PESCO η οποία όπως ήδη 

αναφέραμε είναι ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα προς της σωστή κατεύθυνση για 

τη δημιουργία του λεγόμενου Ευρωστρατού. Παράλληλα η συμφωνία αποδεικνύει 

την έμπρακτη επιθυμία των ευρωπαϊκών χωρών για ανάληψη των ευθυνών που 

τους αναλογούν στον τομέα της εξασφάλισης της ευρωπαϊκής επικράτειας από το 

σύνολο των απειλών που αντιμετωπίζουν.   

 

 Έχοντας πει τα παραπάνω, η αρχική θέση η οποία διατυπώθηκε στην 

παρούσα εργασία εκτιμάται ότι υποστηρίζεται επαρκώς από τα παρατιθέμενα 

στοιχεία. Πράγματι, υπό τις προϋποθέσεις που έχουμε ήδη αναφέρει και αφορούν 

τόσο σε ζητήματα πρακτικής φύσεως, όσο και σε θέματα που έχουν να κάνουν με 

την κουλτούρα και τη γενικότερη ψυχοσύνθεση των Ευρωπαίων πολιτών, το Brexit 

θα μπορούσε να αποτελέσει το απαραίτητο εκείνο έναυσμα – ευκαιρία για την 

επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ολοκλήρωσης της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει 

να αποδειχθεί και σίγουρα τόσο κατά την επόμενη χρονική περίοδο που 

χαρακτηρίζεται ως μεταβατική, όσο και μετά την έξοδο του ΗΒ, τίποτα δεν θα πρέπει 

να θεωρείται ως δεδομένο, καθόσον οι συσχετισμοί και οι ισορροπίες βρίσκονται σε 

μια κατάσταση συνεχούς μεταβολής. 

 

 Άποψη του γράφοντος αποτελεί το γεγονός ότι ούτε η ΕΕ, αλλά ούτε και το ΗΒ 

θα έχουν κάτι να κερδίσουν σε μακροπρόθεσμη βάση, μέσα από την κλιμάκωση 

των μεταξύ τους σχέσεων. Οι δεσμοί αλληλεξάρτησης οι οποίοι είναι έμφυτοι λόγω 

της γεωγραφικής θέσης του ενός σε σχέση με τον άλλον δεν μπορούν και δεν πρέπει 

σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν. Μία μη ομαλή έξοδος του ΗΒ δεν θα 

εξυπηρετούσε κανέναν από τους δύο, ενώ παράλληλα θεωρούμε ως δεδομένο ότι 

το σημερινό ασταθές και ως ένα βαθμό επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας, απαιτεί 

τη στενή συνεργασία μεταξύ των εθνών, προκειμένου αυτά να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις οι οποίες αναδύονται. Το Brexit 

αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία από μόνη της και για τους λόγους που έχουμε 



-80- 
 

ήδη αναφέρει, εμπεριέχει κάποια εγγενή στοιχεία ρίσκου. Παρατηρώντας όμως τη 

διαμορφούμενη κατάσταση από μία άλλη οπτική η οποία έχει επαρκώς αναλυθεί σε 

προηγούμενες ενότητες, εκτιμάται ότι μπορεί να μετατραπεί σε μια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής ιδέας και την ισχυροποίηση του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος.    

 

 Κλείνοντας την παρούσα εργασία δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι 

οι στιγμές που βιώνουμε είναι ιστορικές. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε ως 

συνειδητοποιημένοι και ώριμοι πλέον πολίτες μιας Ένωσης η οποία μετράει κάτι 

παραπάνω από εξήντα χρόνια ζωής, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, 

ώστε η φλόγα του ευρωπαϊκού ιδεώδους να δυναμώσει. Η γηραιά ήπειρος με το 

βαρύ ιστορικό παρελθόν της δεν έχει άλλη επιλογή από το να βγει από αυτή τη 

διαδικασία πιο ισχυρή και απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις που μέχρι σήμερα 

στάθηκαν εμπόδιο στην περαιτέρω εξέλιξή της. Οι όποιες μεταβολές επέλθουν θα 

πρέπει να είναι ομαλές και πάνω από όλα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών 

και της Ένωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, το Brexit πρέπει και μπορεί να αποτελέσει 

την απαρχή για την αναδόμηση και επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών 

ολοκλήρωσης.   
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