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Εισαγωγή 

   Η κρίση της Αραβικής Άνοιξης που έλαβε χώρα στην εγγύς περιφέρεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρέασε αναµφίβολα τη φυσιογνωµία της Μέσης Ανατολής 

ενώ αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πηγή ζητηµάτων ασφαλείας, δοκιµάζοντας 

ξανά µετά την κρίση στα Βαλκάνια, τα αντανακλαστικά της. Η ασφάλεια της Ένωσης 

που δείχνει να ταλανίζεται από την οικονοµική κρίση και τις φυγόκεντρες δυνάµεις 

στο πολιτικό και οικονοµικό πεδίο, έρχεται αντιµέτωπη µε το νέο τοπίο που 

διαµορφώνεται τόσο στη νότια περιφέρεια της όσο και λόγω των ζυµώσεων και τον 

αντίκτυπο που έχει το φαινόµενο στο εσωτερικό της, κάνοντας επιτακτική την 

ανάγκη για ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων στην 

κατεύθυνση της αντιµετώπισης των αναδυόµενων διληµµάτων ασφαλείας. Ο τοµέας 

της ασφάλειας λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τον διέπει στην άσκηση πολιτικής από 

την Ένωση και το κάθε κράτος µέλος µεµονωµένα, αποτελεί πεδίο στο οποίο 

εκκρεµεί το εγχείρηµα της ολοκλήρωσης, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για 

την εξεύρεση των εργαλείων εκείνων µε τα οποία η Ένωση θα σταθεί απέναντι στις 

απαιτήσεις της εποχής που δεν µπορεί να παραβλέψει από την ατζέντα της. Το 

φαινόµενο της Άνοιξης για το οποίο καµία πρόβλεψη δεν είχε κατατεθεί, έρχεται να 

υπογραµµίσει το δυναµικό περιβάλλον αστάθειας στην περιφέρεια της Ένωσης και 

τις συντελούµενες αλλαγές ισορροπιών στο υποσύστηµα της Μέσης Ανατολής. Σε 

µια εποχή που το οικονοµικό πεδίο ζητηµάτων δείχνει να µονοπωλεί το ενδιαφέρον 

των κέντρων αποφάσεων, παραµερίζοντας τις υπόλοιπες πτυχές και αρχές των 

διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής, επανέρχεται εµφατικά στην 

επικαιρότητα η ανάγκη ολιστικής διερεύνησης των τεκταινόµενων του διεθνούς 

γίγνεσθαι. Σκοπός του πονήµατος είναι η συνολική εξέταση του φαινοµένου και του 

αντίκτυπου των προεκτάσεων του στον τοµέα της ασφάλειας της Ευρώπης.  

   Ειδικότερα στο 1
ο
 Κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική περιγραφή των γεγονότων και 

των επικρατέστερων αιτιών του, καθώς επίσης και µια ανάλυση των ειδικών 

συνθηκών που επικρατούσαν στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη 

Συρία κατά την εκδήλωση του φαινοµένου, που κρίνεται ότι συµβάλουν στη 

σφαιρικότερη κατανόηση του. Στο 2
ο
 Κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρώπης και του ρόλου που 
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διαδραµάτισε κατά την εκδήλωση του φαινοµένου. Στο 3
ο
 Κεφάλαιο παρουσιάζονται 

οι προκλήσεις ασφαλείας τις οποίες ανέδειξε το φαινόµενο, και στο 4
ο
 Κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες που ήδη έχουν αναληφθεί και επιχειρείται µια 

προσπάθεια αποτίµησης τους και εξαγωγής συµπερασµάτων.  
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Κεφάλαιο 1 

1.1 Η Αραβική Άνοιξη (ή µια άνοιξη χωρίς άνθη)  

   Πιθανόν ούτε ο πιο ευφάνταστος νους θα ήταν σε θέση να προβλέψει πως ένα 

περιστατικό, το οποίο θα µπορούσε να αποτελεί απλά ένα τίτλο είδησης της 

καθηµερινής επικαιρότητας, θα µετεξελισσόταν σε θρυαλλίδα συνταρακτικών 

εξελίξεων. Ο αυτοπυρπολισµός ενός βιοπαλαιστή µικροπωλητή στην Τυνησία στις 17 

∆εκεµβρίου 2010, του Μοχάµεντ Μπουαζίζι, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την 

ταπεινωτική συµπεριφορά και δίωξη των αρχών εναντίον του, στην προσπάθειά του 

να εξασφαλίσει το πενιχρό για την επιβίωσή του εισόδηµα, θα αποτελούσε τη σπίθα 

που θα άναβε τη φωτιά των αντιδράσεων.  

   Οι αλυσιδωτές εκρήξεις εξεγέρσεων που ακολούθησαν σε ένδειξη διαµαρτυρίας 

εναντίον της καθεστηκυίας τάξης και των καταπιεστικών αυταρχικών καθεστώτων τα 

οποία εξουσίαζαν τους λαούς της Μέσης Ανατολής και των βόρειων ακτών της 

Αφρικανικής ηπείρου (Μαχρέµπ
1
), περιείχαν τη δυναµική της αλλαγής και της 

ελπίδας για µια καλύτερη επόµενη ηµέρα. Εξεγέρσεις εκδηλώθηκαν σε Τυνησία, 

Αίγυπτο, Λιβύη, Υεµένη, Μπαχρέιν και Συρία µε διαφορετικό τρόπο, µέσο έκφρασης 

και τελική κατάληξη. Απαίτηση ήταν ένα διαφορετικό πολιτικό σύστηµα, 

περισσότερη δηµοκρατία, λιγότερη διαφθορά και σύστηµα διακυβέρνησης 

διαλλακτικότερο σύµφωνα µε τις ιδέες του φιλελεύθερου δυτικού πολιτισµού. Κοινός 

παρονοµαστής των αντιδράσεων υπήρξε η στάση απέναντι στην πολιτική και 

οικονοµική τάξη που επικρατούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οι αραβικοί λαοί βγήκαν 

στους δρόµους για να απαιτήσουν λύση στα καθηµερινά προβλήµατα τους όπως της 

ανεργίας, της οικονοµικής εξαθλίωσης, της έλλειψης κοινωνικών παροχών και της 

καταπίεσης των ατοµικών τους ελευθεριών για τα οποία υπεύθυνοι θεωρούνταν οι 

επικεφαλείς επί µακρά χρονική περίοδο στην εξουσία των καθεστώτων των κρατών 

τους.    

   Τα δυτικά ΜΜΕ ουσιαστικά υπήρξαν και οι δηµιουργοί του όρου της «Αραβικής 

Άνοιξης», περιγράφοντας τη διεκδίκηση ελπίδας και το ντόµινο εξάπλωσης σε 

αντιστοιχία µε τις αναταραχές στην ανατολική Ευρώπη έναντι των κοµµουνιστικών 

                                                           
1
 Μαχρέµπ: Στα αραβικά σηµαίνει «∆ύση», το σηµείο που κρύβεται ο ήλιος,  η περιοχή της 

βόρειας Αφρικής που βρέχεται από τη Μεσόγειο. Περιλαµβάνει το Μαρόκο, την Αλγερία, 

την Τυνησία και τη Λιβύη. 
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καθεστώτων το 1989 στο ξεκίνηµα της κατάρρευσης του ανατολικού µπλοκ. Ο 

γεµάτος συµβολισµό τίτλος «Άνοιξη» επιχειρεί να περιγράψει την ελπιδοφόρα νέα 

κατάσταση που αναµενόταν να διαµορφωθεί µετά την παύση του «Χειµώνα», της 

εποχής δηλαδή της κυριαρχίας των αυταρχικών καθεστώτων, καταδικάζοντας έτσι 

αυτόµατα την πρότερη κατάσταση και χαιρετίζοντας την νέα. Άλλωστε ο τελικός 

στόχος της διεκδίκησης εγκαθίδρυσης της δηµοκρατίας στα αραβικά κράτη εµφανίζει 

οµοιότητες µε την προσπάθεια των κρατών του πρώην σοβιετικού µπλοκ να 

ενταχθούν στα θεσµικά όργανα κρατών που είναι συνυφασµένη η ιστορία τους µε τη 

δηµοκρατία, επιβεβαιώνοντας έτσι την πεποίθηση πως η δηµοκρατία αποτελεί το 

πλέον επιθυµητό και διαχρονικά επιτυχηµένο πολίτευµα, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά 

και στην ευρύτερη περιφέρειά της.  

   Οι ελπίδες για αναδιοργάνωση της διακυβέρνησης και βελτίωση των συνθηκών 

ζωής των πολιτών µετά την αποτίµηση των γεγονότων µάλλον παρέµειναν ευσεβείς 

πόθοι καθιστώντας και τον ίδιο τον όρο αντικείµενο κριτικής ως προς την ακρίβεια 

του. Τα αποτελέσµατα ήταν διαφορετικά για το κάθε κράτος στο οποίο έλαβαν χώρα 

κινητοποιήσεις πολιτών καθώς αποδείχθηκε στη συνέχεια πως πέρα από τον αρχικό 

ενθουσιασµό για την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, ουσιαστικά δεν υπήρχε 

κάποιο πλάνο για τη διάδοχη κατάσταση της επόµενης µέρας. Οι διαδηλώσεις θα 

είχαν ως αποτέλεσµα ο πρόεδρος της Τυνησίας Μπεν Άλι να εγκαταλείψει τη χώρα 

ένα µήνα µετά και να διεξαχθούν εκλογές, ενώ στις υπόλοιπες χώρες τα γεγονότα 

εξελίχθηκαν διαφορετικά µε ποικίλα αποτελέσµατα. 

   Το έτος 2002 ο ΟΗΕ µέσω του προγράµµατος ανάπτυξης και συγκεκριµένα της 

περιφερειακής υπηρεσίας για τα αραβικά κράτη, θα εκπονήσει µια αξιολόγηση της 

ανάπτυξης στον αραβικό κόσµο, της οποίας τα ευρήµατα είναι καθοριστικά για την 

κατανόηση της επικρατούσας κατάστασης
2
. Συγκεκριµένα το πόρισµα αναφέρει:  

   « ότι παρατηρείται µια ουσιώδης διαφορά µεταξύ των αραβικών κρατών και άλλων 

περιοχών όσον αφορά τους όρους συµµετοχικής διακυβέρνησης. Το κύµα δηµοκρατίας 

που µεταµόρφωσε τη διακυβέρνηση στη Λατινική Αµερική, την Ανατολική Ασία και την 

Ανατολική Ευρώπη τις δεκαετίες 1980 και 1990, δεν έφτασε στον αραβικό κόσµο. Αυτό 

το έλλειµµα ελευθερίας υπονοµεύει την ανθρώπινη ανάπτυξη και αποτελεί την 

οδυνηρότερη ένδειξη υστέρησης της πολιτικής ανάπτυξης». 

                                                           
2
 James Gelvin, The Arab Uprisings, Oxford University Press, 2012. 
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   Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι σε όλα τα κράτη της περιοχής εµφανίζονταν παρόµοιες 

συνθήκες έλλειψης δηµοκρατικών ελευθεριών, πολιτικών δικαιωµάτων, 

ανεξαρτησίας του τύπου και χαµηλού επιπέδου παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, τα 

οποία αποτελούσαν τροχοπέδη εξέλιξης, καθηλώνοντας τα κράτη στο τέλµα της 

υπανάπτυξης. Υπάρχει µια σύµφωνη γνώµη µεταξύ των αναλυτών ότι η εκδήλωση 

του φαινοµένου δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ένα αίτιο παρά σε ένα µίγµα 

παραγόντων, που ο συνδυασµός τους είχε αυτή την κατάληξη. Σε µια προσπάθεια 

αποµόνωσης των γενικότερων αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση του φαινοµένου 

επηρεάζοντας σε διαφορετικό βαθµό την εξέλιξη του από κράτος σε κράτος, 

εντοπίζονται τα παρακάτω: 

   α) Η ωρολογιακή βόµβα του δηµογραφικού. Η εκτίναξη του πληθυσµού των 

αραβικών κρατών κατά τα τελευταία χρόνια, που σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΗΕ 

υπερδιπλασιάστηκε στην τριακονταετία 1975-2005
3
, σε συνδυασµό µε την 

στατιστική υπεροχή των νεαρών ηλικιών, χαρακτηριστικό παράδειγµα η Αίγυπτος 

όπου σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσµού της είναι κάτω των 35 ετών, κατέστησαν 

µη συµβατή την πληθυσµιακή γιγάντωση µε οποιαδήποτε πολιτική ή οικονοµική 

ανάπτυξη. Η συγκεκριµένη περιοχή έρχεται δεύτερη πίσω µόνο από την υποσαχάρια 

Αφρική στο ποσοστό νεαρών ηλικιών επί του συνολικού πληθυσµού, µια εξέλιξη η 

οποία είναι το φυσικό επακόλουθο της σταδιακής µείωσης της θνησιµότητας λόγω 

προόδου της επιστήµης, χωρίς τον αντίστοιχο περιορισµό στο ρυθµό γεννητικότητας, 

µε αποτέλεσµα την εκτίναξη του αριθµού των νέων τις παραµονές των εξεγέρσεων. Η 

διόγκωση της πλέον ενεργητικής µερίδας του πληθυσµού της νεολαίας, της 

κινητήριας δύναµης των εξεγέρσεων, νοµοτελειακά θα οδηγούσε σε πιέσεις για 

κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. 

   β) Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ίσως τον κοινό παρονοµαστή της εκδήλωσης των 

εξεγέρσεων και της υψηλής αποδοχής του φαινοµένου να αποτέλεσε η ισχνή 

οικονοµική κατάσταση η οποία αξιολογείται από το λαό ως εξίσου αν όχι 

περισσότερο µείζον ζήτηµα σε σχέση µε τις πολιτικές ελευθερίες. Το χαµηλό βιοτικό 

επίπεδο, αποτέλεσµα της υψηλής ανεργίας, επικάλυψε τις υπόλοιπες ιδεολογικές 

διαφορές και συγκέντρωσε στην ίδια µαχόµενη πλευρά ανθρώπους όλων των ηλικιών 

αλλά κυρίως αυτούς της παραγωγικής γενιάς, πτυχιούχους και µη, να διεκδικήσουν το 

                                                           
3
 Arab Human Development Reports, United Nations Development Program 
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δικαίωµα της αξιοπρεπούς επιβίωσης. Η νέα γενιά ερχόταν αντιµέτωπη µε 

ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο 

των σπουδών και των δυνατοτήτων της οδηγώντας την στο τέλµα της ανεργίας ενώ 

το φαινόµενο αυτό διαχέονταν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και επαγγέλµατα
4
. 

Άµεσο παράγωγο αυτής της συνθήκης ήταν να επιτείνονται οι συνθήκες ανέχειας και 

οικονοµικής εξαθλίωσης. Μια µελέτη ειδικότερα καταγράφει για τα κινήµατα 

αντίδρασης: «στο επίκεντρο όλων των κινηµάτων διαµαρτυρίας βρίσκεται ένας 

καινούργιος κοινωνιολογικός τύπος: ο απόφοιτος πτυχιούχος χωρίς µέλλον»
5
.  

   γ) Τα γερασµένα διδακτορικά καθεστώτα. Οι οικονοµικές δυσχέρειες αποδείχθηκαν 

ανυπέρβλητα εµπόδια για τα παρηκµασµένα καθεστώτα των οποίων η νοµιµότητα 

υπήρξε υπό αµφισβήτηση παρόλο που ο µανδύας της κυνικής παθητικότητας και ο 

φόβος της καταστολής δεν επέτρεψε νωρίτερα οποιαδήποτε αντίδραση αν και 

υπέβοσκε ο προβληµατισµός και ένας κοινωνικός αναβρασµός. Κατά την εκδήλωση 

του φαινοµένου ο ηγέτης της Αιγύπτου, Χόσνι Μουµπάρακ βρισκόταν στην εξουσία 

από το 1980, της Λιβύης Μουαµάρ Καντάφι από το 1969 ενώ της Τυνησίας Μπεν 

Άλι από το 1987, έχοντας ουσιαστικά χρεοκοπήσει ιδεολογικά και ηθικά στη 

συνείδηση του λαού τους. Παρατηρείται εποµένως πως οι λαοί είχαν κουραστεί από 

τους ηγέτες τους, είχαν πάψει να ελπίζουν ότι θα µπορούσαν να βρουν λύση στα 

προβλήµατά τους, η εµπιστοσύνη στα συγκεκριµένα πρόσωπα είχε απεµποληθεί και 

το µόνο που απέµενε ήταν η αφορµή για την εκδήλωση αυτής της συσσωρευµένης 

απογοήτευσης. Η απονοµιµοποίηση των καθεστώτων και των πολιτικών τους 

εκφράστηκε διαφορετικά σε κάθε χώρα που εκτυλίχθηκε το φαινόµενο, σε ένα φάσµα 

ενεργειών που εκτεινόταν από βίαιη αποδόµηση των κρατικών δοµών µέχρι µιας πιο 

προσωποπαγούς στάσης που συγκεντρώθηκε στην απόρριψη του προέδρου της 

χώρας. 

   δ) Το καθεστώς της διαφθοράς. Η ισχνή οικονοµική κατάσταση κατέστη 

ανυπόφορη για το µέσο πολίτη ο οποίος ενώ πάσχιζε για την επιβίωση του, 

παρακολουθούσε τις επιχειρηµατικές ελίτ να αποκοµίζουν τεράστια κέρδη από τη 

                                                           
4
 Βλ. Παράρτηµα και γραφήµατα 1,2 σχετικά µε ποσοστά ανεργίας των νέων ανά περιοχή του 

κόσµου µε παράλληλη αύξηση του εργατικού δυναµικού νεαρής ηλικίας που οδηγεί σε µια 

δυσεπίλυτη εξίσωση. 

5
 Paul Mason, Why It’s Still Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions, Verso, 

2013 
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συνεργασία του µε τα καθεστώτα, όπου όλες οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

κατέληγαν σε έναν διαστρεβλωµένο καπιταλισµό νεοφιλελεύθερων αδιαφανών 

συνδιαλλαγών, προς όφελος της προνοµιούχας µειοψηφίας. Οι πελατειακές σχέσεις 

αποτελούσαν πάγια πρακτική αποµυζώντας τον εθνικό πλούτο των κρατών υπέρ των 

ελίτ, αποκλείοντας την πλειοψηφία του λαού από τη συµµετοχή στην αξιοποίηση και 

εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ακόµα και οι ιδιωτικοποιήσεις 

εθνικών περιουσιακών στοιχείων µεθοδευόταν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

καταλήγουν έναντι προνοµιακού τιµήµατος στα χέρια συγκεκριµένων ελίτ ή ακόµα 

και µελών της οικογένειας των καθεστώτων.  

   ε) Το διαδίκτυο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
6
. Υπάρχει κάποιος σκεπτικισµός 

σχετικά µε το βαθµό συµµετοχής των νέων τεχνολογιών στις εξεγέρσεις, αναµφίβολα 

όµως οι εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν το δικό τους ιδιαίτερο ρόλο 

αποτελώντας ένα εργαλείο στην κινητοποίηση των νέων και στη µετάδοση 

πληροφοριών για τις διαδηλώσεις, µέσω του οριζόντιου επιπέδου επικοινωνίας που 

προσφέρουν. Οι απόψεις συγκλίνουν βάση των στοιχείων χρήσης των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης, ότι πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη το πολιτικό πεδίο και ο βαθµός 

ελευθερίας έκφρασης σε κάθε χώρα ξεχωριστά για την ασφαλή εξαγωγή 

συµπερασµάτων, πλην όµως δεν αµφισβητείται ο ρόλος που διαδραµάτισαν στη 

διάδοση των ειδήσεων και στην αρχική ή επακόλουθη  κινητοποίηση
7
.   Με τη χρήση 

του Facebook και του Twitter, ακτιβιστές κατάφεραν να δηµιουργήσουν οµάδες και 

µέσα σε λίγες µέρες στην Αίγυπτο να ξεσηκώσουν χιλιάδες νέων, διατηρώντας 

παράλληλα την ανωνυµία τους, εκµεταλλευόµενοι αυτήν ακριβώς την τάση και την 

απήχηση των σύγχρονων τεχνολογιών στους νέους, παράλληλα µε το απρόσωπο του 

µέσου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της δηµιουργίας σελίδας 

στο Facebook από τον Wael Ghonim, στέλεχος της Google, µε το όνοµα «Είµαστε 

όλοι Khaled Said», µε φωτογραφίες του αλλοιωµένου προσώπου από το θανάσιµο 

ξυλοδαρµό από τοπικούς αστυνοµικούς του νεαρού Αιγύπτιου ακτιβιστή που είχε 

                                                           
6
 Ramesh Srinivasan, Taking power through technology in the Arab Spring, Al Jazeera, Oct 

2012 

7
 Wolsfeld Gadi, «Social Media and the Arab Spring: Politics come first»,  The International 

Journal of Press/Politics, 18(2), 115-137, 2013 
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καταγγείλει διαφθορά της αστυνοµίας, η οποία απέκτησε 350.000 εγγεγραµµένα µέλη 

πριν το ξέσπασµα των διαδηλώσεων.
8
 

   Επιπλέον τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραµάτισαν ειδικό ρόλο στη διάδοση 

των γεγονότων σε πραγµατικό χρόνο και στη διεθνή γνωστοποίηση των αιτηµάτων 

των διαδηλωτών µε τη δύναµη που προσφέρει η εικόνα. Οποιοσδήποτε κάτοχος 

κινητού τηλεφώνου µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, αυτοµάτως είχε τη δυνατότητα και 

την ευκαιρία να µετατραπεί σε ανταποκριτή παγκοσµίου βεληνεκούς. Τέλος, η χρήση 

του διαδικτύου προσέδωσε την δυνατότητα για µετάδοση πληροφοριών οι οποίες δεν 

είχαν υποστεί το φίλτρο της λογοκρισίας, όπως κατά κανόνα συνέβαινε µε τα 

προγράµµατα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ακόµα, µέσω των εφαρµογών 

µεταδόθηκαν πλήθος πιο «ακτιβιστικής» υφής πληροφοριών από οδηγίες οργάνωσης 

και συντονισµού των διαδηλώσεων µέχρι και αντιµετώπισης των συνεπειών της 

χρήσης δακρυγόνων.
9
  

   στ) Η επισιτιστική κρίση. Η κλιµατική αλλαγή µε τη συνεχιζόµενη επί σειρά ετών 

ξηρασία θα είχε το δικό της αντίκτυπο στη Συρία η οποία από αυτάρκης και 

εξαγωγέας τροφίµων, για πρώτη φορά θα µετατραπεί σε εισαγωγέα, ενώ παράλληλα 

πλήττοντας τη Ρωσία µε υψηλές θερµοκρασίες, θα επιφέρει µια µείωση 40% στην 

παραγωγή σιτηρών αναγκάζοντας την να περιορίσει τις εξαγωγές της µη µπορώντας 

να τροφοδοτήσει την Αίγυπτο της οποίας ήταν κύριος πάροχος. Αποτέλεσµα ήταν µια 

κρίση στις τιµές των τροφίµων και σε συνδυασµό µε την παγκόσµια αλλαγή στο 

επίπεδο τιµών, το ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισµού για την κάλυψη της 

διατροφικής ανάγκης στις χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι σηµαντικά το 

υψηλότερο παγκοσµίως.
10

 Άλλωστε µε την εξαίρεση των πετρελαιοπαραγωγών 

κρατών του κόλπου, τα υπόλοιπα κράτη, λίγες πολιτικές µακροπρόθεσµης 

αντιµετώπισης είχαν θεσπίσει  έναντι των δυσµενών παραµέτρων της καλλιέργειας 

                                                           
8
 Habibul Khondker, «Role of the new media in the Arab Spring», Globalizations, October 

2011, Vol.8, No 5, pp. 675-679,  Routledge 

9
 Amr Tarek Η επίδραση των social media στην αιγυπτιακή επανάσταση, 

https://www.republic.gr/?p=4305, προσπελάστηκε στις 11 Μαρ 17 

10
 James Gelvin, The Arab Uprisings, Oxford University Press,2012 
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στην περιοχή (έλλειψη νερού και καλλιεργήσιµης γης), µε αποτέλεσµα να είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επιδεινούµενη κλιµατική αλλαγή
11

.  

 

1.2 Μέση Ανατολή 

   Η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει χαρακτηριστεί ως η κοιτίδα πλούσιων 

πολιτισµών µε συνεχή ιστορική παρουσία και µε σηµαντική συνεισφορά στην 

ανθρωπότητα στους τοµείς των επιστηµών, των γραµµάτων και των τεχνών. 

Αποτέλεσε πεδίο εµφάνισης και αφετηρία διάδοσης τριών από τις δηµοφιλέστερες 

θρησκείες του κόσµου (Χριστιανισµός, Μουσουλµανισµός και Ιουδαϊσµός), αλλά και 

εκδήλωσης ανταγωνισµών και συγκρούσεων που θα καθορίσουν την κουλτούρα των 

λαών, ενώ έχει την τύχη στο έδαφος της να έχουν εντοπιστεί τα µεγαλύτερα 

κοιτάσµατα πετρελαίου στον κόσµο, προσδίδοντας στα κράτη ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα στο διεθνές σκηνικό. Επιπρόσθετα, λόγω της νευραλγικής γεωγραφικής 

της θέσης αποτελεί σταυροδρόµι των εµπορικών διόδων Ευρώπης – Ασίας – Αφρικής 

αποτελώντας πύλη πρόσβασης στις παραπάνω περιοχές, ενώ είναι συνδετικός κρίκος 

και γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και του 

περσικού κόλπου µέσω της διώρυγας του Σουέζ.
12

 

   Επικεντρώνοντας στη µεταπολεµική περίοδο, δοµικά αίτια των προστριβών και των 

συρράξεων αποτελούν η χάραξη των συνόρων στη µετααποικιακή εποχή από τις 

µεγάλες δυνάµεις στη βάση της δηµιουργίας ζωνών δικής τους επιρροής 

εγκολπώνοντας πληθώρα παθογενειών (φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές 

διαφορές) και κυρίως η δηµιουργία του κράτους του Ισραήλ στην καρδιά του 

µουσουλµανικού κόσµου. Οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες καθόρισαν σύνορα κρατών 

που αντανακλούσαν περισσότερο τις µεταξύ τους ισορροπίες δυνάµεων παρά 

λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της περιοχής. Κατά τον 

προηγούµενο αιώνα η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία ήταν οι δύο εξέχοντες δρώντες 

που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή µε τους µεν πρώτους να ασκούν έλεγχο στη 

Συρία, την Τυνησία και το Λίβανο ενώ οι δεύτεροι στο Ιράκ, την τότε Υπεριορδανία , 

                                                           
11

 David Rosenberg, «Food and Arab Spring», Rubin Center, Oct 2011. 

12
 Το κανάλι χειρίζεται το 8% του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου (Steven Cook,  «Γιατί το 

Σουέζ έχει ακόµα σηµασία», Foreign Affairs)   
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την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Με τη διαδοχική ανεξαρτητοποίηση των κρατών θα 

έρθουν στην επιφάνεια οι δυσλειτουργίες των έξωθεν παρεµβάσεων τροφοδοτώντας 

ένοπλες συγκρούσεις. Η Λιβύη θα αποκτήσει την ανεξαρτησία της το 1951, η 

Τυνησία το 1956, το Ιράκ το 1930, η Συρία το 1936, η Αίγυπτος το 1922 ενώ το 1947 

δηµιουργείται το κράτος του Ισραήλ. Ωστόσο, τα ιστορικά ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη 

της Γαλλίας και Βρετανίας µε το πρόσφατο αποικιοκρατικό παρελθόν, θα συνεχίσουν 

να διατηρούν αυτές τις σχέσεις εξάρτησης που είχαν οικοδοµήσει τα προηγούµενα 

χρόνια µε τις πρώην αποικίες τους στην περιοχή και να επιδεικνύουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις εξελίξεις καθώς διακυβεύονταν σηµαντικά οικονοµικά τους 

συµφέροντα. 

  Κατ΄επέκταση, την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου, η γεωγραφική αυτή περιοχή θα 

αποτελέσει θέατρο αντιπαραθέσεων των δύο νέων µεγάλων δυνάµεων, ΗΠΑ και 

ΕΣΣ∆, που µε την παροχή στήριξης σε εκατέρωθεν συµµαχίες θα προκαλέσουν 

επιπρόσθετες επιπλοκές στις σχέσεις των κρατών και τις περιφερειακές ισορροπίες 

του υποσυστήµατος.  

   Για την Ευρώπη σήµερα η περιοχή αποτελεί µια ζωτική πηγή ενεργειακών πόρων 

και µια τεράστια αγορά και ως εκ τούτου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 

ενεργειακή αυτή εξάρτηση της Ευρώπης καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και τη 

συµπεριφορά της µέχρι τώρα απέναντι στους νότιους γείτονες της. Στον τοµέα της 

ασφάλειας, εξαιρούµενης της Ρωσίας, αποτελεί την κύρια εστία ζητηµάτων όχι µόνο 

λόγω εγγύτητας αλλά ακόµα και λόγω της έντασης των ανακατατάξεων που 

λαµβάνουν χώρα στο υποσύστηµα και της διαιωνιζόµενης αστάθειας στη περιοχή. 

Άλλωστε και η φύση των ζητηµάτων ασφαλείας, που έχουν τις ρίζες τους στην 

περιοχή, διαφέρει όσον αφορά την στρατιωτική απειλή της Ρωσίας από την ανατολή, 

καθώς µπορεί να µην εντοπίζεται κίνδυνος ευθείας στρατιωτικής απειλής αλλά 

έτερων απειλών, που επεκτείνονται σε διαφορετικά επίπεδα.  

 

 

1.3 Η Αίγυπτος 

   Η Αίγυπτος χώρα µε ηγετικό προφίλ στον αραβικό κόσµο παραδοσιακά αποτελεί 

έναν κρίσιµο κόµβο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ουσιαστικό παράγοντα 
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της συνάρτησης ∆ύση – Μέση Ανατολή. Χώρα οµοιογενής κοινωνικά µε πλούσια 

ιστορία ξεχωριστή εθνική ταυτότητα και φορέας σηµαντικού φορτίου ισχύος στο 

εσωτερικό του Ισλάµ, που παράλληλα έχει διαδραµατίσει ρόλο πρωτοπόρου και 

βαρόµετρου, κυρίως κατά την εποχή του Γκαµάλ Αµπντέλ Νάσερ εµπνευστή του 

«κινήµατος των αδέσµευτων» αλλά και της προσπάθειας του παναραβισµού
13

. Η 

νεότερη ιστορία της µετά την ανεξαρτησία από την Αγγλία στο πολιτικό πεδίο έχει να 

επιδείξει, τη βασιλεία του Φαρούκ, η οποία θα καταλυθεί το 1952 από τους 

«Ελεύθερους Αξιωµατικούς», µια οµάδα στρατιωτικών, οι οποίοι θα καταλάβουν την 

εξουσία και µε αρχηγό τον Νάσερ θα κηρύξουν την κατ΄επίφαση Αιγυπτιακή 

∆ηµοκρατία. Ο Νάσερ θα παραµείνει στην εξουσία µέχρι το θάνατο του το 1970, 

όπου τη θέση θα πάρει ο έτερος συνεργάτης του στο κίνηµα και αντιπρόεδρος, 

Ανουάρ Σαντάτ. Ο Σαντάτ θα δολοφονηθεί τον Οκτώβριο του 1981 και µια βδοµάδα 

αργότερα θα τον διαδεχθεί στην εξουσία ο Χόσνι Μουµπάρακ, άλλος ένας πρώην 

στρατιωτικός. Ο πρόεδρος Μουµπάρακ θα είναι και το πρόσωπο εναντίον του οποίου 

θα συγκεντρωθεί η λαϊκή οργή καθώς αντανακλούσε όλα εκείνα τα στοιχεία 

καταπίεσης ενός αυταρχικού καθεστώτος. 

   Τα γεγονότα ξεκίνησαν στις 25 Ιανουαρίου µε το Κάιρο και την πλατεία Ταχρίρ να 

αποτελούν το επίκεντρο των διαδηλώσεων. Για την αποµάκρυνση του προέδρου θα 

απαιτούνταν µόλις 18 ηµέρες. Μέσω της χρήσης του διαδικτύου έγινε δυνατή η 

συγκέντρωση περίπου 10.000 διαδηλωτών µε τα συνθήµατα  «Ιrhal» (φύγετε!) και «ο 

λαός απαιτεί την πτώση του καθεστώτος» να κυριαρχούν. Με την παραίτηση του 

Μουµπάρακ το Ανώτατο Συµβούλιο των Ενόπλων ∆υνάµεων θα αναλάβει την 

εξουσία το Μάρτιο του 2011, µε τη δέσµευση διεξαγωγής εκλογών το Σεπτέµβριο 

του ίδιου έτους. Αναγνωρίζοντας όµως την διαφαινόµενη επικράτηση της παράταξης 

των Αδελφών Μουσουλµάνων σε περίπτωση εκλογών, λόγω της επιτυχηµένης 

οργάνωσης τους και της υψηλής απήχησης στα κοινωνικά στρώµατα, έθεσαν σε 

κίνηση ένα µηχανισµό προπαγάνδας και εκφοβισµού περί των δυσµενών επιπτώσεων 

σε περίπτωση νίκης του Ισλαµιστικού κόµµατος. Αρωγοί σε αυτή την ενέργεια ήταν 

οι ισχυροί παράγοντες που απέµειναν από το Εθνικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα του 

Μουµπάρακ και οι οποίοι συνέχισαν να στελεχώνουν θέσεις κλειδιά και εξουσίας στο 

                                                           
13

 Γεώργιος Σπυρόπουλος, Μέση Ανατολή, Αραβο-ισραηλινή διένεξη, Εκδ Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας 



15 

 

δικαστικό σώµα και στις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, διαµορφώνοντας 

παρασκηνιακά διεργασίες.  

   Οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι συνδυάζουν στην ιδεολογία τους την συντηρητικότητα 

των θρησκευτικών πεποιθήσεων µε την πολιτική δραστηριοποίηση. Παρόλο που 

βρισκόταν υπό διωγµό, συνέχισαν τη δράση τους στο κοινωνικό πεδίο, αυξάνοντας 

σταδιακά την επιρροή τους και την ισχύ τους. Έχοντας αποκλειστεί από το 1954 από 

τη συµµετοχή στις εκλογές, συνέχισαν να λαµβάνουν µέρος στηρίζοντας 

«ανεξάρτητους» υποψηφίους, που σαφώς άγονταν και φέρονταν µε γνώµονα τις 

ιδεολογικές γραµµές τους. Λειτουργούσαν σχολεία, κέντρα νεότητας και κλινικές 

παροχής υγειονοµικής περίθαλψης που αποσκοπούσαν στην ανακούφιση των 

αναγκών της χαµηλής και µεσαίας τάξης, ουσιαστικά αναπληρώνοντας και 

τονίζοντας έτσι την ανεπάρκεια του κράτους. Πολιτικό βραχίονα της Αδελφότητας 

αποτελούσε το κόµµα Ελευθερίας και ∆ικαιοσύνης µε σκοπό να εκφράσει επίσηµα 

πλέον τη νοµιµοποιηµένη αποδοχή στα λαϊκά στρώµατα..  

   Από την άλλη πλευρά, οι ένοπλες δυνάµεις της Αιγύπτου έχουν παίξει ιδιαίτερο 

ρόλο στην πρόσφατη ιστορία της καθώς είναι πολυάριθµες, έχουν δοκιµασθεί σε 

µάχη µε τους διαδοχικούς αραβο- ισραηλινούς πολέµους ενώ και οι τρεις πρόεδροι 

της προερχόταν από τις τάξεις του. Επιπροσθέτως όµως στο εσωτερικό του κράτους 

έχουν διαδραµατίσει το ρόλο του θεµατοφύλακα του πολιτικού συστήµατος εξουσίας 

και συνέδραµαν καθοριστικά στη διατήρηση του status quo της πολιτικής ζωής. 

Εµφανίζονται ως εγγυητής του κοσµικού κράτους από ενδεχόµενο ολίσθηµα σε 

«ισλαµοποίηση» της κοινωνίας και έσχατος υπερασπιστής της ασφάλειας και της 

τάξης. Ακόµα, ως θεσµός κατείχαν και διαχειριζόταν περίπου το 30% της 

οικονοµικής ζωής της χώρας µέσω κατασκευαστικών εταιρειών, ξενοδοχείων, 

κτηµατοµεσιτικών εταιρειών, εστιατορίων, βιοµηχανιών κ.ά.  

   Μετά από µια παρατεταµένη προεκλογική περίοδο, οι εκλογές θα διεξαχθούν 

τελικά το Μάιο του 2012 και µετά από δύο γύρους, νικητής θα αναδειχθεί ο 

Μοχάµεντ Μόρσι του κόµµατος Ελευθερίας και ∆ικαιοσύνης.  Ο εκλεγµένος 

πρόεδρος της Μουσουλµανικής Αδελφότητας Μοχάµεντ Μόρσι κατά την µεταβατική 

περίοδο που βρέθηκε στην εξουσία δεν κατόρθωσε να επιφέρει κάποια ουσιαστική 

αλλαγή απέναντι στα πολιτικά και οικονοµικά κατεστηµένα, το οποίο αντικατόπτριζε 

και τα αιτήµατα των διαδηλωτών, αποτυγχάνοντας έτσι στην ικανοποίηση των 

προσδοκιών και δηµιουργώντας τις συνθήκες στις ένοπλες δυνάµεις να τον 
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διαδεχθούν. Η θητεία του, αποτέλεσε κοµµάτι µιας ιστορικής ειρωνείας κατά την 

οποία βρέθηκε να τίθεται επικεφαλής όλου του µηχανισµού που καταπίεζε επί σειρά 

ετών την ιδεολογική του παράταξη. ∆εν µπόρεσε όµως να αποτινάξει από πάνω του 

την πεποίθηση ότι αποτελεί µαριονέτα της Αδελφότητας, που δεν κυβερνά στο όνοµα 

του λαού του και που µε τις συνταγµατικές του παρεµβάσεις, προσπαθεί να ελέγξει 

κάθε πτυχή της δηµόσιας ζωής οδηγώντας τη χώρα στο µονοπάτι της µετάλλαξης σε 

Ισλαµικό κράτος. Με την ανεργία να συνεχίζει να βρίσκεται στα ύψη, τον τουρισµό 

και τις επενδύσεις σε ελεύθερη πτώση, ο Μόρσι φαινόταν ότι δεν διέθετε το 

απαιτούµενο ειδικό βάρος για να οδηγήσει τη χώρα προς την πρόοδο. Καθοριστικό 

ρόλο στην αποτυχία κατάθεσης µιας νέας πολιτικής πρότασης και προώθησης 

µεταρρυθµίσεων, αποτέλεσε η αντιπολίτευση από υποστηρικτές του καθεστώτος 

Μουµπάρακ. Συνεχίζοντας να έχουν επιρροή και να διατηρούν τον έλεγχο σε στρατό, 

αστυνοµία, υπηρεσίες πληροφοριών, τραπεζικά ιδρύµατα και δικαστικό σώµα µε 

αιχµή του δόρατος το Ανώτατο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το οποίο λειτουργούσε ως 

αποτρεπτικός παράγοντας στην όποια προσπάθεια αναµόρφωσης του κράτους ή 

συγκέντρωσης περισσότερης εξουσίας από τον πρόεδρο, µπλόκαραν κάθε ενέργεια. 

        Η κοινωνική δυσφορία άρχισε να διογκώνεται και να οδηγεί ξανά σε 

υποκινούµενες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας µε την πλατεία Ταχρίρ να αποτελεί πάλι το 

κέντρο εξελίξεων και των διαµαρτυριών, εναντίον του Μόρσι αυτή τη φορά. Τον 

Ιούνιο του 2013 ένα µόλις χρόνο µετά την ανέλιξη στην εξουσία του, ο Μόρσι θα 

γίνει αποδέκτης τελεσίγραφου από το στρατό που θα τον φέρνει αντιµέτωπο προ του 

διλήµµατος κατάθεσης σχεδίου συγκυβέρνησης ή στρατιωτικής επέµβασης σε 

διαφορετική περίπτωση. Ο Μόρσι θα απευθυνθεί στο λαό, απορρίπτοντας το 

τελεσίγραφο, να υπερασπιστεί την εκλεγµένη κυβέρνηση και τη δηµοκρατία, γεγονός 

που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση του υπουργού Άµυνας Αλ-Σίσι, ότι αναστέλλει το 

Σύνταγµα, τον µετακινεί από τη θέση και τοποθετεί µεταβατικό πρόεδρο τον πρόεδρο 

του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου και τελικώς ότι διατάζει τη σύλληψη του. 

Ουσιαστικά διαδραµατίστηκε ένα στρατιωτικό πραξικόπηµα παρόλο που δεν 

αναγνωρίστηκε ως τέτοιο από το διεθνή χώρο και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ που απέφυγαν 

επιµελώς να χαρακτηρίσουν αυτή την ενέργεια.  Θα ακολουθήσουν συλλήψεις και 

απροκάλυπτες διώξεις µελών της Αδελφότητας σε µια προσπάθεια να ξεριζωθεί κάθε 

πυρήνας αντίστασης. Η βία των δυνάµεων ασφαλείας θα είναι παροιµιώδης µε 
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κατάληξη τις χειρότερες σφαγές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, ενώ θα 

συµπληρωθεί από εικονικές δίκες παρωδίες αντιφρονούντων.  

   Ρίχνοντας µια µατιά σήµερα διαπιστώνουµε ότι η εξουσία κατέχεται ξανά από έναν 

πρώην στρατιωτικό, τον Φατάχ Αλ- Σίσι, και η καταπίεση και η πόλωση είναι µια 

επαναλαµβανόµενη πραγµατικότητα, εγείροντας ερωτηµατικά σχετικά µε την επιτυχή 

κατάληξη του όλου εγχειρήµατος σε σχέση µε τις αρχικές απαιτήσεις. Αποδεικνύεται 

εποµένως πως οι ένοπλες δυνάµεις ως στοιχείο του βαθέως κράτους ποτέ δεν κατέστη 

δυνατόν να εκριζωθούν και αποτέλεσαν, µέσω του Ανώτατου Συµβουλίου Ε∆, τον 

παρασκηνιακό καταλύτη των πολιτικών εξελίξεων, προβάλλοντας αντίσταση στις 

προσπάθειες αναδιάρθρωσης. Ο δρόµος προς τη δηµοκρατία αποδείχθηκε ακανθώδης 

και επικίνδυνος παρά το αρχικό ρεύµα αισιοδοξίας ενώ το πέπλο της καταπίεσης και 

του αυταρχισµού έχει σκεπάσει ξανά τη χώρα.  

1.4 Η Συρία 

Το ξέσπασµα του κύµατος διαµαρτυριών θα βρει στην εξουσία της Συρίας τον 

Μπασάρ Αλ Άσαντ ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2000, έχοντας διαδεχθεί 

τον πατέρα του Χαφέζ, µετά τον αιφνίδιο θάνατο του δεύτερου. Ο Άσαντ είναι 

πρόεδρος του κόµµατος Μπάαθ το οποίο κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή από το 1970 

ως το µόνο κυρίαρχο. Όλες οι εξουσίες κρατικές, κοµµατικές και στρατιωτικές 

βρίσκονται στα χέρια του προέδρου του κόµµατος και ουσιαστικά στα χέρια των 

Αλαουϊτών, ενώ η πλειονότητα του πληθυσµού έχει υποδεέστερη εκπροσώπηση
14

.  

Παρόλο που το 75% του πληθυσµού είναι σουνίτες µουσουλµάνοι και µόνο το 15% 

αλαουίτες (παρακλάδι του δόγµατος του σιιτισµού), η µειοψηφία είναι εκείνη που 

ασκεί τη διακυβέρνηση καθώς κατέχει τους κυβερνητικούς θώκους µε την οικογένεια 

του Άσαντ να προέρχεται από αυτή. Το καθεστώς του διεθνώς απολαµβάνει κατά 

κύριο λόγο τη στήριξη της Ρωσίας, παρέχοντας την Ταρτούς για ελλιµενισµό του 

ρωσικού στόλου ως µοναδική βάση στη Μεσόγειο, έπειτα του οµόθρησκου σιιτικού 

Ιράν µε το οποίο µοιράζονται το ίδιο δόγµα και σχηµατίζοντας ένα “σιιτικό τόξο’’ 

στρατηγικών συµφερόντων και σε διπλωµατικό επίπεδο της Κίνας, ενώ στερείται 

άλλων συµµάχων. Η σηµαντική γεωγραφική της θέση σε σχέση µε τα κοιτάσµατα 

                                                           
14

 Αγγελική Ζιάκα, Το σιιτικό Ισλάµ – Οι κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις στη Μέση 

Ανατολή, Εκδ. Σφακιανάκη, 2004 
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υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, της Κασπίας 

και της Μέσης Ανατολής, την καθιστά καθοριστικό ρυθµιστή στη µεταφορά τους στη 

∆ύση. 

   Οι διαµαρτυρίες θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2011 στα πρότυπα των εκδηλώσεων 

που έλαβαν στις υπόλοιπες χώρες της Άνοιξης όµως η συνέχεια ήταν διαφορετική, µε 

µετάλλαξη σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Η χρήση βίας από τις δυνάµεις καταστολής 

εναντίον των διαδηλωτών θα είναι ιδιαίτερα σκληρή, σε βαθµό που ο ΟΗΕ διέταξε τη 

διεξαγωγή ερευνών σχετικά µε το αν καταπατήθηκαν ανθρώπινα δικαιώµατα. Η 

κλιµάκωση των συγκρούσεων θα καταδείξει και το βαθύ διχασµό του µωσαϊκού της 

Συριακής κοινωνίας όσον αφορά το θρησκευτικό, οικονοµικό, πολιτισµικό και 

πολιτικό στοιχείο. Τα αιτήµατα των διαδηλωτών κινούνταν  ξανά στο 

κοινωνικοοικονοµικό φάσµα µε κύρια θέµατα τις πολιτικές ελευθερίες, πολιτικό 

εκσυγχρονισµό και µεταρρυθµίσεις, την καλπάζουσα ανεργία, τη διαφθορά, το 

χαµηλό βιοτικό επίπεδο και την παύση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

(στρατιωτικός νόµος) ο οποίος θα ξεκλείδωνε και το δρόµο των αλλαγών. Η 

κυβέρνηση του Άσαντ βρέθηκε αντιµέτωπη µε τις δυνάµεις της αντιπολίτευσης στις 

οποίες είχαν παρεισφρήσει και ακραία ισλαµιστικά και τροµοκρατικά στοιχεία, ενώ η 

κατάσταση στη χώρα οδηγήθηκε ουσιαστικά σε εµφύλιο πόλεµο. Στο έδαφος της 

Συρίας θα εµφανιστεί ένας ακόµα παίκτης το Ισλαµικό Κράτος ή ISIS, που µε την 

ανακήρυξη του ισλαµικού χαλιφάτου θα έρθει να περιπλέξει ακόµα περισσότερο την 

ήδη επιβαρυµένη κατάσταση καθώς µαχητές θα ταξιδέψουν ακόµη και από την 

Ευρώπη για να καταταγούν και να πολεµήσουν υπέρ των επιδιώξεών του.   

   Οι αρχικές παραχωρήσεις του καθεστώτος περιλάµβαναν την κατάθεση νέου 

συντάγµατος που έπαυε το µονοπώλιο εξουσίας του µπααθικού κόµµατος και την 

παύση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ήταν σε ισχύ από το 1963, αλλά 

διατηρώντας την πρόβλεψη της πρωτοκαθεδρίας και της συγκέντρωσης των εξουσιών 

στο πρόσωπου του προέδρου, του παρείχε τη δυνατότητα να επεµβαίνει και να 

παρακάµπτει όλους τους υπόλοιπους. Επιπρόσθετα, η ενέργεια της διεξαγωγής 

εκλογών το 2014 εν µέσω συγκρούσεων, αποκλειστικά σε περιοχές που βρισκόταν 

υπό τον έλεγχο του καθεστώτος, µε αποκλεισµό άλλων υποψηφίων και υπό την 

εποπτεία διεθνών παρατηρητών µόνο από συµµάχους της ∆αµασκού (Ρωσία, Ιράν), 

για την επανεκλογή του Άσαντ, έδωσε και το στίγµα πως το καθεστώς δεν ήταν 

διατεθειµένο να απολέσει τις εξουσίες του.   
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   Σήµερα ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί µε τον αριθµό των προσφύγων να φτάνει 

περίπου στα 3 εκατοµµύρια
15

 και περίπου το ένα τρίτο των οικιστικών χώρων σε όλη 

την επικράτεια να έχει µετατραπεί σε συντρίµµια. Ο εµφύλιος πόλεµος βρίσκεται σε 

πλήρη εξέλιξη χωρίς κανείς να µπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις, ειδικότερα µετά 

και την είσοδο των δυνάµεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στον αγώνα ενάντια στους 

µαχητές του ISIS. Η χώρα έχει µετατραπεί σε ένα θέατρο γεωπολιτικών 

ανταγωνισµών και συγκρούσεων, λόγω της ιδιαίτερα δεσπόζουσας στρατηγικής της 

θέσης ως σταυροδρόµι των ενεργειακών οδών. Αποτελεί ένα γρίφο η επόµενη ηµέρα 

στη Συρία, µε τους εµπλεκόµενους να συµµετέχουν σε ένα παίγνιο που το 

αντιλαµβάνονται ως µηδενικού αθροίσµατος. Το καθεστώς του Άσαντ έχει επιδείξει 

µια εντυπωσιακή αντοχή και µάχεται να διατηρηθεί στην εξουσία που αποτελεί τη 

µόνη διέξοδο επιβίωσής του, ενώ το µεγαλύτερο ζήτηµα που έχει να αντιµετωπίσει 

είναι πλέον η διεθνής αναγνώριση καθώς στο εσωτερικό µέτωπο οι πιθανότητες 

ανατροπής του είναι πλέον µικρές. Η Ρωσία µε τη συµµετοχή της επιθυµεί να κάνει 

µια κίνηση που σηµατοδοτεί την επαναφορά της ως ισχυρού εταίρου στο διεθνές 

σύστηµα σε αναζήτηση του πάλαι ποτέ γοήτρου της µέσω της υπεράσπισης του 

συµµάχου της και να δηλώσει παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις. Οι Κούρδοι του 

βορείου τµήµατος της βρίσκονται µπροστά σε ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας, 

όπου η διεθνής συγκυρία µπορεί να τους αποφέρει την πολυπόθητη ίδρυση του δικού 

τους κράτους µέσω της υποστήριξης των ΗΠΑ, ενώ η Τουρκία επιχειρεί την 

προαγωγή και ανάδειξη της σε ρυθµιστή των εξελίξεων στην περιοχή και την 

αποκόµιση εδαφικού κέρδους από µια ενδεχόµενη διάσπαση και διαµελισµό της 

Συρίας.   

        

1.5 Η Λιβύη 

   Η Λιβύη αναµφίβολα έχει συνδεθεί µε την πολυσυζητηµένη εκκεντρική 

προσωπικότητα του ηγέτη της συνταγµατάρχη Μουαµάρ Καντάφι ο οποίος ανέβηκε 

στην εξουσία µετά από πραξικόπηµα το 1969 καθαιρώντας το µονάρχη της, βασιλιά 

Αλ-Σανούσι. Στη χώρα υπάρχουν περίπου 140 φυλές ενώ η οικονοµία της στηριζόταν 

σηµαντικά στις εξαγωγές πετρελαίου κατατάσσοντας τη στη δεύτερη θέση όσον 
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αφορά το κατά κεφαλή εισόδηµα στην Αφρικανική ήπειρο, πίσω από τη Νότια 

Αφρική
16

. Ο µεγαλοµανής δικτάτορας πέτυχε µε µαεστρία να θέσει υπό τον έλεγχο 

του τις διάφορες φυλές οι οποίες έπαιζαν διττό ρόλο στο εσωτερικό της χώρας: 

αποτελούσαν διοικητικό µηχανισµό, µιας και οι ουσιαστικοί διοικητικοί θεσµοί όπως 

κόµµατα και υπουργεία δεν υπήρχαν, οπότε οι φυλές αντικαθιστούσαν τις λειτουργίες 

τους και επιπλέον µε την κατάλληλη επιρροή επί των αρχηγών των φυλών, την 

πρόσδεση στο άρµα του δικτάτορα και την εφαρµογή όποτε απαιτούνταν της 

τακτικής «διαίρει και βασίλευε», κατάφερε να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια 

δηµιουργίας συµπαγούς αντικαθεστωτικού µετώπου, πετυχαίνοντας έτσι να 

διατηρηθεί απρόσκοπτα στην εξουσία για όλα αυτά τα χρόνια. 

   Σε διεθνές επίπεδο οι σχέσεις του µε τη ∆ύση χαρακτηρίζονται από τεταµένες έως 

προβληµατικές καθώς ως υπέρµαχος της ιδέας του παναραβισµού, θα είναι εναντίον 

της απόφασης της δηµιουργίας του κράτους του Ισραήλ. Το καθεστώς θα περάσει µια 

περίοδο διπλωµατικής αποµόνωσης µετά τις κατηγορίες ότι βρισκόταν πίσω από την 

ενορχήστρωση, εκτέλεση και υπόθαλψη των δραστών της τροµοκρατικής 

βοµβιστικής ενέργειας στο Λόκερµπι της Σκωτίας το 1991, σε αεροσκάφος της Pan 

Am µε 270 νεκρούς, η οποία θα λήξει το 2003 µε την παράδοση των υπόπτων και την 

επίσηµη ανάληψη της ευθύνης,  έπειτα από πιέσεις του ΟΗΕ. Ωστόσο όσον αφορά τη 

σχέση της χώρας µε την ΕΕ, αν και δεν επέδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύναψη 

εµπορικών συµφωνιών, συνεργαζόταν στενά στην αποτροπή της ανεπιθύµητης 

µετανάστευσης προς την Ευρώπη µε αντάλλαγµα σηµαντική βοήθεια σε 

τεχνοκρατικό και οικονοµικό επίπεδο.    

   Στη Λιβύη οι εξελίξεις έλαβαν χώρα σε καταιγιστικό ρυθµό. Οι διαδηλώσεις 

ξεκίνησαν στις 15 Φεβρουαρίου 2011 στη Βεγγάζη, από πλήθος µελών των 

οικογενειών των «εξαφανισµένων» κρατουµένων της φυλακής Αµπού Σαλίµ, οι 

οποίοι είχαν εκτελεστεί µετά από βίαιη επέµβαση των αρχών κατά τη διάρκεια 

αναταραχών διαµαρτυρίας εντός της φυλακής, σε µια πράξη συµπαράστασης στη 

σύλληψη του δικηγόρου που τους εκπροσωπούσε στην παραπάνω υπόθεση. Οι 

διαµαρτυρίες γρήγορα κλιµακώθηκαν και διαδόθηκαν σε άλλες πόλεις, για να 
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 Ιωάννης Παρίσης, Η καθ΄ηµάς θάλασσα – γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου, Εκδόσεις 
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φτάσουν στην πρωτεύουσα Τρίπολη µε οδοµαχίες και εµπρησµούς κυβερνητικών 

κτιρίων και την τροµακτικής σκληρότητας βίαιη εµπλοκή των δυνάµεων ασφαλείας.   

  Ο Λίβυος ηγέτης Μουαµάρ Καντάφι, µε την έναρξη των ταραχών, που γρήγορα 

κλιµακώθηκαν σε εµφύλιες συρράξεις, βρέθηκε απέναντι σε ένα συνονθύλευµα από 

ενόπλους µαχητές που ανήκαν σε φυλές, µισθοφόρους αλλά και αµφιβόλου 

προέλευσης ενόπλους, που έφταναν µέχρι και σε εξτρεµιστές του ισλαµικού δικτύου 

της Αλ Κάιντα. Ο εµφύλιος πόλεµος ήταν πλέον µια οδυνηρή πραγµατικότητα σε 

πλήρη εξέλιξη. Η διεθνής κοινότητα θα σταθεί µε το µέρος των επαναστατών µε την 

έκδοση του ψηφίσµατος 1973 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών το 

Μάρτιο του 2011, και µε την αντίδραση του ΝΑΤΟ να ακολουθεί. Το ψήφισµα 

παρείχε τη νοµική βάση για στρατιωτική επέµβαση µε σκοπό την άµεση κατάπαυση 

του πυρός καθώς επίσης εξουσιοδοτούσε τη δηµιουργία ζώνης απαγόρευσης 

πτήσεων. Η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο θα αναλάβουν δράση µε εµπλοκή της 

πολεµικής τους αεροπορίας εναντίον των δυνάµεων του Καντάφι. Τον Ιούνιο του 

ίδιου έτους θα εκδοθεί ένταλµα σύλληψης εναντίον του Καντάφι από το ∆ιεθνές 

Ποινικό ∆ικαστήριο, µε την κατηγορία εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας κατά τη 

διάρκεια των εξεγέρσεων. Τελικώς θα δολοφονηθεί τον Οκτώβριο του 2011 από 

αντικαθεστωτικούς και µετά από τη δηµόσια διαπόµπευση του νεκρού του σώµατος 

επί σειρά ηµερών σε ψυγείο κρεάτων, θα ταφεί σε άγνωστη τοποθεσία. 

   Οι επαναστάτες συνέστησαν το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο, το οποίο 

αναγνωρίστηκε από τη Γαλλία ως ο νόµιµος εκπρόσωπος του λιβυκού λαού, µέχρι τη 

διεξαγωγή εκλογών και τη δηµιουργία ενός µόνιµου Γενικού Εθνικού Συµβουλίου για 

την άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας τον Ιούλιο του 2012. Όµως οι προσπάθειες 

για την επιβολή της τάξης, του αφοπλισµού των ενόπλων και της αποκατάστασης του 

κράτους είχαν πενιχρά αποτελέσµατα. Οι αιµατηρές µάχες έχουν αφήσει ανεξίτηλα 

τα σηµάδια του διχασµού µεταξύ των φυλών της ανοµοιογενούς κοινωνίας. 

Ενδεικτικό στοιχείο του χάους που κυριαρχούσε ήταν και η δολοφονία του 

αµερικανού πρέσβη Κρίστοφερ Στίβενς στη Βεγγάζη από ένοπλους ακραίους 

ισλαµιστές το Σεπτέµβρη του 2012.  

   Με την αποχώρηση των δυνάµεων της διεθνούς κοινότητας στη χώρα απέµεινε ένα 

πολιτικό κενό. Η κατάσταση στη χώρα χαρακτηρίζεται από την αναρχία, τη δράση 

στρατιωτικών οµάδων, ακραίων ισλαµιστών, επιθέσεων κατά αµάχων πληθυσµών, 

πολιτικών απαγωγών και δολοφονιών, καταστροφών στις υποδοµές παραγωγής και 
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µεταφοράς πετρελαίου και οικονοµικής δυσπραγίας που διαµορφώνουν ένα χάος, 

αποτέλεσµα της απουσίας οποιουδήποτε υποτυπώδους κυβερνητικού ελέγχου. Η 

φυλετική διαίρεση και κατακερµατισµός είναι τα στοιχεία εκείνα που θα καθορίσουν 

το πολιτικό µέλλον της χώρας ως αναπόσπαστο δοµικό συστατικό της συγκρότησης 

της Λιβυκής κοινωνίας σε συνδυασµό µε τον αγώνα για τον έλεγχο των πλούσιων 

πηγών ενέργειας στην περιοχή τα οποία συντηρούν µια διαρκή συγκρουσιακή 

κατάσταση και αναβρασµού. 
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Κεφάλαιο 2 

2.1 Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

 

«Η Ευρώπη δεν απολάµβανε ποτέ τόση ευηµερία, ασφάλεια και ελευθερία. Η βία του 

πρώτου µισού του 20
ου

 αιώνα έδωσε τη θέση της σε µια περίοδο ειρήνης και 

σταθερότητας ανεπανάληπτης στην ευρωπαϊκή ιστορία. Η δηµιουργία της Ένωσης ήταν 

καθοριστική σε αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα αυτά η Ευρώπη ακόµη αντιµετωπίζει 

απειλές και προκλήσεις στο τοµέα της ασφάλειας. Την τελευταία δεκαετία καµία 

περιοχή του κόσµου δεν έµεινε ανέγγιχτη από ένοπλές συγκρούσεις. Οι περισσότερες 

από αυτές ήταν συγκρούσεις κάθε άλλο παρά µεταξύ κρατών και η πλειοψηφία των 

θυµάτων ήταν πολίτες.»
17

 

   Με την παραπάνω δήλωση σκιαγραφείται η σύγχρονη πραγµατικότητα στον τοµέα 

της ασφάλειας της Ευρώπης, όπου οι διακρατικές συγκρούσεις φαίνονται να µην 

αποτελούν µια πιθανή µελλοντική εξέλιξη αλλά η βασική απειλή της ειρήνης των 

πολιτών να προέρχεται από άλλη κατεύθυνση, αυτή της τροµοκρατίας. Το 

ενδεχόµενο ενός πολέµου στην Ευρώπη εκτιµάται πως έχει αµυδρές πιθανότητες 

επαλήθευσης, ενώ αντίθετα η σκιά της τροµοκρατίας δείχνει να εξαπλώνεται µε 

απειλητικό ρυθµό και ένταση πάνω από την ήπειρο.  

   Η αντίδραση της ΕΕ στα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης µπορεί να χαρακτηριστεί 

σπασµωδική, µη συµπαγής και αργή. ∆εν αξίωσε για λογαριασµό της σε καθοριστικό 

βαθµό ούτε το ρόλο του στρατηγικού δρώντα ούτε αυτό την κανονιστικής δύναµης, 

παρά υπήρξε ένας θεατής παγιδευµένος στις εσωτερικές θεσµικές του διαδικασίες, 

ενεργώντας παθητικά µε µακροπρόθεσµες προτάσεις λύσεων περιορισµένου 

βραχυπρόθεσµου αντίκτυπου.
18

 Σε αρχικό στάδιο υπήρξε µια ιδεαλιστική 

αντιµετώπιση που ενδεχοµένως είχε τη βάση της στην αδυναµία εύστοχης 

αξιολόγησης των διαφαινόµενων στον ορίζοντα προβληµάτων, που παραχώρησε τη 

θέση του σε ένα ρεαλισµό µε στόχευση κυρίως τον τοµέα της ασφάλειας. Το 2011 

                                                           
17

 Από την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας, Βρυξέλλες 12 ∆εκ 2003 

18
 Georgana Noucheva, «Institutional Governance  of European  Neighborhood  Policy in the 

wake of the Arab Spring», Journal of European Integration, 2015, Vol.37, No.1, 19-36  
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έθεσε σε εφαρµογή το πρόγραµµα SPRING (Support to Partnership, Reform and 

Inclusive Growth) ύψους 350 εκατοµµυρίων για την αντιµετώπιση των 

κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και των προκλήσεων στη µετάβαση τους στη 

δηµοκρατία. Μόνο για την υποστήριξη σε ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική 

προστασία της Λιβύης δαπάνησε µέσω ποικίλων προγραµµάτων, περίπου 150 

εκατοµµύρια τον πρώτο χρόνο της κρίσης
19

ενώ στην περίπτωση της Αιγύπτου 

απαιτήθηκαν άλλα τόσα για την ίδια χρονική περίοδο.  

   Η ΕΕ στην περίπτωση ειδικά της Λιβύης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εκπεφρασµένο κυρίως µέσω της Γαλλίας, καθώς η χώρα αποτελούσε ένα σηµαντικό 

προµηθευτή πετρελαίου της ευρωπαϊκής αγοράς και επιπλέον µια κατάρρευση του 

ελέγχου των συνόρων της θα διευκόλυνε  το δρόµο της µετανάστευσης προς την 

Ευρώπη για τους πληθυσµούς της υποσαχάριας ζώνης. Κύριες δράσεις υπήρξαν το 

εµπάργκο όπλων εναντίον της Λιβύης σε συµφωνία µε το ψήφισµα 1973, και η 

απαγόρευση χορήγησης βίζας εισόδου σε κύρια στελέχη του καθεστώτος τα οποία 

θεωρούνταν υπεύθυνα για την άσκηση βίας εναντίον του πληθυσµού. Ακόµα, 

ενεργοποίησε επιχείρηση της FRONTEX σε συνεργασία µε τις ιταλικές αρχές για την 

αντιµετώπιση των αναµενόµενων µεταναστευτικών ροών και παράλληλα 

χρηµατοδότησε σειρά επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση 

των προσφύγων. Όσον αφορά την περίπτωση της Συρίας, οι ενέργειες θα είναι 

παρόµοιες µε επιβολή επίσης εµπάργκο όπλων, ταξιδιωτικής απαγόρευσης και 

πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων των µελών του καθεστώτος για τα οποία 

υπήρξαν βάσιµες υποψίες πως ήταν υπεύθυνα για τη χρήση βίας. Κοινό 

χαρακτηριστικό της δράσης της ΕΕ θα είναι ότι περιορίστηκε στην επιβολή 

κυρώσεων µε την στρατιωτική δράση να παραχωρείται στο ΝΑΤΟ, αρκούµενη στη 

χρήση πολιτικών εργαλείων ως µέσο ανάµιξης για την επίλυση της κατάστασης.
20

      

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να παρέχει την πλήρη στήριξη της στις 

µεταβατικές διαδικασίες προς τη δηµοκρατική διακυβέρνηση, τον πλουραλισµό, 

                                                           
19

European Comission. https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/libya_factsheet.pdf 

20
 Bauer Patricia, «European-Mediterranean Security and the Arab Spring: Changes and 

Challenges», Democracy and Security, 9:1-2, 1-18,  Routledge, 2013. 
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βελτιωµένες ευκαιρίες για οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και ενισχυµένη 

περιφερειακή σταθερότητα».
21

  

   Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το µήνυµα που λαµβάνει ο κάθε παρατηρητής ενός 

γεγονότος διαφέρει και ερµηνεύεται µε βάση τις προηγούµενες ατοµικές  εµπειρίες. Η 

ΕΕ µέσα από την αυτοαντίληψη και τον αυτοπροσδιορισµό ως φάρου δηµοκρατικών 

ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα κατανοήσει και εκτιµήσει το φαινόµενο 

ως επιβεβαίωση της θελκτικότητας των δηµοκρατικών αξιών της, παρόλο που η 

οπτική των εξεγερµένων ήταν µάλλον συγκεχυµένη, και σίγουρα όχι 

αποκρυσταλλωµένη σχετικά µε το τελικό ζητούµενο, φαλκιδεύοντας έτσι µια 

επιτυχηµένη στάση. Παρατηρείται επίσης και το οξύµωρο της κατάστασης, στην 

περίπτωση της Αιγύπτου, όπου η υποστήριξη προς το δρόµο της εκδηµοκράτησης, να 

έρχεται σε αµήχανη αντίθεση µε τα αποτέλεσµα των διαδικασιών της δηµοκρατίας 

κάθε αυτής. Αναπόφευκτα σκεπτικισµός προκλήθηκε σχετικά µε τις όποιες εξελίξεις, 

µετά την νίκη της παράταξης των Αδελφών Μουσουλµάνων έχοντας υπόψη την κατά 

το παρελθόν απόκτηση ισχύος µετά από εκλογές Ισλαµιστών στην Τυνησία το 1991 

και της Χεσµπολάχ στο Λίβανο το 2006 και την ατυχή τους κατάληξη.    

   Η ανάγνωση των εξεγέρσεων για την ΕΕ θα γίνει υπό το πρίσµα των απαιτήσεων 

για δηµοκρατία και την αυτοπροβολή του επιτυχηµένου για εκείνη µοντέλου 

επίλυσης διαφορών διαµέσου του δικού της ιστορικού συνεργασιών. Αυτό λοιπόν 

που χαρακτηρίστηκε αρχικά ως µια ιστορική δραµατική αλλαγή, είχε 

προδιαγεγραµµένη πιθανή κατάληξη, να καταλήξουν δηλαδή τα αραβικά κράτη στο 

ίδιο επίπεδο ελευθεριών όπως είχαν ήδη κάνει οι Ευρωπαίοι. Έτσι ο 

αυτοπροσδιορισµός ως ήπιας δηµοκρατικής δύναµης, θεµατοφύλακα των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του ευρωπαϊκού κεκτηµένου γενικότερα ή σε µια 

δύναµη του «καλού», θεωρήθηκε ότι µπορεί και όφειλε να µεταφραστεί  σε τεχνική 

αυθεντία.
22

Η όποια πρόταση επίλυσης αναγόταν κατά αρχήν στη σφαίρα του 

οικονοµικού πεδίου. Η ασκούµενη νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπου µέσω της 

                                                           
21

 European Council (2011a), “Declaration on Egypt and the Region”. Conclusions, 4 

February 2011. 

22
 Huvonen Ari, «From event to process: The EU and the Arab Spring», Spreading protest: 

Social movements in times of crisis, Colchester: ECPR Press, pp.91-116.   
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εγγύησης ισχυρών ιδρυµάτων θα δηµιουργήσει ένα βιώσιµο περιβάλλον 

επιχειρηµατικότητας, σε συνδυασµό µε την είσοδο ξένων κεφαλαίων, αποτελούν την 

ατµοµηχανή του προτύπου διακυβέρνησης,   εξυψώνονται και προτείνονται για 

εφαρµογή ως πανάκεια. Η συνταγή λαµβάνεται ως η δεδοµένη και η ΕΕ 

επιφορτίζεται µε το καθήκον να δηµιουργήσει τις συνθήκες για εξαγωγή της. Η 

αντίληψη όµως αυτή εκ του αποτελέσµατος µπορεί να χαρακτηρισθεί τουλάχιστον 

στενή αν όχι τελείως εσφαλµένη. Η πραγµατικότητα απέδειξε ότι στην περίπτωση 

των κρατών της ΜΕΝΑ, θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη  και οι ιδιαίτερες 

κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και καθορίζουν το τοπίο, για µια 

επιτυχηµένη επέµβαση. Άλλωστε στην προ Άνοιξης εποχή η περιοχή αποτελούσε ένα 

επιτυχηµένο παράδειγµα των αρνητικών επιπτώσεων του συνδυασµού αυταρχικών 

καθεστώτων µε την φιλελευθεροποίηση και ιδιωτικοποίηση της αγοράς, που οδηγεί 

µε ακρίβεια σε πελατειακές σχέσεις και αχαλίνωτη διαφθορά. Τα γεγονότα των 

εξεγέρσεων έδειξαν να καταρρίπτουν το µύθο πως η φιλελεύθερη οικονοµική 

πολιτική οδηγεί αυτόµατα σε δηµοκρατική µεταρρύθµιση.      

2.2 Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) 

   Στην µακρόχρονη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

συνεχίζει να εξελίσσεται από την έναρξη της την µεταπολεµική εποχή µέχρι τις µέρες 

µας, η χάραξη µιας ΚΕΠΠΑ αποτελούσε µια απαραίτητη και επιβαλλόµενη 

εννοιολογικά  παράγωγη συνθήκη, αυτού του ιδιόµορφου υπό σύσταση υβριδίου της 

Ένωσης. Η σύλληψη της ιδέας της ολοκλήρωσης των κρατών της Ευρώπης έλαβε 

χώρα σε ένα περιβάλλον όπου ελλόχευε παράλληλα η απειλή µιας πανίσχυρης ΕΣΣ∆, 

πάντα πρόθυµης να ασκήσει έλεγχο και επιρροή στον Ευρωπαϊκό χώρο, µε την 

υποβόσκουσα ανησυχία για µια ενδεχόµενη µελλοντική ισχυροποίηση της Γερµανίας 

και την επανάληψη της τραγικής ιστορίας των προηγουµένων δεκαετιών.  

   Η ΚΕΠΠΑ αφορά στη χάραξη µιας κοινής πολιτικής από τα κράτη µέλη στους 

τοµείς των εξωτερικών και της ασφαλείας, µε στόχο µέσω της κοινής δράσης τα 

αποτελέσµατα για το κάθε κράτος µέλος  να είναι πολλαπλάσια σε σχέση µε την 

περίπτωση που θα ενεργούσε µεµονωµένα. Ονοµαστικοί στόχοι αποτελούν η 

προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, η διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς 

ασφάλειας και η ανάπτυξη και σταθεροποίηση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου 
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και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
23

 Ωστόσο, λόγω του είδους δρώντα που αποτελεί 

η ένωση, ως µια sui generis ένωση κρατών, προβληµατισµοί ανακύπτουν όσον αφορά 

την ουσιαστική υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Κύρια παράµετρο αποτελεί πως µε 

τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν παύει να αναγνωρίζεται στα κράτη – µέλη η 

αποκλειστική αρµοδιότητα στο πεδίο της αµυντικής πολιτικής και δεν αποεθνικοποιεί 

τις εθνικές στρατηγικές.
24

Άλλωστε δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν τα 

κράτη συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως οι βασικοί δρώντες του διεθνούς 

συστήµατος, που δρουν υπό καθεστώς αυτοβοήθειας όπως διατείνεται ο πολιτικός 

ρεαλισµός, και δεν έχει υλοποιηθεί το επόµενο βήµα της ολοκλήρωσης, η 

οµοσπονδιοποίηση. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο έγκειται και η µεγαλύτερη δυσκολία 

υλοποίησης µιας πραγµατικά κοινής πολιτικής καθόσον η ένταση των απειλών είναι 

διαφορετική για κάθε κράτος – µέλος, το οποίο τις αντιλαµβάνεται και τις 

αντιµετωπίζει υπό το πρίσµα της αυτοβοήθειας, υπολογίζοντας πάντα τη σχέση 

κόστους- οφέλους ως ένας ορθολογικός δρώντας. Οι ετεροβαρείς απειλές του 

άναρχου διεθνούς συστήµατος, τυγχάνουν διαφορετικής αξιολόγησης από τα κράτη 

που έχουν διατηρήσει υπό την αποκλειστική τους ευθύνη τη χάραξη εθνικής 

στρατηγικής. Το δικαίωµα και η επιβαλλόµενη αυτή τους υποχρέωση αναγνωρίζεται 

ρητά από το µη δεσµευτικό χαρακτήρα της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχοντας 

επιλέξει τα πεδία ολοκλήρωσης και έχοντας εξαιρέσει αυτό της εθνικής ασφάλειας, 

τα κράτη συνεχίζουν να δρουν στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής µε βάση 

αποκλειστικά το εθνικό τους συµφέρον. Εποµένως η χάραξη µιας ΚΕΠΠΑ στη βάση 

του ελάχιστου κοινού παρονοµαστή σύγκλισης εθνικών συµφερόντων σε µια Ευρώπη 

των 28 µελών, µάλλον απέχει σηµαντικά από έναν ρεαλιστικά επιτυχηµένο τρόπο 

κοινής αντιµετώπισης των ετερογενών απειλών, υπό το παρόν θεσµικό πλαίσιο. Σε 

αυτές τις θεσµικές δυσλειτουργίες εδράζεται και η αδυναµία υιοθέτησης µιας 

συµπαγούς στάσης έναντι των πολύπλευρων ζητηµάτων του φαινοµένου της 

Αραβικής Άνοιξης. 

   Με τη λήξη της Ψυχροπολεµικής περιόδου, ουσιαστικά έπαψε και η ευθεία 

πολεµική στρατιωτική απειλή για τις ∆υτικές κοινωνίες και κατά βάση 

                                                           
23

 European Union. https://Europa.eu, Foreign Security Policy 

24
 Βοσκόπουλος Γεώργιος, ΕΕ και ΗΠΑ, Εκφάνσεις ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της 

παγκόσµιας ηγεµονίας, 2012, Εκδ. Ποιότητα. 
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αναπροσανατολίστηκε η σκέψη περί του ζητήµατος της ασφάλειας. Έχοντας κατά 

νου ότι η εµπλοκή της Ένωσης σε µια ένοπλη σύγκρουση είναι ένα απευκταίο ζήτηµα 

το οποίο λίγες πιθανότητες έχει να επαληθευτεί, η απαιτούµενη πολιτική ασφαλείας 

οφείλει πλέον να εστιάζεται στα υπόλοιπα θέµατα, που ανέρχονται υψηλότερα στην 

ατζέντα, όπως αυτό της τροµοκρατίας. Άλλωστε ο κατά γενική οµολογία 

επιτυχηµένος και αποτελεσµατικός πυλώνας ασφαλείας του ΝΑΤΟ έχοντας υπό την 

αιγίδα του την Ένωση, εγγυάται την ασφάλεια έναντι της Ρωσίας, επιτρέποντας και 

παρέχοντας της την πολυτέλεια και την άνεση,  για την απρόσκοπτη ενασχόληση µε 

τα υπόλοιπα µείζονα ζητήµατα ασφαλείας στο εσωτερικό της. Η επιτυχία του 

οργανισµού καταγράφεται και ιστορικά µέσω της ταύτισης του ρόλου του µε την 

κουλτούρα της Ευρώπης, καταδικάζοντας τις όποιες ανά περιόδους ανακύψασες 

συζητήσεις περί δηµιουργίας αµιγώς ευρωπαϊκού στρατού να παραµένουν σε 

θεωρητικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας έτσι την αποδοχή και την αναγνώριση του.    

   Σηµείο αναφοράς στην εξέλιξη της ΕΕ αποτελεί η Συνθήκη της Λισαβόνας το 

∆εκέµβριο του 2007, µε την οποία θα θεσµοθετηθεί η αντιπροσωπευτική ισχύς στις 

εξωτερικές υποθέσεις της Ένωσης του Ύπατου Εκπροσώπου, ενώ παράλληλα θα 

αποκτήσει νοµική υπόσταση και η ίδια. Αποτελεί µια απόφαση σταθµό που καθορίζει 

την αρχιτεκτονική και τους δρώντες διαµόρφωσης πολιτικής στις εξωτερικές της 

υποθέσεις και τις ακολουθούµενες πρακτικές. Στόχος υπήρξε η άµβλυνση των 

κατακερµατισµένων και συχνά αντικρουόµενων θέσεων µεταξύ των κρατών, κυρίως 

στο ευαίσθητο θέµα της ασφάλειας. Ωστόσο όπως θα εξετασθεί, παρακάτω η 

πολυφωνία και η διαφορετική ιεράρχηση προτεραιοτήτων µεταξύ των µελών σε 

θέµατα που άπτονται της ασφάλειας, συνεχίζουν να δυσχεραίνουν τη χάραξη µιας 

συµπαγούς πολιτικής καθώς ο ειδικός χαρακτήρας της άµυνας και της 

ακολουθούµενης πολιτικής ασφαλείας κάθε κράτους µέλους παραµένει ανεπηρέαστος 

επιτρέποντας τη διαφοροποίηση ανάλογα µε το κατά περίπτωση εθνικό συµφέρον. 

2.3 Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας  

   Στις 12 ∆εκεµβρίου 2003 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα θέσπιζε την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Ασφαλείας αναγνωρίζοντας τις κύριες απειλές ασφαλείας και 

καθορίζοντας για πρώτη φορά ένα πλαίσιο αρχών και σαφών στόχων για την 

προαγωγή των συµφερόντων της ΕΕ στον τοµέα της ασφάλειας, µε βάση πάντοτε τις 
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δηµοκρατικές αξίες.
25

Το κείµενο έφερε τον χαρακτηριστικά αισιόδοξο τίτλο «Μια 

ασφαλής Ευρώπη σε ένα καλύτερο κόσµο» µε σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του την 

κοινή αποδοχή στο εσωτερικό της από όλα τα µέλη. Το περιεχόµενο αποτελούσε 

έµπνευση του τότε Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ Χαβιέ Σολάνα και υπήρξε 

µια επιτυχηµένη προσπάθεια άµβλυνσης των σηµείων διαφωνίας, εστιάζοντας κυρίως 

στα σηµεία συµφωνίας, ούτως ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές µεταξύ 

«Ευρωπαϊστών» και «Ατλαντιστών» και να καταστεί δυνατή η ζητούµενη γενική 

αποδοχή. Ακρογωνιαίος λίθος του εγχειρήµατος ήταν ο προσδιορισµός των κύριων 

απειλών για την Ένωση στο µεταψυχροπολεµικό περιβάλλον, στο οποίο θεωρείται 

πλέον απίθανη µιας µεγάλης κλίµακας επίθεση εναντίον ενός κράτους µέλους, µε το 

ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως προς την τροµοκρατία, την εξάπλωση των όπλων 

µαζικής καταστροφής, το οργανωµένο έγκληµα, την αποσάθρωση του κράτους και 

τις περιφερειακές συγκρούσεις που σε συνδυασµό, εγκυµονούν νέες δυσδιάκριτες 

αλλά συνάµα σηµαντικές απειλές. Η έκθεση καθορίζει τρεις στρατηγικούς στόχους 

για την προάσπιση της ασφάλειας της
26

:  

          α) Αντιµετώπιση των απειλών 

          β) Οικοδόµηση της ασφάλειας στη γειτονιά της 

          γ) Μια διεθνής τάξη βασισµένη σε αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση 

   Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για την ανάγκη επικράτησης συνθηκών σταθερότητας στην 

γειτονιά της, εγκαθιστώντας ένα δακτύλιο καλοκυβερνούµενων χωρών στα ανατολικά 

και µεσογειακά σύνορά της που θα οικοδοµούν ένα περιβάλλον ασφαλείας
27

µε την 

ευρωπαϊκή προοπτική ένταξης να αποτελεί ένα κίνητρο, ενώ τονίζει την ανάγκη 

εντονότερης δέσµευσης µε τον αραβικό κόσµο. Επιπλέον, γίνεται λόγος για την 

ανάγκη προληπτικής αντιµετώπισης των απειλών, µε την προσέγγιση αυτή να 

συγκλίνει εµφανώς µε τη στρατηγική των ΗΠΑ στο ίδιο ζήτηµα, τονίζοντας τη 

σπουδαιότητα έγκαιρης αντιµετώπισης των απειλών προτού εκδηλωθεί και 

επιδεινωθεί µια κρίση. Τέλος, εκφράζει την πίστη και την προσήλωση της Ένωσης 

στις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη θέληση για την ανάπτυξη µιας διεθνούς 

                                                           
25

 http://www.consilium.europa.eu/media/30807/qc7809568elc.pdf, προσπελάστηκε στις 09 

∆εκ 17 

26
 Στο ίδιο. 

27
 Ευρωπαϊκή Στρατηγικής Ασφαλείας, Βρυξέλλες 12 ∆εκ 2003 
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κοινωνίας που θα διέπεται από τάξη και κανόνες. Έτσι µε τη θέσπιση της ΕΣΑ, θα 

γίνει το πρώτο και ίσως το δυσκολότερο βήµα για µια ουσιαστικότερη ΚΕΠΠΑ στο 

µέλλον, καθώς θα εισάγει µια συγκεκριµένη στρατηγική µε την οποία θα 

αξιολογούνται οι απειλές ασφαλείας, θα τίθενται οι αντικειµενικοί σκοποί και θα 

καθορίζονται οι τρόποι υλοποίησης τους.
28

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Αγγελόπουλος Χρήστος, «Ευρωπαϊκή Στρατηγικής Ασφαλείας», Προβληµατισµοί, Τεύχος 

21, Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών,  
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Κεφάλαιο 3 

3.1 Τα αναδυόµενα ζητήµατα ασφάλειας για την ΕΕ  

   Ακόµα και αν έχουν περάσει έξι ολόκληρα χρόνια από την εκδήλωση της Αραβικής 

Άνοιξης, η κατάσταση στην περιφέρεια της ΕΕ συνεχίζει να είναι ρευστή και 

ζυµώσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η αλλαγή και ο εκσυγχρονισµός των κρατών µε 

την εξασφάλιση δηµοκρατικότερων καθεστώτων ουσιαστικά δεν ολοκληρώθηκε 

ποτέ, αφήνοντας ανοικτές εστίες πρόκλησης ζητηµάτων ασφαλείας. Η Λιβύη και η 

Συρία αποτελούν de facto «αποτυχηµένα κράτη»
29

, η Αίγυπτος είναι υπό ενός νέου 

εγκάθετου καθεστώτος ενώ µόνο στην Τυνησία παρατηρείται κάποια υποτυπώδης 

βελτίωση. Άλλωστε µέχρι και σήµερα οι ένοπλες συγκρούσεις του εµφυλίου στη 

Συρία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και µάλιστα περνούν στο επόµενο στάδιο µε την 

επέµβαση των ΗΠΑ και της Ρωσίας οι οποίες µε διαφορετικό προσδοκώµενο 

αποτέλεσµα εκδηλώνουν τις στρατιωτικές τους ενέργειες σε αυτό το πολύπλοκο 

διπλωµατικό και στρατηγικό παιχνίδι, καθιστώντας οποιαδήποτε πρόβλεψη 

ριψοκίνδυνη.  

   Το κύριο ζήτηµα ασφαλείας που έχει προκύψει είναι η µετανάστευση µεγάλων 

πληθυσµών από τη Μ. Ανατολή προς την Ευρώπη και η άνοδος της τροµοκρατίας. Η 

εκδήλωση του µεταναστευτικού ρεύµατος από τις χώρες της Άνοιξης προς την 

Ένωση έρχεται να δοκιµάσει την ασκούµενη πολιτική και να δροµολογήσει εξελίξεις. 

Παράλληλα καταγράφεται στις χώρες της Ένωσης η σταδιακή αύξηση ρατσιστικών 

διαθέσεων και η άνοδος στη δηµοφιλία ακροδεξιών πολιτικών κοµµάτων που 

εκµεταλλεύονται το απτό παράδειγµα των µεταναστών στη µισαλλόδοξη ρητορική 

τους. Τέλος η επικαιρότητα των τελευταίων ετών έχει αναδείξει στο προσκήνιο το 

µείζον θέµα του Ισλάµ που είτε ως αίτιο ή αιτιατό ανάγεται σε καταλύτη των διεθνών 

σχέσεων και εξελίξεων περισσότερο από κάθε φορά, στη σύγχρονη ιστορία. Πλέον 

στην παγκοσµιοποιηµένη πραγµατικότητα που βιώνουµε σήµερα, το ζήτηµα του 

Ισλάµ έχει πάψει να αποτελεί κάτι απόκοσµο και «µακρινό», που δεν αγγίζει τη 

                                                           
29

 Αποτυχηµένα κράτη (failed states): τα κράτη εκείνα που έχουν αποτύχει σε βασικές τους 

λειτουργίες όπως αδυνατούν να εξασφαλίσουν στους πολίτες τους κοινωνικά αγαθά, 

παρουσιάζουν οικονοµική αποσύνθεση, έχουν απολέσει το µονοπώλιο άσκησης 

νοµιµοποιηµένης βίας, την εθνική τους κυριαρχία και τη δυνατότητα συνεργασίας µε τη 

διεθνή κοινότητα (Fund for Peace, Indicators of a Fragile State). 
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σφαίρα της δυτικής καθηµερινότητας, αλλά έχει προσελκύσει απότοµα την προσοχή 

της δυτικής κοινωνίας, εγείροντας ενδιαφέρον, έρευνα αλλά και προβληµατισµό. 

Ιδιαίτερα η ριζοσπαστικοποίηση τόσο προς την κατεύθυνση του Ισλάµ όσο και στην 

ακροδεξιά εθνικιστική πλευρά σκιαγραφούν δύο µεγάλες προκλήσεις για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία, οι οποίες βρίσκονται σε µια έντονη αλληλόδραση. 

 

     

3.2 Η Ευρώπη και το Ισλάµ 

   Σύµφωνα µε τον Μαξ Βέµπερ µια κοινωνία που σταδιακά αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται  βιοµηχανικά και τεχνολογικά, αντίστοιχα τείνει να γίνεται πιο 

ορθολογική και η απήχηση της θρησκείας και του µυστηρίου της πίστης, να 

εξασθενεί. Ο διάσηµος κοινωνιολόγος αναφέρεται σε µια εκκοσµίκευση  της 

κοινωνίας στην οποία το ζήτηµα της θρησκείας ανάγεται σε προσωπικό και οι 

αντίστοιχοι θρησκευτικοί θεσµοί αποκλείονται από κάθε ανάµιξη σε οικονοµικά και 

πολιτικά θέµατα. Η εξέλιξη αυτή για την Ευρώπη υπήρξε παράλληλη µε τη µετάβαση 

από αυταρχικά µοντέλα διακυβέρνησης σε δηµοκρατία, κατά τέτοιο τρόπο που να 

δηµιουργεί κανονικότητα. Η εξέλιξη της κοινωνίας αυτόµατα σηµαίνει και τη 

µετάβαση της θρησκείας αυστηρά στο ατοµικό επίπεδο και αντίστροφα. Αυτή είναι 

σε γενικά πλαίσια η επικρατούσα κατάσταση στην Ευρώπη σήµερα, όπου επικρατεί 

διαχωρισµός κράτους και εκκλησίας κατά ακολουθία του laicite της σύγχρονης 

Γαλλίας, σχεδόν σε όλα τα κράτη-µέλη. Όταν όµως εξετάζουµε το Ισλάµ τα 

ευρήµατα είναι διαφορετικά. 

   Στη συνείδηση του µέσου δυτικού το Ισλάµ πέρα από θεµέλιο λίθο του Αραβικού 

γίγνεσθαι, έχει συνδεθεί µε τον ακραίο θρησκευτικό φανατισµό, την τροµοκρατία, το 

χαµηλό βιοτικό επίπεδο, το µυστικισµό, την προκατάληψη και τον πετρελαϊκό πλούτο 

καθιστώντας την διαµόρφωση συγκεκριµένων στερεότυπων µια αυτόµατη διαδικασία 

που προσεγγίζει τα όρια του ταµπού. Υπάρχει µια δεδοµένη επιφύλαξη απέναντι σε 

αυτούς τους πληθυσµούς κυρίως λόγω της έλλειψης ή και της λανθασµένης 

πληροφόρησης για την κουλτούρα τους εν γένει. Παραβλέπεται το γεγονός πως και 

αυτή η θρησκεία µε τα 2 δισεκατοµµύρια πιστούς όπως και όλες οι υπόλοιπες 

δηµοφιλείς στον κόσµο, εµφορείται το οικουµενικό µήνυµα του ατοµικού αγώνα, της 

αγάπης, του σεβασµού, της αλληλεγγύης και της αρετής, ιδέες που έχουν απήχηση 
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στο κοινό, ανεξαρτήτως χρονολογικής εποχής και γεωγραφικής περιοχής. Το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί πέρα από µια πίστη και ένα 

κοινωνικοπολιτικό µοντέλο οργάνωσης το οποίο υποστηρίζει ότι όλοι οι πιστοί 

συγκροτούν τη θρησκευτική κοινότητα της «ούµα» (ummah). Η ιδιαιτερότητα αυτή 

έχει τις ρίζες της στον τρόπο και την περιοχή από όπου ξεκίνησε όπως επίσης και στη 

µάζα στην οποία απευθυνόταν στα πρώτα στάδια εµφάνισης της. Οι πρώτοι πιστοί 

ήταν µέλη νοµαδικών φυλών µε συγγενικές κυρίως σχέσεις σε περιοχές χωρίς 

σταθερά σύνορα οι οποίοι έπρεπε να αγωνιστούν για τη διάδοση της νέας θρησκείας. 

Αξιοσηµείωτο προσδιοριστικό στοιχείο είναι και το γεγονός πως σε χώρες όπως η 

Σαουδική Αραβία, η θρησκεία αποτελεί και την πηγή δικαίου δηλαδή τον ένα από 

τους τρεις πυλώνες της δυτικής δηµοκρατίας. Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι 

απαιτείται βαθύτερη κατανόηση του λειτουργικού ρόλου του δόγµατος στην 

οργάνωση του κράτους, ο οποίος επεκτείνεται πέρα από φορέα εκτόνωσης 

µεταφυσικών ανησυχιών σε ένα κεντρικό παράγοντα της κοινωνικής οργάνωσης.   

   Ο αµφιλεγόµενος και πολυσυζητηµένος όρος «τζιχάντ», παραπέµπει στην ανάληψη 

δράσης και αναφέρεται στον αγώνα του πιστού για εφαρµογή των αρχών της 

θρησκείας του, τη διαγωγή ενάρετου βίου, την υπεράσπιση της θρησκείας του και τη 

συµµετοχή στην δηµιουργία µιας παγκόσµιας ισλαµικής κοινωνίας. Ο όρος έρχεται 

σε πλήρη ταύτιση και έχει τις ρίζες στον αγώνα του προφήτη Μωάµεθ µετά τον 

διωγµό του στη Μεδίνα και την πάλη της πρώτης εκείνης κοινότητας που οργάνωσε, 

για τη διάδοση του λόγου του Θεού. Κατά αντιστοιχία οι ακραίοι ισλαµιστές 

αυτοπροσδιορίζονται ως οι συνεχιστές της ίδιας εκείνης διαπάλης. Η βαθειά 

παράδοση του τζιχάντ, ωστόσο, στην ισλαµική πίστη έχει αποτελέσει ένα πρόσφορο 

µέσο για εκµετάλλευση τόσο από όσους βρισκόταν σε θέση εξουσίας όσο και από 

αυτούς που τους αµφισβητούσαν. 

   Σήµερα οι ισλαµιστές έχουν απώτερο σκοπό την αναδιοργάνωση του κράτους και 

της κοινωνίας σε αντιστοιχία µε τον ισλαµικό νόµο της Σαρία και δεν αποδέχονται το 

διαχωρισµό θρησκείας και κράτους. Η τάση αυτή µπορεί να εκδηλώνεται µε ειρηνικό 

τρόπο αλλά οµοίως ενδέχεται να εκφράζεται µε βία. Αυτές οι ιδέες όµως θα 

αποτελέσουν πηγή έµπνευσης διαφόρων εξτρεµιστικών κινηµάτων που 

ενστερνίζονται τη διεξαγωγή ένοπλου «τζιχαντιστικού» αγώνα. Ο προσανατολισµός 

αυτών των κινηµάτων θα είναι αρχικά προς την υπεράσπιση εθνικών σκοπών, παρόλα 

αυτά µε τη στροφή της χιλιετίας ο χαρακτήρας τους θα µεταµορφωθεί σε υπερεθνικό, 
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και θα εξελιχθεί σε ένα παγκόσµιο «τζιχάντ» µε σκοπό την εγκαθίδρυση ενός 

παγκόσµιου χαλιφάτου και την επιβολή του ισλαµικού νόµου σε παγκόσµια 

κλίµακα.
30

 Το σκέλος αυτό του Ισλάµ κατά γενική παραδοχή πηγάζει από τους 

σουνίτες Σαλαφιστές και τη διδασκαλία τους. Ο Σαλαφισµός αναφέρεται σε µια 

τεχνική αποκωδικοποίησης της θρησκευτικής αλήθειας και ετυµολογικά προέρχεται 

από τη φράση «αλ σαλάφ αλ σαλέχ» (οι ευλαβείς πρόγονοι), αναφερόµενοι στους 

συντρόφους του προφήτη Μωάµεθ που συνέστησαν την πρώτη ισλαµική κοινότητα 

στη Μεδίνα, την οποία ασπάζονται ως πρότυπο
31

. Αποδέχονται ως µόνες πηγές της 

πίστης το Κοράνι και τις χαντίθ
32

 και χαρακτηρίζονται από ακραίες θέσεις 

συντηρητικών πεποιθήσεων µε κύρια χαρακτηριστικά της ιδεολογικής τους ατζέντας 

τα θέµατα της ενδυµασίας (πέπλο για τις γυναίκες, γενειάδα για τους άνδρες), τη θέση 

και τα δικαιώµατα της γυναίκας στην κοινωνία και την επιβολή του ισλαµικού νόµου 

της Σαρία ως κανονιστική λειτουργία της κοινωνίας. 

    Ένας βασικός παράγοντας που στηρίζει τις ακραίες ισλαµικές ρητορικές είναι η 

υπερσυντηρητική µοναρχία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θεωρείται ως 

καθοδηγητής και χρηµατοδότης του παγκόσµιου ισλαµικού κινήµατος. Στη Σαουδική 

Αραβία οι Wahhabi κατόρθωσαν να καθορίσουν τον τρόπο ζωής υπό ένα αυστηρό 

ηθικό κώδικα, ο οποίος καταλήγει να αποτελεί τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
33

 Όσοι 

ασπάζονται το δόγµα του ουαχαµπισµού αντιλαµβάνονται εαυτούς αυθεντικά πιστούς 

και θεωρούν υποχρέωση τους την κήρυξη τζιχάντ εναντίον όλων των υπολοίπων, 

ακόµα και οµόθρησκων οι οποίοι κηρύσσονται αποστάτες αν διαφέρουν σε βαθµό 

συντηρητισµού από τους ίδιους, µια πρακτική που επαναλαµβάνεται συχνά στην 

ισλαµική ιστορία. Ο βαρύς χαρακτηρισµός του αποστάτη µοιάζει να αποδίδεται 

διαχρονικά µε ιδιαίτερη ευκολία σε οποιοδήποτε αντίπαλο δεν εξυπηρετεί 

συµφέροντα, από εκείνους που αποσκοπούν την επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών και 

συγκέντρωσης ισχύος καπηλευόµενοι την απήχηση της πίστης. Το δόγµα οφείλει το 

όνοµά του στον Μωάµεθ Αµπ αλ – Γουαχάµπ (1703-1791) και αποτελεί µια αυστηρή 
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ερµηνεία του Κορανίου κατατάσσοντας το ως τον πιο πουριτανικό κλάδο του Ισλάµ. 

Με την ισχυρή οικονοµική ευρωστία χάρη στην εκµετάλλευση των 

υδρογονανθράκων, είναι σε θέση να προωθούν µέσω πολιτιστικών δράσεων, 

πανεπιστηµιακών προγραµµάτων αλλά και πολλές φορές παρασκηνιακά όπως 

ανεπιβεβαίωτα έχουν κατηγορηθεί, τη διάδοση του Ισλάµ σε παγκόσµια κλίµακα. 

 

3.2.1 Οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι 

   Η Μουσουλµανική Αδελφότητα έχει διαδραµατίσει το δικό της ξεχωριστό ρόλο στη 

Μέση Ανατολή κυρίως µε την ενεργή εµπλοκή της στο πολιτικό πεδίο. Ιδρυτής της 

Αδελφότητας υπήρξε ο αιγύπτιος διδάσκαλος Χασάν αλ Μπάνα(1906), το 1928 στην 

Αίγυπτο. Ο Αλ Μπάνα θα µεγαλώσει σε µια µικρή πόλη βόρεια του Καϊρου, σε ένα 

περιβάλλον κλασικής και παραδοσιακής θρησκευτικής εκπαίδευσης. Από παιδί θα 

αναµειχθεί σε µυστικιστικούς κύκλους Σούφι που δίδασκαν τη διατήρηση της 

ισλαµικής ηθικής και την αντίσταση στα χριστιανικά ιεραποστολικά κηρύγµατα. Σαν 

σπουδαστής στο Κάιρο, θα απογοητευθεί από τις διχαστικές  πολιτικές αψιµαχίες 

στην αυγή της εθνικής επανάστασης του 1919, την κατάσταση στην ηθική του 

πανεπιστηµίου και στην κοινωνία και της συνεχιζόµενης παρουσίας και εµπλοκής 

στα εσωτερικά ζητήµατα της χώρας της Βρετανίας, τα οποία έκρινε ότι εκµηδένιζαν 

την επιρροή της θρησκείας. Έτσι θα ταχθεί στην προσωπική του αποστολή να 

επιτύχει την επιστροφή της µορφωµένης νεολαίας στον ισλαµικό τρόπο ζωής, µέσω 

διδασκαλίας και κηρύγµατος. Με την απόκτηση το 1927 της πρώτης του θέσης 

εργασίας ως δασκάλου, θα ξεκινήσει στο περιθώριο της εργασίας του την προσπάθεια 

του, κερδίζοντας τη φήµη του χαρισµατικού οµιλητή. Παράλληλα θα ξεκινήσει 

φιλανθρωπικό έργο κατασκευάζοντας τζαµί, σχολείο και κέντρο νεότητας ενώ τα 

επόµενα χρόνια υπό την χαρισµατική καθοδήγηση του, η Αδελφότητα θα γιγαντωθεί 

και θα µεταµορφωθεί σε έναν οργανισµό µε χαρακτηριστική οργάνωση, ευρεία 

αποδοχή, χιλιάδες µέλη και σηµαντικό φιλανθρωπικό έργο. Έτσι θα αποτελέσει την 

µακροβιότερη ισλαµική οργάνωση του σουνιτικού Ισλάµ, µε παρακλάδια «αδερφές» 

οργανώσεις σε Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ιράκ, Συρία, Σουδάν και Κουβέιτ.  

   Στην µετά την αποικιοκρατία εποχή, το Ισλάµ θα προταθεί ως η λύση για την κρίση 

ταυτότητας των ταπεινωµένων αραβικών λαών, που αναζητούσαν στην ένδοξη 

ιστορία τους, ένα έρεισµα για µια νέα πορεία. Στις αρχές της Αδελφότητας κυριαρχεί 
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η επιστροφή στο Ισλάµ ως το κλειδί για την ηθική και κοινωνική ανανέωση. Αιτία για 

τα οικονοµικά δεινά της χώρας θεωρούνται τα δυτικά κοσµικά οικονοµικά µοντέλα 

που δε συνάδουν µε τις θρησκευτικές παραδόσεις του Αιγυπτιακού λαού, ενώ οι 

προσπάθειες της πολιτικής ελίτ για την καθιέρωση δυτικών προτύπων στην 

κοινωνική σφαίρα σε ζητήµατα όπως το αλκοόλ, ο τζόγος, η ανάµιξη αντρών και 

γυναικών και η πορνεία, καταδικάζονται ως προδοσία της ισλαµικής κληρονοµιάς της 

χώρας. Ακρογωνιαίος λίθος δηλαδή της διδασκαλίας υπήρξε η ερµηνεία των 

κρατικών δυσλειτουργιών υπό το πρίσµα της θρησκείας και η πρόταξη ενός 

θρησκευτικού πλαισίου ως κατάλληλης λύσης. ∆ιατεινόταν πως η πίστη δεν 

αποτελούσε µόνο οδηγό στην ατοµική πνευµατική καθοδήγηση, αλλά ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα αξιών και διακυβέρνησης ανώτερο από τα αντίστοιχα 

δυτικά.  

   Η Αδελφότητα στην περίοδο Σαντάτ θα κερδίσει αµνηστία, σε µια προσπάθεια του 

τελευταίου να επαναπροσδιορίσει την πολιτική του σε σχέση µε τον προκάτοχο του, 

και θα απελευθερωθούν καταδικασµένα µέλη της ενώ επίσης θα ενθαρρυνθούν να 

επιστρέψουν από την εξορία στη Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα κράτη του 

Κόλπου, όσοι είχαν καταφύγει σε αναζήτηση καταφυγίου. Παρόλα αυτά η συµµετοχή 

επίσηµα σε εκλογική διαδικασία δεν ήταν επιτρεπτή, παραµένοντας έτσι στο 

µεταίχµιο ολοκληρωτικής νοµιµοποίησης, µεταξύ κοινωνικής αποδοχής και πολιτικής 

αναγνώρισης. Η απήχηση αυτού του αφηγήµατος του συνδυασµού πολιτικού 

ακτιβισµού µε το ευρύ φιλανθρωπικό έργο στο λαό θα είναι µεγάλη, κερδίζοντας 

συνεχώς κοινό, µε αποκορύφωµα  την ιστορική στιγµή επικράτησης στις Αιγυπτιακές 

εκλογές το 2012. 

 

3.2.2 Ισλαµικός φονταµενταλισµός 

   Ο Ισλαµικός φονταµενταλισµός έχει τις ρίζες του στους σαλαφιστές και εστιάζει 

στη χρήση ακραίων µέσων που κλιµακώνονται µέχρι και τη βία, για την επίτευξη της 

ριζικής αλλαγής. Η χρήση βίας νοµιµοποιείται, και µάλιστα ενθαρρύνεται, στον 

αγώνα εγκαθίδρυσης του χαλιφάτου και ανακατάληψης των περιοχών που κάποτε 

βρισκόταν υπό Μουσουλµανική κυριαρχία. Ο φονταµενταλισµός µε σηµείο 

εκκίνησης την εκδήλωση δυσφορίας απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση, την οποία 

επικρίνει ως διεφθαρµένη και παρηκµασµένη, διεκδικεί την επιβολή µιας αλήθειας 
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που το περιεχόµενο και η ορθότητα της ορίζεται αξιωµατικά και πηγάζει άµεσα από 

το παρελθόν, εξυψώνοντας και εξιδανικεύοντας την ιστορική παράδοση. Βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι η άρνηση και η απόρριψη κάθε τι δυτικού, το οποίο 

εκλαµβάνεται ως γενεσιουργό αίτιο της παρακµής και της ηθικής κατάπτωσης, αλλά 

και η στροφή στην ιστορική θρησκευτική παράδοση ως φάρου και οδηγού για το 

µέλλον. Σύµφωνα µε τον Π. Κονδύλη: «Στην περίπτωση αυτή, η παραδοσιολατρεία 

δεν αποτελεί απλώς µια υπεράσπιση των απειλούµενων επιτόπιων ηθών και εθίµων, 

παρά προβάλλει επιθετικά ως µια κοσµοθεωρητικά θεµελιωµένη κήρυξη πολέµου 

ενάντια στη δυτική κοινωνία, τον τρόπο ζωής και τις αξίες της»
34

. Με σηµαία την 

πρόταση ότι «το Ισλάµ αποτελεί τη λύση», αφορίζει τη ∆ύση και τη µιαρή 

επικρατούσα κατάσταση. Μάλιστα η λύση του Ισλάµ φαντάζει ιδανικότερη επιλογή 

για τις ευρείες µάζες µετά τη δυσάρεστη εµπειρία των προηγούµενων δεκαετιών, σε 

βαθµό που η παραπάνω ρήση να προβάλλεται ως µια δελεαστική εναλλακτική. Το 

ακραίο σηµείο απογοήτευσης στο οποίο είχαν περιέλθει η λαοί θα οδηγήσει σε 

επανεξέταση υπό διαφορετικό, πιο δεκτικό φίλτρο τη νέα τάση. 

   Η ιδεολογία αποτελεί ένα δοµικό συστατικό της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης 

όπου το αφήγηµα της θρησκείας επιστρατεύεται στη δηµιουργία πνεύµατος 

αλληλεγγύης και πίστης σε ένα δεδοµένο σκοπό. Εντούτοις από µόνη της δεν είναι 

καθοριστική, εφόσον δεν συµπληρώνεται και από άλλους παράγοντες, όπως το 

κατάλληλο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε την ψυχολογική 

ανάγκη προσδιορισµού ταυτότητας.
35

   

   Η Ευρώπη εάν επιθυµεί να διατηρήσει  τον τίτλο της ως προστάτιδα των αξιών και 

να αποφύγει να µετεξελιχθεί σε ιδεολογικό απόρθητο φρούριο, οφείλει να κατανοήσει 

το φαινόµενο του Ισλάµ το οποίο έχει εισβάλλει για τα καλά στο εσωτερικό της. Θα 

πρέπει να επιβεβαιώσει τη φιλελεύθερη κουλτούρα της ως προς την αποδοχή του, 

χωρίς όµως να καταλήξει στο επίπεδο της αφελούς αποδοχής του. Εκστρατείες 

ενηµέρωσης και παρεµβάσεις παροχής διευκολύνσεων στην άσκηση των 

θρησκευτικών καθηκόντων είναι απαραίτητο να θεσµοθετηθούν, χωρίς όµως 

ακρότητες και υπερβολές που θα θίγουν το γηγενή πληθυσµό σε αυτήν την 
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προσέγγιση, και ενδεχοµένως θα προκαλούν ακραίες αντιδράσεις. Από την άλλη 

πλευρά, θα πρέπει αντίστοιχα να θέσει συγκεκριµένα όρια και κανόνες λειτουργίας, 

την τήρηση και το σεβασµό των οποίων πρέπει να απαιτήσει από το µουσουλµανικό 

στοιχείο, έτσι ώστε να διατηρήσει ισορροπίες, ίσες αποστάσεις και εν κατακλείδι να 

προωθήσει την αρµονική συνύπαρξη. Το ζητούµενο είναι η εύρεση της χρυσής τοµής 

και όχι η απώλεια κάποιας εκ των πολιτιστικών ταυτοτήτων. Αναµφίβολα η 

θρησκευτική διαφορά είναι µεγάλη και µάλλον αγεφύρωτη, αλλά η επιδίωξη πρέπει 

να είναι ο αµοιβαίος σεβασµός και η εκατέρωθεν  αποδοχή, που θα θέσουν τα 

θεµέλια µιας ειρηνικής πορείας. Είναι γενικά αποδεκτό πως όσο περισσότερο κάποιος 

γίνεται αποδέκτης διακρίσεων τόσο τείνει να αποµονώνεται, τροφοδοτώντας κατά 

αυτό τον τρόπο ένα φαύλο κύκλο καχυποψίας, απόρριψης και εχθρικού κλίµατος.  

    Έρευνες καταδεικνύουν πως ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων 

ασπάζονται το Χριστιανισµό, εντούτοις το ποσοστό εκείνων που ασκούν 

συστηµατικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα είναι ιδιαιτέρως περιορισµένο επί του 

συνόλου, σε αντίθεση µε τους Μουσουλµάνους που εµφανίζονται σηµαντικά πιο 

συνεπείς. Αυτή ακριβώς η συνέπεια είναι που γεννά προβληµατισµούς σχετικά µε την 

οµαλή ένταξη, καθώς επιτάσσει αδιαµφισβήτητες εκδηλώσεις πίστης όπως το 

κάλυµµα κεφαλής για τις γυναίκες, την προσευχή πέντε φορές ηµερησίως και την 

ιδιαίτερη δίαιτα, που ξεφεύγουν από τα ιδιωτικά πλαίσια και γίνονται δηµόσια 

δήλωση. Ακόµα,  η γενικότερη αντίληψη, στάση και αποδοχή απέναντι σε θεµελιώδη 

ζητήµατα της κοινωνικής ζωής, όπως την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες στην 

αγορά εργασίας, την άµβλωση, το διαζύγιο και την οµοφυλοφιλία, διαφέρει 

σηµαντικά στατιστικά ανάµεσα σε ένα χριστιανικό και µουσουλµανικό σύνολο, µε το 

δεύτερο να σηµειώνει συγκριτικά λιγότερη από τη µισή επίδοση.
36

Σε κάποιες 

περιπτώσεις µάλιστα η πολιτιστική παράδοση έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση µε τη 

νοµοθεσία όπως στο ζήτηµα της πολυγαµίας. Το Ισλάµ λοιπόν συνεχίζει να 

παραµένει κύρια προσδιοριστική πτυχή της ταυτότητας για τη συγκεκριµένη  

πληθυσµιακή οµάδα, και ως τέτοια οφείλει να αντιµετωπίζεται µε λεπτότητα και 

σεβασµό, πλην όµως µέσα σε συγκεκριµένα όρια και χωρίς ακρότητες που είτε θα το 

δαιµονοποιούν είτε θα το εξυψώνουν. Η καλλιέργεια της µετριοπάθειας θα πρέπει να 
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είναι το ζητούµενο και για τις δυο πλευρές και κυρίως για την Ένωση η εφαρµογή 

πολιτικών που θα τη διαµορφώνουν.     

    Αποτελεί µια δυσάρεστη πραγµατικότητα πως οι Μουσουλµάνοι µετανάστες που 

µετακινήθηκαν στην Ευρώπη κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, απέχουν αρκετά 

από αυτό που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί πλήρης ενσωµάτωση. Οι διακρίσεις, ο 

κοινωνικός αποκλεισµός και οι κλειστές κοινότητες (γκέτο) συνεχίζουν να υπάρχουν 

στις ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις. Το επίπεδο εκπαίδευσης σε αρκετές περιπτώσεις 

παραµένει χαµηλό οδηγώντας κατά συνέπεια σε υψηλή ανεργία και περιορισµένες 

ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης. Οι όποιες πολιτικές ακολουθήθηκαν τις 

τελευταίες δεκαετίες, µάλλον δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα και υπό το βάρος των 

νέων δεδοµένων, απόνερα των γεγονότων της Άνοιξης, οφείλουν να επανεξεταστούν 

ριζικά. Κάποιους από τους κύριους άξονες της ενσωµάτωσης αποτελούν η 

εκπαίδευση και η απασχόληση. Με τις δύο αυτές συνθήκες οι προϋποθέσεις 

επιτυχούς κοινωνικής ενσωµάτωσης έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες. Οι µαθητές θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε υψηλότερο επίπεδο αλλά 

και να λαµβάνουν κίνητρα συµµετοχής σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

που θα τους βοηθήσουν να αισθανθούν µέρος του συνόλου. Σε µια προσπάθεια 

άµβλυνσης των κοινωνικών διακρίσεων, στη Γαλλία οι εταιρείες µε προσωπικό πάνω 

από 25 εργαζοµένους, τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν την υποχρέωση να 

προσφέρουν απασχόληση σε ποσοστό 6% σε άτοµα µε κάποια αναπηρία. Μια 

παρόµοια κίνηση που να αφορά απασχόληση Μουσουλµάνων ίσως να είναι µία από 

τις πιθανές λύσεις µε θετικά αποτελέσµατα στη γενικότερη διαδικασία οµαλής 

ένταξης. Μέσα από την προώθηση του διαλόγου πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το 

Ισλάµ δεν είναι συµφυές µε τον εξτρεµισµό και ότι µέσα από τις κατάλληλες 

πολιτικές, κοινωνικοοικονοµικές και θρησκευτικές µεταρρυθµίσεις, µπορούν να 

αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις και το αντί-Ισλαµικό αίσθηµα, που τείνουν να  

αποτελούν σηµαντικότερο παράγοντα ριζοσπαστικοποίησης από το Ισλάµ per se.       

 

3.3 Ευρώπη και µετανάστευση 

    Το πιο δραµατικό απότοκο της επακόλουθης κρίσης της Άνοιξης υπήρξε η 

σταδιακή διόγκωση των µεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Με κύριες πύλες 

εισόδου την Ελλάδα και την Ιταλία, οι µετακινούµενοι πληθυσµοί επιδίωξαν να 
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ταξιδέψουν µακριά από το ρευστό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής αναζητώντας 

ένα νέο ξεκίνηµα στη θελκτική Ευρώπη, και κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τµήµα 

της. Η απουσία ρεαλιστικής προοπτικής στις δοκιµασµένες χώρες τους, θα οδηγήσει 

εκατοµµύρια ανθρώπων να επιλέξουν το δρόµο της µετανάστευσης προς την Ευρώπη 

των ευκαιριών και της ελπίδας. Στις περιοχές αφετηρίας των µεταναστών 

περιλαµβάνονται ακόµα το Κέρας της Αφρικής, η υποσαχάρια Αφρική και η νότια 

Ασία µε αρκετά µεγάλο µέρος τους να είναι αµφισβητούµενης νοµιµότητας που 

επιδιώκουν να εκµεταλλευτούν τη συγκυρία της χαλάρωσης ή καθολικής απουσίας 

των συνοριακών ελέγχων στις υπό κρίση περιοχές. Το ζήτηµα της µετανάστευσης 

είναι εξόχως περίπλοκο µε ιδιαίτερες προεκτάσεις τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και 

µακροπρόθεσµα. 

   Τα στοιχεία από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ καταδεικνύουν την έκταση του 

φαινοµένου µε αφοπλιστικό τρόπο. Μόνο για το έτος 2016 η υπηρεσία προσφύγων 

κάνει λόγω για πάνω από 330.000 να έχουν διασχίσει τις θαλάσσιες οδούς προς την 

Ελλάδα και την Ιταλία, όταν ο αντίστοιχος αριθµός το 2015 είχε φτάσει στο 1 

εκατοµµύριο, µε 4220 να µην καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη µετάβαση.
37

 Ο 

συνολικός αριθµός των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ για τη διετία 2015-16 ξεπέρασε τα 

2.5 εκατοµµύρια µε το 1.8 εξ αυτών να έχει παρανόµως διασχίσει τα σύνορα 

σύµφωνα µε στοιχεία της FRONTEX.  

   Η λεπτοµερής νοµοθεσία που αφορά τους µετανάστες και τους επιζητούντες άσυλο 

καθορίστηκε στη Συνθήκη της Γενεύης του 1951 την οποία υπέγραψαν 147 χώρες, 

ενώ η ΕΕ σε αντιστοιχία παρουσίασε το 1999 τη δική της κοινή πολιτική περί ασύλου 

στην οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές χαρακτηρισµού ως πρόσφυγα, οι κοινές 

διαδικασίες παροχής ασφάλειας, οι διαδικασίες αίτησης ασύλου, οι υποχρεώσεις της 

χώρας υποδοχής και άλλες διαδικασίες, ώστε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο 

ενεργειών. Υπάρχει όµως µια ειδοποιός διαφορά µεταξύ του αιτούντα άσυλο, στον 

οποίο δεν µπορεί να απαγορευθεί η είσοδος σε έναν κράτος-µέλος και του παράνοµου 

µετανάστη στον οποίο οφείλεται να απαγορευθεί. Εκείνος που αιτείται άσυλο 

δικαιούται προστασίας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο εφόσον απειλείται η επιβίωση 

τους λόγω διώξεων στη χώρα τους.  Συνέπεια της Άνοιξης, τα µεσογειακά µέλη της 

Ιταλίας και της Ελλάδας δέχθηκαν ένα δυσανάλογο φόρτο αιτήσεων τις οποίες δεν 
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κατάφεραν να επεξεργαστούν. Ως αποτέλεσµα, οι αιτούντες αναζήτησαν συχνά 

καταφύγιο σε κάποιο άλλο µέλος στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη όπως τη 

Γερµανία ή τη Σουηδία, όπου συνήθως είχαν συγγενείς ή απλά εκτιµούσαν πως θα 

συναντούσαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και περισσότερες πιθανότητες έγκρισης 

του αιτήµατος τους. Τα αντανακλαστικά της Ένωσης ως προς την παροχή βοήθειας 

στα νότια µέλη στα πλαίσια της εταιρικής αλληλεγγύης για να αντιµετωπίσουν την 

πρωτόγνωρη κατάσταση ήταν µάλλον αργά, και µόνο µετά τη σε έκταση 

δηµοσιοποίηση του ανθρώπινου δράµατος κινήθηκαν διαδικασίες και ξεκίνησαν 

διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία, η οποία έπαιζε το ρόλο ρυθµιστή των αριθµών 

των µεταναστών. Σε αυτή τη συγκυρία, η Τουρκία ενεργώντας καιροσκοπικά και 

εκβιαστικά προσπάθησε να εκµεταλλευθεί από τη µία τον ανθρώπινο πόνο και από 

την άλλη τον πανικό των Ευρωπαίων ηγετών ενώπιων της αµείλικτης 

πραγµατικότητας, µε σκοπό την αποκόµιση οικονοµικών ωφεληµάτων και προώθηση 

των ενταξιακών της διαπραγµατεύσεων.  Το Μάρτιο του 2016 θα υπογραφεί 

συµφωνία κοινής δράσης και η ροή σταδιακά θα σταµατήσει χωρίς όµως σε καµία 

περίπτωση να µηδενιστεί, υπενθυµίζοντας διακριτικά ότι αποτελεί διαπραγµατευτικό 

χαρτί. Η διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου καθορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Ασύλου και τη Συµφωνία του ∆ουβλίνου του 2003, όπου περιγράφεται πως 

υπεύθυνο κράτος επεξεργασίας της αίτησης είναι αυτό της πρώτης υποδοχής. Υπό το 

βάρος των εξελίξεων και του όγκου της µετακίνησης, βρίσκεται υπό αναθεώρηση 

προς ένα µοντέλο διαχείρισης και κατανοµής των προσφύγων µε πιο δίκαιο τρόπο, 

όπου θα συνυπολογίζεται η πληθυσµιακή και οικονοµική ικανότητα της κάθε χώρας.  

   Η χρηµατοδότηση που έχει αναθέσει η Ένωση µέσω των δύο κύριων εργαλείων της 

του Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) και του Internal Security Fund 

(ISF) Borders and Visa, υπολογίζεται στα 6 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020. 

Επιπρόσθετα, για την αντιµετώπιση της κρίσης και τη χρηµατοδότηση πρότζεκτ 

σχετιζόµενων µε τη µετανάστευση ενεργοποιήθηκαν δύο ταµεία αρωγής, το Madad 

και το  Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική. Το πρώτο µε συµµετοχή 500 

εκατοµµυρίων από τον προϋπολογισµό της Ένωσης αφορούσε αποκλειστικά στη 

Συρία ενώ το δεύτερο µε µέγεθος 1.8 δις, αφορούσε στην ενίσχυση των χωρών της 

περιοχής του Σαχέλ, της βόρειας Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής, µε σκοπό τη 
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βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ώστε να προωθηθεί η παραµονή των πληθυσµών 

εκεί.
38

 

   Η µετανάστευση αποτελεί ένα επιπλέον οικονοµικό βάρος για τη χώρα υποδοχής 

καθώς επιβαρύνεται µε το φορτίο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών όπως υγείας, 

εκπαίδευσης, υποδοµών ηλεκτρισµού και ύδρευσης όπως και δεν πρέπει να διαλάθει 

της προσοχής η υποβάθµιση των περιοχών όπου δηµιουργείται ένας καταυλισµός και 

την εµφάνιση εντάσεων µε τους γηγενείς κατοίκους οι οποίοι συχνά θεωρούν ότι 

απειλείται τόσο η υγεία τους όσο και το µερίδιο τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον 

θα πρέπει να ξεπεραστεί και το κενό της διαφοράς κουλτούρας και τρόπου ζωής που 

στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλεί εκατέρωθεν αµηχανία. Το πιο σηµαντικό 

ίσως εµπόδιο είναι η έλλειψη επικοινωνίας λόγω της διαφορετικής γλώσσας. Η 

απόκτηση γλωσσικής δεξιότητας κρίνεται απαραίτητο προαπαιτούµενο. Για την 

επιτυχηµένη αφοµοίωση των πληθυσµών είναι απαραίτητη η θέσπιση µέτρων µε 

αµοιβαίες υποχωρήσεις σε όλα τα επίπεδα από τα µέλη και τους θεσµούς της 

κοινωνίας  υποδοχής αλλά και του υπό µετανάστευση πληθυσµού. 

    Παράλληλα παρατηρείται µια ανησυχητική αύξηση της δηµοτικότητας των 

ακροδεξιών κοµµάτων σε όλη την Ευρώπη, που επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν 

την ανασφάλεια των πολιτών και να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους. Γεγονότα 

όπως οι µαζικές επιθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στην Κολωνία της Γερµανίας 

την παραµονή Πρωτοχρονιάς του 2016 από άντρες αφρικανικής και αραβικής 

καταγωγής, θα αποτελέσουν την ιδανική ευκαιρία για εκµετάλλευση και  ενίσχυση 

των θέσεων τους. Έτσι η επιλογή της ακροδεξιάς πολιτικής κερδίζει συνεχώς έδαφος, 

και από ένδειξη διαµαρτυρίας δυσαρεστηµένων πολιτών τείνει να µεταµορφώνεται σε 

συνδιαµορφωτή πολιτικών επιλογών.
39

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ύπουλο 

επακόλουθο,  που έρχεται να τορπιλίσει τα θεµέλια του οικοδοµήµατος της ενωµένης 

Ευρώπης και να τονώσει τις αποσχιστικές εθνικές τάσεις.   

   Πέρα όµως από το νέο κύµα µεταναστών, οι µέχρι πρότινος διακρίσεις στην αγορά 

εργασίας σε βάρος των Μουσουλµάνων όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης, έχει ως 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-

crisis-facts-and-figures, προσπελάστηκε την 30 Οκτ 2017. 
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 http://www.militaire.gr/τι-θρέφει-την-ακροδεξιά-στην-ευρώπη/βοσκόπουλος-γεώργιος , 

προσπελάστηκε την 01 Νοε 2017. 
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αναπόφευκτη συνέπεια τη δηµιουργία Μουσουλµανικών γκέτο στα προάστια των 

δυτικών µεγαλουπόλεων, όπου οι υψηλοί δείκτες ανεργίας τροφοδοτούν το φαύλο 

κύκλο της εγκληµατικότητας και της βίας και υποσκάπτουν την επίτευξη υψηλού 

επιπέδου διαβίωσης διαβρώνοντας έτσι και την ίδια την κοινωνική συνοχή.   

   Η βραχυπρόθεσµη προσέγγιση στο ζήτηµα, κυρίως για λόγους εσωτερικής 

κατανάλωσης, έχει αποτύχει και επιβεβαιώνει ότι η εµπλοκή πληθώρας πολιτικών 

παραγόντων µε συγκρουόµενα συµφέροντα, οδηγεί σε κατακερµατισµό της όποιας 

πολιτικής και ουσιαστικά σε τέλµα. Η ανάγνωση του ζητήµατος τίθεται υπό 

αµφισβήτηση, καθώς συνεχίζει να το αντιλαµβάνεται ως µια κρίση, που αργά ή 

γρήγορα θα εκτονωθεί, και όχι ως ένα µακροπρόθεσµο φαινόµενο. Η γειτονία µιας 

φτωχής υπό διόγκωση ηπείρου µε µια πλούσια υπό συρρίκνωση, οφείλει να 

προβληµατίσει τους διαµορφωτές πολιτικής περί της εξέλιξης του φαινοµένου.
40

 

 

3.4 Ευρώπη και τροµοκρατία 

    Στη µεταψυχροπολεµική εποχή των ευρέως ανοικτών συνόρων,  το περιβάλλον 

ασφαλείας χαρακτηρίζεται από µια πολυδιάστατη διασύνδεση εσωτερικής και 

εξωτερικής ασφάλειας. Η τροµοκρατία αποτελεί την κυριότερη ανάµεσα σε ένα 

κατάλογο απειλών ασφαλείας όπως οι περιφερειακές συγκρούσεις, η διασπορά των 

όπλων µαζικής καταστροφής, το οργανωµένο έγκληµα και η εµφάνιση αποτυχηµένων 

κρατών, τις οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν οι ηγεσίες της ∆ύσης και που διαφέρουν 

από τις κλασσικές προκλήσεις ασφαλείας στρατιωτικής φύσης. Η ΕΕ τοποθετείται 

µεταξύ της σφαίρας της ασφάλειας και της αστάθειας µε σαφή απαίτηση οριοθέτησης 

της περιφέρειας της και εξασφάλισης της.  Η άνοδος της απειλής της τροµοκρατίας 

επιτάσσει την συνειδητοποίηση δύο ξεκάθαρων αναγκών, την εφαρµογή εθνικής, 

υπερεθνικής και διακυβερνητικής εργαλειοθήκης πολιτικής µε συνεκτικό τρόπο και 

τη δηµιουργία µιας διακεκριµένης εναλλακτικής πολιτικής σε σχέση µε αυτή της 

διατύπωσης των ΗΠΑ του «πολέµου εναντίον του τρόµου» στα πλαίσια δράσης της 

ήπιας ισχύος της ΕΕ. Η δράση των κρατών µελών αποδεικνύεται άνιση και 

ασυντόνιστη όµηρος της εφαρµογής ξεχωριστής πολιτικής από το καθένα. Η 
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τροµοκρατία πλέον έχει επιβεβαιωθεί ότι αφορά όλα τα κράτη της δύσης, ένας 

κίνδυνος τον οποίο κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει, παρόλο που κάποια 

από τα κράτη µέλη, έχοντας ήδη δεχθεί πλήγµατα αισθάνονται περισσότερο 

στοχοποιηµένα σε σχέση µε κάποια που θεωρούν εαυτόν σε λιγότερο επισφαλή θέση. 

Το φαινόµενο της τροµοκρατίας δεν υποτάσσεται σε εθνικά σύνορα απαιτώντας 

συνολική και καθολική συµµετοχή των µελών στην αντιµετώπιση του. Είναι µια 

πρόκληση λόγω της φύσης του αποτελέσµατος που προκαλεί, καθώς µε σχετικά 

περιορισµένους πόρους έχει την ικανότητα να επιφέρει δυσανάλογα αποτελέσµατα 

στο αίσθηµα ασφαλείας του µέσου πολίτη, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της 

ατζέντας κάθε ευρωπαϊκής ηγεσίας. Παράλληλα, δεν µπορεί να προσδιοριστεί ένα 

συγκεκριµένο modus operandi των δραστών που θα έκανε το έργο της αντιµετώπισης 

ευκολότερο καθώς στο προφίλ του τροµοκράτη κατατάσσονται από ηµεδαπούς 

εξτρεµιστές, αλλοδαπούς µαχητές από τη Μέση Ανατολή που εισέρχονται στην 

Ευρώπη ή επιστρέφουν σε αυτή µέχρι και µοναχικοί δρώντες («µοναχικοί λύκοι»), 

ενώ το είδος των στόχων και τα χρησιµοποιούµενα µέσα ποικίλλουν
41

. 

    Η Ευρώπη µετά την εκδήλωση της Αραβικής Άνοιξης θα γίνει µάρτυρας µιας 

σταδιακά αυξανόµενης εµφάνισης τροµοκρατικών ενεργειών που θα έχουν άµεση 

σχέση µε το Ισλάµ, τα οποία παράλληλα κλιµακώνονται αντίστοιχα και από πλευράς 

έντασης, συχνότητας και απωλειών ανθρώπινων ζωών. Έτσι η τροµοκρατία θα 

µεταµορφωθεί σε µια αναπόφευκτη θλιβερή καθηµερινότητα της ζωής στη ∆ύση. 

Όσο η δράση του ISIS δεν καταστέλλεται ολοκληρωτικά στη Μέση Ανατολή, τόσο 

χτυπήµατα εναντίον της Ευρώπης λαµβάνουν χώρα ως απάντηση σε αυτή την 

αναµέτρηση.  Τα σηµαντικότερα τροµοκρατικά χτυπήµατα θα εκδηλωθούν στη 

Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο ενώ µικρότερης έκτασης 

γεγονότα θα κάνουν την εµφάνιση τους και σε άλλα σηµεία της Ευρώπης.
42

Οι 

δράστες ποικίλουν όσον αφορά την καταγωγή τους µε κοινό στοιχείο όµως να 

παραµένουν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ως αφετηρία της δράσης τους. Επιπλέον, 

παρατηρείται ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο σε σχέση µε την ηλικία τους καθώς 

πρόκειται σε πλείστες των περιπτώσεων για άτοµα νεαρής ηλικίας κάτω των 35 ετών 

και συχνά νόµιµους πολίτες της χώρας υποδοχής, µετανάστες δεύτερης γενιάς. 
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Έρχεται έτσι στην επιφάνεια µε εµφατικό τρόπο η σηµασία της πρόληψης και της 

αποτροπής  της τροµοκρατίας όπως επίσης και του κύριου µέσου στον αγώνα αυτό, 

της πληροφορίας.  

   Η συνεργασία µεταξύ των κρατών στην αντιµετώπιση της τροµοκρατίας πριν την 

11 Σεπτεµβρίου 2001, περιοριζόταν σε ανεπίσηµο επίπεδο χωρίς να διαθέτει θεσµικό 

έρεισµα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μετά τις βοµβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο 

στις 7 Ιουλίου 2005, έγινε ξεκάθαρο ότι η τροµοκρατία είχε για τα καλά περάσει στην 

απέναντι όχθη του Ατλαντικού και η στιγµή για λήψη αποφάσεων είχε φτάσει. Το 

∆εκέµβριο του ίδιου έτους µε πρωτοβουλία του Ηνωµένου Βασιλείου, θα υιοθετηθεί 

η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατά της Τροµοκρατίας. Οι τέσσερεις πυλώνες της, αυτός 

της πρόληψης, της προστασίας, της καταδίωξης και της αντίδρασης ακολουθούσαν σε 

γενικές γραµµές το αυτό εγχώριο µοντέλο του Βασιλείου. Η πρόληψη θα αφορούσε 

την προσπάθεια αποτροπής της εµφάνισης µελλοντικών τροµοκρατών, η προστασία 

την άµυνα απέναντι σε επιθέσεις και τον αντίκτυπο τους, η καταδίωξη τις 

αστυνοµικές και δικαστικές ικανότητες στην αναζήτηση των τροµοκρατών και η 

αντίδραση, το πεδίο της αντιµετώπισης των συνεπειών και της διαχείρισης κρίσεων. 

Αυτή η Στρατηγική επί της ουσίας θα παραµείνει χωρίς κάποια επικαιροποίηση µέχρι 

σήµερα. Από την πρώτη στιγµή όµως θα γίνει αντιληπτό πόσο σύνθετο είναι αυτό το 

πεδίο διαµόρφωσης πολιτικής µε έντονες προκλήσεις στους τοµείς του συντονισµού, 

της συνεκτικότητας και της συνοχής µεταξύ των κρατών, καθώς παρατηρήθηκε 

σύγκρουση αρµοδιοτήτων στην όλη διαδικασία. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι 

στη Στρατηγική σκιαγραφείται ξεκάθαρα ο επικουρικός ρόλος της Ένωσης στον 

αγώνα εναντίον της τροµοκρατίας µε την πρωτεύουσα ευθύνη να παραµένει στα 

κράτη-µέλη. Η Ένωση προβλέπεται να λειτουργεί ως συντονιστικός παράγοντας που 

θα ενισχύσει τις εθνικές δυνατότητες, θα διευκολύνει τη συνεργασία, θα αναπτύξει 

συλλογικές δυνατότητες και θα αναλάβει διεθνή δράση, χωρίς όµως οι δράσεις αυτές 

να αποτελούν δεσµεύσεις για τα κράτη, αλλά προτεραιότητες κατά αντιστοιχία µε την 

ΚΕΠΠΑ. Με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Ασφαλείας το 2015 και της 

Ένωσης Ασφαλείας το 2016, θα επιχειρηθεί η ενίσχυση της προσπάθειας επίτευξης 

ασφάλειας των κρατών-µελών µε έµφαση στους τοµείς ανταλλαγής πληροφοριών και 

πρόληψης του ριζοσπαστισµού. Επιχειρείται µε αυτό τον τρόπο να υπερνικηθεί µια 

προφανής έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ υπηρεσιών των µελών συνοδευόµενη από 

δαιδαλώδη νοµικά κωλύµατα στην αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας. 
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Ωστόσο, η απόφαση της εξόδου του Βασιλείου από την Ένωση θα έρθει να 

προσθέσει ένα ακόµα εµπόδιο στην επιτυχία της προσπάθειας, καθώς αποτελεί την 

κύρια δύναµη πληροφοριών της Ευρώπης, µε βαθειά παράδοση, προηγµένη 

τεχνολογία και µια επιτυχηµένη µακρόχρονη συνεργασία µε τις πρωτοπόρες στον 

τοµέα ΗΠΑ.    

   Η Ευρώπη εµφανίζεται ιδιαιτέρως ευαίσθητη σε ζητήµατα προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων σε βαθµό που το καθεστώς διατήρησης και αξιοποίησης τους συχνά να 

αυτοεξουδετερώνει το όποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα της, καταλήγοντας ακόµα σε 

κάποιες περιπτώσεις µέχρι και παρακώλυση καταδικών. Για άλλη µια φορά το 

ζήτηµα των διαφορετικών εθνικών αρµοδιοτήτων και δικαιοδοσίας στη διαχείριση 

τους, τορπιλίζει την αποτελεσµατικότητα. Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις 

επανακαθορισµού του νοµικού πλαισίου που διέπει τα προσωπικά δεδοµένα ώστε η 

επεξεργασία τους να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον αντιτροµοκρατικό αγώνα. Σε 

κάθε περίπτωση, το ζήτηµα είναι ιδιαιτέρως λεπτό, καθώς η γραµµή µεταξύ 

εποικοδοµητικής εκµετάλλευσης και ολοκληρωτικής παρακολούθησης είναι 

δυσδιάκριτη και ασαφής.         

   Η πρόληψη του ριζοσπαστισµού, η αντιµετώπιση των εξτρεµιστικών κινηµάτων και 

η ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά πράξεις τροµοκρατίας αλλά και 

εντοπισµού και ελέγχου οικονοµικών κεφαλαίων που προορίζονται για τη 

χρηµατοδότηση τροµοκρατικών ενεργειών, αποτελούν µέγιστη προτεραιότητα. Σε 

συνέχεια του πρώτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, ιδιαίτερη βαρύτητα 

οφείλεται να δοθεί σε αυτή την πτυχή της προσέγγισης της τροµοκρατίας. Η 

Ευρωπαϊκή στρατηγική στην καταπολέµηση του θρησκευτικού εξτρεµισµού έχει 

διττό σκοπό, τόσο την προστασία του πληθυσµού όσο και των εγκαταστάσεων, 

µνηµείων  και συµβόλων γενικότερα. Απαιτείται η ελαχιστοποίηση της τρωτότητας 

σε ενδεχόµενο πλήγµα µε συνοριακούς ελέγχους, εξάρθρωση δικτύων υποστήριξης 

και εντοπισµό και δέσµευση κεφαλαίων που προορίζονται για χρηµατοδότηση 

τροµοκρατικών πυρήνων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι το έργο της 

αστυνοµίας και των υπηρεσιών πληροφοριών χρήζει καλύτερου συντονισµού ώστε να 

αποφέρει καρπούς. Αποδεικνύεται συχνά ότι στην πράξη υπάρχει έλλειψη 

εµπιστοσύνης, ακόµα και µεταξύ υπηρεσιών του ίδιου κράτους, εποµένως η 

οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ υπηρεσιών των µελών παίρνει διαστάσεις 

υψηλής πρόκλησης. 
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   Η βέλτιστη αντιµετώπιση ενός ζητήµατος εξακολουθεί να παραµένει όχι η 

επιθετική προσέγγιση, αλλά η ανάλυση και κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών του, 

των παραγόντων που του προσφέρουν γόνιµο έδαφος για ανάπτυξη και έπειτα η 

όποια προσπάθεια επίλυσης του. Η αντιµετώπιση του ριζοσπαστισµού από µια 

δύναµη µε ήπια ισχύ, όπως αυτοπροσδιορίζεται η ΕΕ είναι µια πραγµατική 

πρόκληση, στην οποία υπεισέρχεται µια επιπλέον προσδιοριστική παράµετρος, η 

διάσταση του χρόνου. Η προσπάθεια αποτροπής ασπασµού ριζοσπαστικών τακτικών 

µέσω της χρήσης ήπιας ισχύος, θα έχει κάποια αποτελέσµατα µόνο στα αρχικά 

στάδια της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης ενός ατόµου, µελλοντικού εν δυνάµει 

ακραίου
43

. Άπαξ και η εισχώρηση και η εξέλιξη των ακραίων αντιλήψεων 

προχωρήσει πέρα από κάποιο κρίσιµο βαθµό, η ήπια δύναµη χάνει την ικανότητα 

παραγωγής αποτελεσµάτων, και η κατάσταση µεταµορφώνεται σε µη αναστρέψιµη 

για τον εκκολαπτόµενο ριζοσπάστη. Προφανώς είναι ιδιαιτέρως απαιτητική η 

προσπάθεια αντιµετώπισης κάποιου, ο οποίος είναι διατεθειµένος να θυσιάσει ακόµα 

και το υπέρτατο αγαθό της ίδιας του της ζωής για τα πιστεύω και το σκοπό του. 

Οπότε η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στο διάστηµα που προηγείται αυτής 

της κατάληξης. Αναφερόµαστε δηλαδή σε µια «προληπτική» δράση που θα 

εφαρµόζεται στο πρώιµο στάδιο και θα απαγορεύει την ωρίµανση των συνθηκών για 

ανάπτυξη ακραίας ιδεολογίας. Για να έχει επιτυχία αυτή η ενέργεια θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις οι οποίες θα αποτρέπουν το άτοµο να 

στραφεί σε µια ακραία ιδεολογία, καθώς δεν θα υπάρχει κάποιος αντικειµενικός 

λόγος εφόσον τα στοιχειώδη ζητήµατα οικονοµικής ή κοινωνικής φύσεως θα έχουν 

επιλυθεί.  

   Η ακραία ριζοσπαστική συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας 

ξεχωριστών φάσεων τις οποίες διέρχεται το άτοµο πριν φτάσει στα άκρα. Είναι ένα 

δυναµικό φαινόµενο, συνισταµένη των ατοµικών εγγενών κινήτρων, προσωπικών 

εµπειριών, έκθεσης σε ιδεολογίες και προσηλυτιστές, που αθροιστικά και  

συνδυαστικά στο κατάλληλο περιβάλλον, δύνανται να διαµορφώσουν το άτοµο. Είναι 

εύκολα αντιληπτό ότι η δεξαµενή στρατολόγησης από το µουσουλµανικό στοιχείο 

έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση µε µερικές δεκαετίες πριν, στα περίπου 20 
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εκατοµµύρια µουσουλµάνων που διαβιούν σήµερα στην Ευρώπη. Η προσφορά ενός 

πακέτου ίσων ευκαιριών και οµαλής ένταξης στη δυτική κουλτούρα θα λειτουργούσε 

ανασταλτικά στην ανάπτυξη εχθρικού κλίµατος και στην καλλιέργεια µίσους και 

εκδικητικών τάσεων. Αποτελεί κοινό εύρηµα πως οι νέες γενιές βιώνουν µια 

ερµαφρόδιτη πραγµατικότητα στην οποία από τη µια πλευρά δεν έχουν ενταχθεί 

πλήρως στις χώρες υποδοχής εισπράττοντας ξενοφοβικές συµπεριφορές, ενώ από την 

άλλη, δείχνουν να έχουν απολέσει οι ίδιοι την ταυτότητα τους και τις πολιτιστικές 

σχέσεις µε την πατρίδα τους, αποµένοντας µετέωροι.  

   Ακόµα ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στον εντοπισµό και έλεγχο των 

χώρων εκείνων στους οποίους έχει αποδειχθεί πως συντελείται κατήχηση και 

στρατολόγηση µελλοντικών τροµοκρατών. Στις παραπάνω περιπτώσεις ανήκουν 

κυρίως χώροι προσευχής οι οποίοι λειτουργούν ανεξέλεγκτα σχετικά µε ότι 

περιλαµβάνει τη διδασκαλία και τις κατευθυντήριες γραµµές που εκπορεύονται από 

εκεί. Οι χώροι προσευχής αποτελούν ένα σηµαντικό πόλο της ζωής µιας 

θρησκευτικής κοινότητας που γύρω τους συγκεντρώνεται όλη η κοινωνική της 

δραστηριότητα. Ειδικά για το Ισλάµ, ο χώρος προσευχής και η διδασκαλία έχει 

ιδιαίτερο ειδικό βάρος καθώς, όπως έχει αναφερθεί, πέρα από δόγµα καθορίζει και 

άλλες πτυχές της εν γένει συµπεριφοράς του ατόµου στον κοινωνικό του περίγυρο. 

Το είδος των µηνυµάτων που θα εκπέµπονται προς τα µέλη της κοινότητας δεν θα 

πρέπει να είναι χωρίς έλεγχο και κυρίως από διδασκάλους αµφιβόλου προέλευσης, 

χρηµατοδότησης και συµφερόντων. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελούν τα στοιχεία 

του Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών, ότι σε σύνολο 1800 ιµάµηδων που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα, λιγότερο από το 10% έχει λάβει εκπαίδευση στη 

Γαλλία.
44

 Η χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων θεολογικής φύσης οφείλει 

να γίνεται από τα κράτη-µέλη, ώστε να προσανατολίζεται αντίστοιχα και η 

διδασκαλία προς ένα πιο µετριοπαθές και ανεκτικό Ισλάµ. Η νέα αυτή γενιά 

θρησκευτικών διδασκάλων θα είναι σε θέση να γαλουχήσει το κοινό της σε αρχές και 

αξίες πιο κοντά στο δυτικό πρότυπο αφού η ίδια θα τις κατανοεί καλύτερα και θα 

συνδράµει αποφασιστικά στην ενσωµάτωση και την καταπολέµηση του 

ριζοσπαστισµού. Θα πρέπει να καθοριστεί σαφές πλαίσιο λειτουργίας και 

χρηµατοδότησης στο οποίο η ΕΕ θα πρέπει να έχει τον έλεγχο ώστε να απαγορευτεί η 
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εµφάνιση ευνοϊκού κλίµατος για την προσέλκυση και δηµιουργία πυρήνων 

τροµοκρατίας. Η δράση οφείλει να έχει κοινή βάση για όλα τα µέλη, καθώς γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι τίποτα δεν εµποδίζει ένα δίκτυο στρατολόγησης να µεταφέρει 

τη λειτουργία του από ένα µέλος σε κάποιο άλλο όπου οι κοινωνικές άµυνες είναι 

ασθενέστερες. 

   Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια προσέλκυσης, προσηλυτισµού και 

στρατολόγησης διαδραµατίζει το διαδίκτυο. Από τις συµβατικές σελίδες ενηµέρωσης 

µέχρι τα εξειδικευµένα blogs κλειστών οµάδων, έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται 

σε ένα τεράστιο κοινό αποτελώντας τροµερό εργαλείο για διάδοση µηνυµάτων. Αν 

συνυπολογίσουµε ότι η διαθέσιµη τεχνολογία προσφέρει µέσω των µηχανών 

αναζήτησης την αναγνώριση των προτιµήσεων, των ενδιαφερόντων και των 

επιθυµιών ενός χρήστη, µπορούµε να κατανοήσουµε πόσο εύκολο και πόσο 

στοχευόµενο µπορεί να είναι το υλικό που προβάλλεται στην οθόνη µας. Η διαφορά 

στην πρακτική προσηλυτισµού µε τη στρατηγική µάνατζµεντ  των εταιρειών 

προώθησης προϊόντων δεν είναι µεγάλη, και λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο 

αλιεύοντας υποψηφίους. Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά κανάλια στρατολόγησης, 

όπου απαιτείται από το άτοµο να αναζητήσει και να πλησιάσει τον τροµοκρατικό 

πυρήνα, µε τη χρήση του διαδικτύου η διαδροµή ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση 

καθώς οι τροµοκράτες φτάνουν πολύ ευκολότερα στην προσέγγιση του ατόµου.       

   Επιπλέον, έρευνες έχουν αποκαλύψει πως σηµαντικό ποσοστό στρατολόγησης 

λαµβάνει χώρα στα ευρωπαϊκά καταστήµατα σωφρονισµού. Άτοµα νεαρής κυρίως 

ηλικίας αποτελούν εύκολο στόχο να ασπαστούν ακραία ιδεολογία ενώ βρίσκονται 

στην ευάλωτη θέση της στέρησης της ελευθερίας τους. Το προφίλ του αποτυχηµένου 

νέου που γνωρίζει τη βάναυση πλευρά της δυτικής κοινωνίας αποτελεί το πλέον 

γόνιµο έδαφος για τη διασπορά και την ανάπτυξη αυτών των ιδεολογιών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις µάλιστα αποτελεί και µέσω επιβίωσης και ασφάλειας στα πλαίσια της 

σύναψης ευκαιριακών συµµαχιών που καθορίζουν τις σχέσεις των εγκλείστων που 

όµως µετά την επιστροφή στην κοινωνία δύναται να οδηγήσει σε βαθύτερη µύηση 

και εµπλοκή στην ακραία ιδεολογία. 

    Πρόκειται για ένα απαιτητικό εγχείρηµα που χρήζει πολυεπίπεδου σχεδιασµού και 

εφαρµογής. Υπάρχει η γενική αποδοχή ότι η διαδικασία επεκτείνεται και επηρεάζεται 

από παράγοντες και διαδικασίες σε τρία επίπεδα, µε το ατοµικό να αποτελεί το µίκρο, 

το κοινοτικό το µέσο και το ευρύτερο κοινωνικό το µακροεπίπεδο. Στο πρώτο 
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επίπεδο τα µέτρα αφορούν την οικογένεια, στο δεύτερο την κοινωνία και τα 

δευτεροβάθµια ιδρύµατα όπως πχ το σχολείο, και στο τρίτο τις πολιτικές που το 

κράτος θα επιβάλλει. Εποµένως οποιαδήποτε λύση οφείλει να ανταποκρίνεται 

ολιστικά και στα τρία παραπάνω επίπεδα. Αποτελεί µια επένδυση για την ασφάλεια η 

οποία θα απαιτήσει αρκετό ίσως χρονικό διάστηµα για να επιφέρει αποτελέσµατα, τα 

οποία όµως σαφώς θα είναι µόνιµης φύσεως και ανθρωπιστικού χαρακτήρα σε 

αντίθεση µε οποιαδήποτε άλλη, επιθετική µορφή δράσης. Σε κάθε περίπτωση, η 

Ένωση οφείλει να δροµολογήσει τις εξελίξεις και όχι να αποτελεί ουραγό των 

γεγονότων που δραστηριοποιείται και αναλαµβάνει δράση µόνο µετά από την 

εκδήλωση κάποιου συµβάντος.
45

 

 

3.4.1 Η περίπτωση της Γαλλίας 

   Η εύρεση της χρυσής τοµής ανάµεσα στα προληπτικά µέτρα προστασίας από την 

τροµοκρατία µε την καταπάτηση συνταγµατικά κατοχυρωµένων δηµοκρατικών 

ελευθεριών στο κυνήγι του φαντάσµατος της, αποτελεί ένα εξόχως περίπλοκο 

ζήτηµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της Γαλλίας. Μετά την 

αιµατηρή συνδυαστική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Bataclan και στο 

ποδοσφαιρικό γήπεδο Stade de France το Νοέµβριο του 2015, ο πρόεδρος Φρανσουά 

Ολάντ θα κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας έτσι στις 

διωκτικές αρχές διευρυµένες αρµοδιότητες, µε σκοπό την επιτυχέστερη αντιµετώπιση 

της τροµοκρατικής απειλής. Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε την έξοδο από αυτό το 

καθεστώς µετά από µερικούς µήνες, όµως µετά από µια σειρά µικρής έκτασης 

γεγονότων αλλά κυρίως και από το πολύνεκρο τροµοκρατικό χτύπηµα που θα λάβει 

χώρα στη Νίκαια τον Ιούλιο του 2016, θα λάβει συνεχείς παρατάσεις συνολικά έξι 

φορές, παραµένοντας σε ισχύ δυο χρόνια µετά. Τυπικά η χώρα θα εξέλθει την 1
η
 

Νοεµβρίου του 2017, ωστόσο η έξοδος δεν θα είναι πλήρης, καθώς µε νέο 

αντιτροµοκρατικό νόµο του προέδρου Μανουέλ Μακρόν, οι αρχές συνεχίζουν να 

διατηρούν κάποιες ειδικές εξουσίες ώστε να διεξαγάγουν ελέγχους και να 

περιορίζουν τις κινήσεις υπόπτων για τροµοκρατικούς δεσµούς προσώπων, σε µια 

προσπάθεια συµβιβασµού µεταξύ της επιστροφής στην κανονικότητα και την 
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ανησυχία για τον τροµοκρατικό εφιάλτη.
46

Στα δύο χρόνια ισχύος της κατάστασης η 

Γαλλική Αστυνοµία θα είχε την εξουσιοδότηση να πραγµατοποιήσει χωρίς ένταλµα 

4336 εφόδους σε σπίτια και τεµένη οδηγώντας στο κλείσιµο 16 από αυτών.
47

Ο 

αριθµός των συλλήψεων θα φτάσει στους 626 µε διώξεις για συµµετοχή σε 

τροµοκρατικές ενέργειες, να ασκούνται τελικά σε 23 περιπτώσεις.
48

Η παρατεταµένη 

αυτή περίοδος θα φέρει στην επιφάνεια έντονους προβληµατισµούς µε την 

αντιπολίτευση να κάνει λόγω µέχρι και για συνταγµατική εκτροπή.  Έρχονται 

εποµένως στην επιφάνεια ερωτήµατα σχετικά µε το τίµηµα σε βάρος των ελευθεριών 

τους που είναι διατεθειµένοι να επωµιστούν οι ευρωπαίοι πολίτες, σε ένα θέµα που 

ακόµα δεν έχει βρεθεί ικανοποιητική απάντηση για τις ΗΠΑ και τα µέτρα που 

ακολούθησαν µετά την 11 Σεπτεµβρίου. Με την αποφάσεις αυτές παρέχονται στην 

κυβέρνηση περισσότερες ελευθερίες για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας αλλά 

ασφαλώς πρόκειται για λύση προσωρινού χαρακτήρα. Με τη χρήση επιπλέον 

δυνάµεων και διαδικασιών ασφαλείας ίσως εξασφαλίζεται η προστασία για κάποιους 

ενδεχόµενους στόχους υψηλής αξίας, αλλά το ερώτηµα παραµένει µέχρι πότε και σε 

ποιο βαθµό. Η ανάπτυξη δυνάµεων σε όλους τους χώρους µαζικής συνεύρεσης 

πολιτών και η εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας, πέρα από έντονη δαπάνη 

πόρων, τείνει να δηµιουργεί µια νέα νόρµα, αυτή της επικράτησης των τροµοκρατών. 

Επιπρόσθετα, µε την επίκληση λόγων δηµόσιας τάξης η κυβέρνηση θα επανέφερε 

περιστασιακά σε ισχύ συνοριακούς ελέγχους, µε τον Γάλλο πρωθυπουργό Μανουέλ 

Βαλς να δηλώνει ότι: «το σύστηµα Σένγκεν µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση»
49

. Η 

ελεύθερη µετακίνηση που για τους περισσότερους θεωρείται το µεγαλύτερο 

επίτευγµα της Ευρώπης, θα θεωρηθεί µε τις ελευθερίες που παρέχει, αχίλλειος πτέρνα 
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για τη συνοχή της, µε την προσωρινή αναστολή της να τορπιλίζει τα θεµέλια της. 

Εποµένως, η όποια αντίδραση θα πρέπει να στοχεύει τόσο στα προφανή 

βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται και σε πιο 

µακροπρόθεσµα. Πέρα από τις οδυνηρές διαπιστώσεις από πλευράς κυβερνήσεων 

περί της καθολικής αποτυχίας των αντιτροµοκρατικών ενεργειών, η πραγµατικότητα 

απαιτεί κάτι περισσότερο. Είναι καιρός να διδαχθούν τα µαθήµατα αυτά και να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους στην κατανόηση του αντιπάλου, στη διατύπωση 

ρεαλιστικών στόχων σε αρµονία µε τις δηµοκρατικές αξίες, στην περαιτέρω επέκταση 

της ευελιξίας τους και κυρίως στη σφυρηλάτηση σχέσεων που θα βασίζονται στην 

αµοιβαία εµπιστοσύνη.
50

          

    

3.4.2 Το ζήτηµα των πρώην µαχητών του Ισλαµικού Κράτους 

   Ένα άλλο µείζον ζήτηµα που απασχολεί την Ένωση είναι ότι µε τη διαφαινόµενη 

ολοκληρωτική εξάλειψη του ISIS, η οποία αποµένει να ολοκληρωθεί και µε την 

εξουδετέρωση των τελευταίων ενεργών µαχητών του, µετά τις ήττες που υπέστη και 

την απελευθέρωση των εδαφών που ήλεγχε σε Συρία και Ιράκ, εκτιµάται ότι 

σηµαντικοί παράγοντες αλλά και απλοί µαχητές του, ενδεχοµένως να αναζητήσουν 

ασφαλές καταφύγιο στην Ευρώπη. Άλλωστε κατά τη διάρκεια της δράσης του 

υπολογίζεται ότι πέρα από τους γηγενείς µαχητές, περίπου 4000 εθελοντές ταξίδεψαν 

από διάφορες χώρες της Ευρώπης για να καταταγούν στις τάξεις του, µε κύριες χώρες 

αφετηρίας τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο.
51

  

   Η πρόβλεψη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς θεωρείται πιθανή η 

µεταστάθµευση του αγώνα ουσιαστικά στην καρδιά της Ευρώπης, οδηγώντας την 

τροµοκρατία σε νέο επίπεδο. Ήδη µελετητές εκτιµούν ότι ένα ποσοστό 30% όσων 

µαχητών είχαν µεταβεί από την Ευρώπη για να ταχθούν στις τάξεις του, έχει 

επιστρέψει µε µια προσέγγιση του 20% εξ αυτών να αποτελούν δυνητική 

απειλή.
52

Αποτελεί ένα δυσεπίλυτο γρίφο η µελλοντική συµπεριφορά τους µετά την 
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επιστροφή τους, εάν ειλικρινά έχουν εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα και έχουν 

αφήσει πίσω τους την ακραία ιδεολογία που τους οδήγησε να καταταχθούν ή εάν 

αντίθετα έχουν περάσει σε νέο επίπεδο δράσης εκµεταλλευόµενοι την ιδιότητα και τα 

πλεονεκτήµατα του Ευρωπαίου πολίτη. Γεννάται το εύλογο ερώτηµα ως προς ποια θα 

πρέπει να είναι η αντιµετώπιση αυτών των προσώπων και εάν θα πρέπει να 

υποβληθούν σε καθεστώς ειδικών ελέγχων, κατατάσσοντας τους ουσιαστικά σε 

ευρωπαίους πολίτες διαφορετικής κατηγορίας. Υπάρχει σοβαρός προβληµατισµός για 

το εάν και κατά πόσο απαραίτητη είναι η καταπάτηση θεµελιωδών δικαιωµάτων τους 

υπό την υποψία ότι αποτελούν ενδεχόµενη απειλή, γεγονός που έρχεται σε ευθεία 

αντιπαράθεση µε τις βασικές δηµοκρατικές αρχές του ευρωπαϊκού κεκτηµένου. Η 

στάση που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη των οποίων είναι υπήκοοι, η οποία 

πιθανώς να περιλαµβάνει αυξηµένους ελέγχους των κινήσεων τους, παρακολουθήσεις 

ενεργειών, ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων τους και γενικότερα µια πιο εντατική 

έρευνα της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής, είναι διαµετρικά αντίθετη µε την 

προάσπιση των ατοµικών ελευθεριών των οποίων εγγυήτρια προβάλλεται η Ένωση, 

δηµιουργώντας ένα θεµελιώδες ζήτηµα. Έτσι το κύριο ερώτηµα που τίθεται είναι σε 

ποιο βαθµό θα υπάρχει σεβασµός στη συνταγµατική τάξη ή αντίθετα προσαρµογή 

στις επιταγές ασφαλείας.          
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Κεφάλαιο 4 

4.1 Περιφερειακές συνεργασίες 

   Πέρα από τις προσπάθειες υλοποίησης αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στο 

εσωτερικό επίπεδο της Ένωσης ως απάντηση στις προκλήσεις, αδήριτη ανάγκη 

αποτελεί η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ευηµερίας και σταθερότητας στο 

περιφερειακό επίπεδο. Η οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεσης διαύλων επικοινωνίας 

διέρχεται αναπόφευκτα από την αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων πρωτοβουλιών 

περιφερειακής συνεργασίας σε ουσιαστικότερα πεδία αλληλεπίδρασης πέρα από την 

ονοµαστική λειτουργία τους. Πρόδροµος όλων των πρωτοβουλιών υπήρξε ο Ευρω- 

Αραβικός διάλογος το 1973 στον απόηχο της ενεργειακής κρίσης. Είχε σκοπό την 

προώθηση της συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και του Αραβικού Συνδέσµου Κρατών 

αλλά οι εξελίξεις στην Αραβο-ισραηλινή διένεξη και ο πρώτος πόλεµος του Κόλπου, 

δεν άφησαν πολλά περιθώρια εξέλιξης της και την οδήγησαν σε αποτυχία.  

   Αποτελώντας πάντα µια ζώνη ειδικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, οι 

προσπάθειες συνεχίστηκαν µε τη διακήρυξη το 1995 της Ευρωµεσογειακής 

Συνεργασίας (Ευρώ-Μεσογειακής Εταιρικής Σχέσης) ή διαδικασία της Βαρκελώνης,  

όπως συχνά αναφέρεται από το χώρο εκδήλωσης του συνεδρίου, η οποία θα αποτελεί 

έκτοτε το σηµείο αφετηρίας κάθε ευρωπαϊκής µεσογειακής πολιτικής. Οι στόχοι της 

προσπάθειας κινούνταν γύρω από τρία βασικά σκέλη: το πολιτικό, που αφορούσε την 

περιφερειακή σταθερότητα και συνεργασία στον τοµέα της ασφάλειας, το 

οικονοµικό, που στόχευε σε µια ζώνη ευηµερίας και ελεύθερου εµπορίου και το 

πολιτιστικό, µε απώτερο σκοπό την προώθηση της κατανόησης της κουλτούρας των 

κοινωνιών της µεσογειακής λεκάνης. Υπήρξε η πρώτη απόπειρα θεσµικής 

θεµελίωσης των σχέσεων µε αντικειµενικούς σκοπούς την ασφάλεια, την 

αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, την προώθηση της δηµοκρατίας και τη 

χαλιναγώγηση της παράνοµης µετανάστευσης. Η Ένωση πρόβαλλε ως χρηµατοδότης 

οικονοµικών κεφαλαίων και αρωγός τεχνοκρατικής οργάνωσης. Ένας ικανός τρόπος 

επίτευξης αποτελεσµάτων θεωρήθηκε η δηµιουργία κατάλληλων οικονοµικών 

συνθηκών και θέσεων εργασίας στις χώρες της ΜΕΝΑ, παρόλα αυτά σε πρακτικό 

επίπεδο αποδείχθηκε ότι τα ζητήµατα της ασφάλειας ήταν ψηλότερα στις 
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προτεραιότητες της Ένωσης. Ειδικότερα από την πλευρά των Αράβων αναλυτών και 

ληπτών αποφάσεων εξέπεµπε τη δυναµική µιας ασύµµετρης σύµπραξης.
53

  

   Απόδειξη της περιορισµένης επιτυχίας της συνεργασίας αυτής, αποτελεί το γεγονός 

πως η EUROPOL, αν και διαθέτει νοµική υπόσταση , την δυνατότητα δηλαδή να 

υπογράφει συµφωνίες µε άλλους δρώντες, µέχρι σήµερα δεν έχει υπογράψει καµία µε 

κάποιο κράτος που συµµετέχει στη συνεργασία, στα πλαίσια της επιβολής του νόµου 

και της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέµηση του εγκλήµατος. Η τακτική 

αυτή της διαφορετικής δράσης από τις αρχικές διακηρύξεις και από της επί της 

ουσίας ενέργειες, δείχνει να αποτελεί επαναλαµβανόµενο µοτίβο για τη συµπεριφορά 

της ΕΕ, που θα συνεχιστεί και στις επόµενες πρωτοβουλίες που έµελλε να 

ακολουθήσουν. 

  

4.1.1 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 

   Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ήρθε σε συνέχεια της Ευρωµεσογειακής 

συνεργασίας, µιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε στη µεταψυχροπολεµική εποχή, µε 

σκοπό την εξασφάλιση περιβάλλοντος ασφαλείας, µέσω της προώθησης πολιτικής 

σταθερότητας, χρηστής διακυβέρνησης, έννοµης τάξης και προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων διαµέσου της ενίσχυσης της οικονοµικής ευηµερίας. Η 

βασική σκέψη κινείται γύρω από την ιδέα πως η στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης 

και της πολιτικής σταθερότητας των γειτόνων, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για 

ευηµερία και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαιρία αποκόµισης 

αµοιβαίων οφελών στους γείτονες, αξιοποιώντας την ευκαιρία σύµπραξης εταιρικής 

σχέσης µε έναν ανεπτυγµένο οικονοµικά και πολιτικά συνεργάτη. Στην πρωτοβουλία 

συµµετέχουν 16 χώρες κυρίως από τη λεκάνη της  Μεσογείου αλλά και από την 

περιοχή του Καυκάσου, για τις οποίες δεν υπάρχει προς το παρόν προοπτική ένταξης 

στην Ένωση. Θα ξεκινήσει το 2005 µε την πεποίθηση πως θα ξεφύγει από τη µοίρα 

της προηγούµενης προσπάθειας, που στη δεκαετία εφαρµογής της γνώρισε 

περιορισµένη επιτυχία στους τεθέντες στόχους. Ο συµβολισµός της κίνησης 

ανάπτυξης των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση 
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θα ήταν έντονος, σηµατοδοτώντας την επιδίωξη καλλιέργειας διευρυµένων δράσεων 

µε τρίτα µέρη.  Θα εξέφραζε επίσης µια δυναµική «κανονιστικής» δύναµης από την 

πλευρά της Ένωσης, µε την εξαγωγή πληθώρας κανόνων, πρακτικών, προτύπων και 

διοικητικών µοτίβων πέρα από τα σύνορά της, µε την προσφορά πρόσβασης στην 

εσωτερική της αγορά, σε αντάλλαγµα µε µεταρρυθµίσεις και την εναρµόνιση της 

εµπορικής νοµοθεσίας των τρίτων χωρών µε το ευρωπαϊκό acquis commynautaire.
54

  

Η ατζέντα αφορούσε τόσο στα γειτονικά κράτη σε ανατολική Ευρώπη όσο και αυτά 

της Μεσογείου, εκφράζοντας πάντα τις ανησυχίες της Ένωσης στο βασικό ζήτηµα 

της ασφάλειας, εστιάζοντας όµως λιγότερο στο στόχο της προώθησης της 

δηµοκρατίας. Σε αυτό συνετέλεσε η διαπίστωση της αποτυχίας της προηγούµενης 

πολιτικής και µε τον πήχη των προσδοκιών να τίθεται σε πιο ρεαλιστική βάση, 

καταστρώνεται µια στρατηγική  υιοθέτησης διµερών συµφωνιών αυτή τη φορά έναντι 

των πολυµερών, έτσι ώστε οι στόχοι να είναι ευκρινέστεροι και έλεγχος της προόδου 

ευκολότερος
55

. Η τροµοκρατία, η εξάπλωση των όπλων µαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, το οργανωµένο έγκληµα και η σταθερότητα των 

γειτονικών κρατών θα αποτελούσαν τα κύρια πεδία απειλών για την Ένωση και γύρω 

από αυτά θα συγκεντρωνόταν το ενδιαφέρον της. 

   Το 2011 η Πολιτική Γειτονίας θα αναθεωρηθεί υπό το βάρος των νέων δεδοµένων. 

Τα γεγονότα της Άνοιξης θα συµπέσουν χρονικά και θα επιβεβαιώσουν την απαίτηση 

για αλλαγές στη στάση της ΕΕ. Τα έγγραφα θα εκφράσουν µια σκληρή αυτοκριτική 

µε κύρια διαπίστωση ότι η πρόοδος υπήρξε ανισοβαρής ανάµεσα στην ανατολική και 

στη νότια περιφέρεια, µε τη δεύτερη να υστερεί ακόµη σηµαντικά. Ενώ οι χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τις αρχικές δυσκολίες η κατάσταση στα νότια 

παραµένει στάσιµη. Έτσι θα τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι όπως η υιοθέτηση 

Συµφωνιών Ελεύθερου Εµπορίου, προώθηση δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων, 

ενίσχυση των κοινωνιών κτλ., που θα συµβάλλουν στην σταθεροποίηση της περιοχής. 

Υπάρχουν οι φωνές που ισχυρίζονται πως οι υγιείς εµπορικές σχέσεις που θα έχουν 

αµοιβαίο όφελος για τους εµπλεκόµενους, αποτελούν µια δοκιµασµένη οδό 
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εγκαθίδρυσης της ειρήνης, λαµβάνοντας υπόψη τα διδάγµατα της εξέλιξης της 

Ευρώπης τα τελευταία πενήντα χρόνια, τόσο µετά την ίδρυση της ΕΚΑΧ όσο και 

µετά την πτώση του σοβιετικού µπλοκ κρατών.
56

 Η καινοτοµία θα είναι η υιοθέτηση 

της αρχής περισσότερα για περισσότερο
57

 µε την οποία η πρόσθετη προσπάθεια για 

µεταρρυθµίσεις θα επιβραβευόταν µε επιπλέον οικονοµική και όχι µόνο στήριξη. 

Άλλη µια φορά η προσφορά της ευρείας πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά µε 

ανταγωνιστικούς όρους που θα ενισχύσουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και 

συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης, αποτελεί το µεγάλο δέλεαρ για τους γείτονες. 

Ωστόσο η επίδοση της προόδου των πολιτικών µεταρρυθµίσεων αξιολογείται κάθε 

χρόνο ξεχωριστά για τον καθένα,  και αντίστοιχα ακολουθεί η επιβράβευση.   

   Η λέξη κλειδί που αναφέρεται στην ανάλυση της ΕΠΓ του 2015 είναι η 

σταθεροποίηση στην περιφέρεια. Η δηµοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση, η 

οικονοµική ανάπτυξη, η ασφάλεια και η µετανάστευση αποτελούν τα τέσσερα κύρια 

πεδία του πυρήνα της νέας ΕΠΓ. Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται ότι θα δαπανήσει 

πάνω από 15 δις ευρώ µέχρι το 2020 µέσω του οικονοµικού βραχίονα της ΕΠΓ, του 

European Neighborhood Instrument (ENI). Η κατάσταση στην εγγύς γειτονία είναι 

τουλάχιστον ρευστή, και η αποκατάσταση της σταθερότητας είναι ο στόχος στον 

οποίο εστιάζεται η κάθε πρωτοβουλία.  

 

               . 

4.1.2 Ένωση για τη Μεσόγειο 

   Η Ένωση για τη Μεσόγειο αποτέλεσε µια πρωτοβουλία της Γαλλίας, µε την 

πατρότητα να ανήκει στον πρόεδρο Νικολά Σαρκοζύ, ώστε να ανοίξει νέους διαύλους 

επικοινωνίας µε τις χώρες της περιοχής. Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε τη 

συµµετοχή µόνο µελών που βρέχονται από αυτή αλλά µετά τη διαµαρτυρία των 

βορειότερων εταίρων, κατέληξε στη συµµετοχή όλων των κρατών-µελών. Αποτελεί 

ένα επιπλέον επίπεδο συνεργασίας στην Πολιτική Γειτονίας µε στόχο τη βελτίωση 
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της. Συστήθηκε το 2008 θέτοντας το φιλόδοξο πλαίσιο δηµιουργίας ενισχυµένων 

θεσµών, στην αντιµετώπιση των θεµάτων πρώτης προτεραιότητας για την Ένωση 

όπως η µετανάστευση, η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα, η προώθηση της 

ανάπτυξης και περιβαλλοντική προστασία ως µετεξέλιξη της ∆ιαδικασίας της 

Βαρκελώνης. Αποτελεί επίσης και το µόνο πολυµερές πλαίσιο διαλόγου, πέρα από 

τον ΟΗΕ, για την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήµατος. Για άλλη µια φορά το 

όραµα υπήρξε η µετατροπή της λεκάνης της Μεσογείου σε ζώνη ευηµερίας και 

ασφάλειας στις εκατέρωθεν όχθες της. Ο πήχης των προσδοκιών τέθηκε αρκετά ψηλά 

µε την πρόβλεψη τακτικών συνόδων κορυφής και την καθιέρωση µιας µορφής 

θεσµικού οργάνου, της Γραµµατείας, που υπήρξε κατεξοχήν νεωτεριστικό στοιχείο. 

Παρόλα αυτά η καταλληλότητα της ως εργαλείου παραγωγής αποτελεσµάτων τίθεται 

ξανά υπό αµφισβήτηση καθώς η διάσταση µεταξύ των φιλοδοξιών της Ένωσης για 

σταθερότητα και εκδηµοκρατισµό µε την προσπάθεια επίλυσης των ζητηµάτων 

ασφαλείας της, παραµένει εµφανής. Η κατάληξη της πρωτοβουλίας ήταν να 

περιοριστεί σε ζητήµατα χαµηλής πολιτικής, κυρίως προγραµµάτων για το 

περιβάλλον, τις εναλλακτικές µορφές ενέργειας και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, µε 

τα ευαίσθητα ζητήµατα της ασφάλειας να παραµένουν στο περιθώριο και την ίδια 

στη σκιά της ΕΠΓ.      

4.1.3 Ειρηνευτική ∆ιαδικασία στη Μέση Ανατολή (Middle East Peace Process) 

   Αφορά στην επίλυση του ακανθώδους Παλαιστινιακού ζητήµατος και την 

εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου, βιώσιµου, δηµοκρατικού και ασφαλούς κράτους που 

θα συνυπάρχει ειρηνικά µε το Ισραήλ. Η Ένωση τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο 

κρατών στη βάση των συµφωνιών περί συνόρων του 1967 και των ψηφισµάτων του 

Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Αποτελεί µια προσπάθεια της 

Ένωσης να διεκδικήσει ουσιαστικό ρόλο και να προβληθεί ως κύριος δρώντας 

αποτελώντας µέρος του κουαρτέτου ΗΠΑ, ΟΗΕ, Ρωσίας στην πορεία των 

διαπραγµατεύσεων. Η Ένωση παρουσιάζεται πρόθυµη να προσφέρει πολιτική και 

οικονοµική υποστήριξη προς τις δυο πλευρές για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής 

λύσης, και προώθησης τριµερούς συνεργασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της 

ειρήνης στην περιοχή. Πρωταγωνιστεί στην οικονοµική βοήθεια προς την 

Παλαιστινιακή Αρχή µε στόχο την ανθρωπιστική προσφορά, την κοινωνική 

ενίσχυση, την οικονοµική αρωγή και τη διαχείριση των συνόρων. Μέσω του πλαισίου 
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της ΕΠΓ τα τελευταία χρόνια δαπανά ετησίως περίπου 1 δις ευρώ, στην ανάπτυξη και 

οικοδόµηση οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων τόσο µε το Ισραήλ όσο και µε την 

Παλαιστινιακή Αρχή. Η προσδοκία είναι µέσω της βοήθειας, να ενθαρρύνει τη 

δηµιουργία συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, ιδιαίτερα µε τη 

προώθηση της διαδικασίας ανοικοδόµησης του Παλαιστινιακού κράτους και την 

προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης.
58

 Αντικατοπτρίζει για άλλη µια φορά το 

ενδιαφέρον για τα τεκταινόµενα στην περιφέρεια της και την επιθυµία της να 

διαδραµατίσει ισότιµο ρυθµιστή των εξελίξεων στην περιοχή. Ωστόσο, η ευνοϊκότερη 

υποστήριξη των θέσεων του Ισραήλ και η απήχηση τους στις ΗΠΑ λόγω 

παραδοσιακής επιρροής των λόµπυ σε συνδυασµό µε  την απουσία στρατιωτικών 

δυνατοτήτων εκ µέρους της Ένωσης, ως εγγύηση παροχής ασφαλείας, δεν την 

κατατάσσουν ως τον προτιµητέο διαµεσολαβητή, περιορίζοντας σηµαντικά την 

ανάµιξη της.    

   Από την ίδρυση τους, όλες οι πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν τη νεοφιλελεύθερη 

άποψη πως η οικονοµική ευηµερία και ανάπτυξη αποτελούν πανάκεια για τα 

ζητήµατα ασφάλειας. Μπορεί σε επίπεδο διακηρύξεων η Ένωση να επιδίωκε την 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την προώθηση µεταρρυθµίσεων, 

παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις το ζήτηµα της ασφάλειας αναρριχήθηκε ψηλά 

στην ατζέντα των συµβαλλόµενων µερών µονοπωλώντας το ενδιαφέρον. Αποτέλεσµα 

ήταν να χρησιµοποιηθεί ως διαπραγµατευτικό χαρτί από τα αυταρχικά καθεστώτα της 

Μεσογείου, ούτως ώστε να γίνουν αποδέκτες της νοµιµοποίησης της κυριαρχίας τους 

από το διευθυντήριο των Βρυξελλών. Έτσι ο ενδόµυχος φόβος της Ένωσης για τον 

έλεγχο των συνόρων από την παράνοµη µετανάστευση, θα οδηγήσει σε παράβλεψη 

της καταπίεσης των πολιτικών ελευθεριών των λαών του νότου, στο βωµό της 

συνεργασίας. Η κατάληξη ήταν η ουσιαστική αναγνώριση του status quo της 

περιοχής, η ανοµολόγητη σιωπηρή παραδοχή ότι τα αυταρχικά καθεστώτα 

διαδραµάτιζαν το ρόλο του προπύργιου συγκρατώντας τα κύµατα µετανάστευσης που 

διαιώνιζε όµως το φαύλο κύκλο της αστάθειας και της ανασφάλειας. Γίνεται διακριτή 

η επιλογή του consensus ως στάση της Ένωσης σε αντάλλαγµα για την διαχείριση 

των θεµάτων ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, κρίνεται µάλλον εύστοχη και 

                                                           
58

 https://eeas.europa.eu/headquarters/Middle/East/Peace/Process ,προσπελάστηκε στις 

14/11/ 2017 



60 

 

διορατική η ανάγνωση εκ µέρους των αυταρχικών καθεστώτων της ΜΕΝΑ, πως η 

Ένωση τελικά προτιµά αυταρχική σταθερότητα έναντι δηµοκρατικής αστάθειας 

προσδίδοντας τους έτσι διαπραγµατευτικά επιχειρήµατα. Η κατάληξη ήταν τα 

δικτατορικά καθεστώτα των αραβικών κρατών να απολαµβάνουν την υποστήριξη της 

∆ύσης είτε άµεσα και ενεργά µε την παροχή βοήθειας είτε έµµεσα µέσω της ανοχής 

και της αναγνώρισης, από µια ∆ύση η οποία εθελοτυφλούσε στον αυταρχισµό της 

άσκησης εξουσίας και την απουσία δηµοκρατικών διαδικασιών στο εσωτερικό τους,  

το διάστηµα που συνέπραττε συµφωνίες ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών 

της. Ταυτόχρονα τα καθεστώτα αυτά επιτελούσαν και τη λειτουργία συγκράτησης της 

ανάδυσης του ακραίου Ισλάµ και την ανέλιξη του στην εξουσία αποτελώντας ένα 

είδος βολικού τοποτηρητή µε τον οποίο η ∆ύση υποκριτικά βρισκόταν σε αγαστή 

συνεργασία. Το φαινόµενο της Άνοιξης χαιρετίστηκε ως ένα παράθυρο ευκαιρίας για 

δηµοκρατική µετάβαση, όµως γρήγορα παραµερίστηκε από τις ανησυχίες σχετικά µε 

την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Άλλωστε η δηµοκρατία δεν περιορίζεται µόνο 

στην διεξαγωγή εκλογών, αλλά απαιτεί σε βάθος αναδιοργάνωση των δοµών του 

κράτους. Το δηµοκρατικό σύστηµα αποτελεί ένα πιο πολύπλοκο καθεστώς, στο οποίο 

εγκολπώνονται θεσµικές διαδικασίες µε σηµείο αναφοράς την ισονοµία και την 

ισότητα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Έξι χρόνια αργότερα οποιοσδήποτε 

ισχυρισµός περί βελτίωσης της κατάστασης είναι µάλλον καταδικασµένος σε 

δυσµενή κρίση. 

4.2 Απαιτούµενες δράσεις 

   Στον αγώνα ενάντια στην τροµοκρατία η δικαστική και νοµική συνεργασία µεταξύ 

των κρατών- µελών αλλά και µε τρίτες χώρες, δείχνει να παίζει ένα πολύ σηµαντικό 

ρόλο. Ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών καταπολέµησης της τροµοκρατίας 

αποτελεί ο τοµέας των πληροφοριών όσον αφορά κυρίως τη συλλογή, διαχείριση και 

εποικοδοµητική εκµετάλλευση τους. Η σπουδαιότητα των πληροφοριών 

υπογραµµίστηκε και από τον Επίτροπο Μετανάστευσης της ΕΕ ∆ηµήτρη 

Αβραµόπουλο, που στη ∆ιάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια το Φεβρουάριο 

του 2017, παραδέχθηκε ότι: 

    «∆ε διαθέτουµε ακόµα έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ασφαλείας. ∆εν µοιραζόµαστε 

σε ικανοποιητικό βαθµό πληροφορίες. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι το πρώτο που 

πρέπει να γίνει για την αντιµετώπιση αυτής της πολύπλευρης και συνεχώς 
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εξελισσόµενης απειλής. Η κοινή µας απάντηση στην απειλή παραµένει σε µεγάλο βαθµό 

κατακερµατισµένη»
59

, προτείνοντας εντατικοποίηση των διασυνοριακών ελέγχων στη 

ζώνη Σένγκεν και καλύτερη συνεργασία στον τοµέα των πληροφοριών µεταξύ των 

κρατών – µελών.  

   Με την 10
η
 έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφαλείας το Σεπτέµβριο του 2017, θα 

υπογραµµιστεί πως οι προτεραιότητες ασφαλείας που είχαν τεθεί από το 

προηγούµενο έτος έχουν επιτευχθεί ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόµενο 

διάστηµα. Στα πλαίσια των προσπαθειών οικοδόµησης περιβάλλοντος ασφαλείας 

δράσεις έχουν λάβει χώρα στις παρακάτω κατευθύνσεις όπως ενίσχυση της 

ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ των κρατών, συρρίκνωση του χώρου στον οποίο δρουν οι τροµοκράτες και 

πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Στον τοµέα της ενίσχυσης της ασφάλειας των 

εξωτερικών συνόρων έχουν τεθεί σε ισχύ εντατικότεροι συστηµατικοί έλεγχοι µε 

χρήση βάσεων δεδοµένων όλων των επιβατών που διέρχονται από τα εξωτερικά 

σύνορα ενώ παράλληλα έχει επιτευχθεί πολιτική συµφωνία για το σύστηµα 

εισόδου/εξόδου της ΕΕ οπού θα καταγράφονται δεδοµένα των υπηκόων τρίτων 

χωρών που διέρχονται των συνόρων της Ένωσης. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου 

(European Travel Information and Authorization System-ΕΤΙΑS) στα πρότυπα της 

αµερικανικής ESTA, µε στόχο τον έλεγχο ασφαλείας όσων ταξιδεύουν χωρίς 

θεώρηση διαβατηρίου πριν αφιχθούν στα σύνορα. Για την βελτίωση της ανταλλαγής 

πληροφοριών έχουν γίνει προτάσεις για αλλαγή της νοµοθεσίας προς ενίσχυση του 

ήδη υπάρχοντος Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν καθώς επίσης και του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) µε προέκταση 

υπηκόους τρίτων χωρών το οποίο παρόλο που έχει θεσπιστεί από το 2012, ακόµα και 

σήµερα κανένα µέλος δεν ανταλλάσει πληροφορίες  µε όλα τα υπόλοιπα 27, παρά 

µόνο µε µέρος αυτών. Επιπλέον έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισµός της Europol µε 

τον παρέχονται στον Οργανισµό περισσότεροι πόροι και µέσα ώστε να καταστεί 

αποδοτικότερος και αποτελεσµατικότερος. 
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    Στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης του χώρου δράσης των τροµοκρατών, έχει 

εκδοθεί οδηγία µε την οποία ποινικοποιείται η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και 

η υλοποίηση ταξιδιών ή εκπαίδευσης για τροµοκρατικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, 

έχει εκδοθεί αναθεωρηµένη οδηγία όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, µε την οποία 

βελτιώνεται ο έλεγχος απόκτησης και κατοχής ώστε να παρεµποδιστεί περαιτέρω η 

πρόσβαση σε αυτά σε εγκληµατίες και τροµοκράτες. Υπάρχει ακόµα δροµολόγηση 

αναθεώρησης του κανονισµού της ΕΕ για τις πρόδροµες ουσίες εκρηκτικών υλών, µε 

σκοπό να ενισχυθεί ο έλεγχος και οι απαγορεύσεις εκείνων των ουσιών που δύνανται 

να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών µηχανισµών. 

Προκειµένου επίσης να καταπολεµηθεί το µείζον ζήτηµα της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας, έχουν υποβληθεί προτάσεις για τη συµπλήρωση του νοµικού πλαισίου 

που διέπει τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, τις παράνοµες 

ταµειακές ροές και τη δέσµευση και δήµευση περιουσιακών στοιχείων. 

    Τέλος, η έκθεση κλείνει µε τις ενέργειες που αφορούν στην πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης, αναφέροντας την επέκταση των εργασιών διαµέσου του 

∆ιαδικτυακού Φόρουµ της ΕΕ, όπου µέσω διαφόρων πλατφορµών επιτελείται 

αποκλεισµός πρόσβασης σε τροµοκρατικό περιεχόµενο και οποιουδήποτε 

εναλλακτικού αφηγήµατος στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται ακόµα περί της 

δηµιουργίας οµάδας καταρτισµένων εµπειρογνωµόνων για την πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης και την υποστήριξη της καταπολέµησης της µέσω του δικτύου 

ευαισθητοποίησης (Radicalization Awareness Network-RAN). Το συγκεκριµένο 

δίκτυο RAN ενεργοποιήθηκε το 2011 και αποτελεί ένα πλέγµα άλλων θεµατικών 

δικτύων, λειτουργώντας σε δευτεροβάθµιο επίπεδο, αποτελώντας κατά αυτόν τον 

τρόπο µια ευέλικτη πλατφόρµα για τη συλλογή και την επεξεργασία των βέλτιστων 

πρακτικών στην αντιµετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο 

εξτρεµισµό. Είναι οργανωµένο σε οκτώ επιµέρους θεµατικές οµάδες εργασίας που το 

αντικείµενο έρευνας τους επεκτείνεται από το ρόλο της αστυνοµίας στην πρόληψη 

και της λειτουργίας των φυλακών µέχρι το ρόλο του διαδικτύου και των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης
60
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   Παρατηρείται λοιπό ότι υπάρχει µια πληθώρα µέτρων και εργαλείων τα οποία 

λήφθηκαν στο παρελθόν, όχι στοχεύοντας αποκλειστικά στην αντιµετώπιση της 

τροµοκρατίας αλλά στην επιβολή του νόµου γενικότερα. Για διάφορους λόγους όµως 

δεν χρησιµοποιούνται ισοµερώς από τα µέλη, ενώ αντιστοίχως δεν συµµετέχουν στον 

ίδιο βαθµό όλοι στην προσφορά στοιχείων. Τα σηµαντικότερα εργαλεία στον τοµέα 

της συνεργασίας µεταξύ των µελών στην επιβολή του νόµου γενικότερα είναι:  

   α) Μονάδα ∆ικαστικής Συνεργασίας της ΕΕ (Eurojust): Έµφαση στη βελτίωση των 

ερευνών σε υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερα από ένα κράτη παρέχοντας τον 

απαραίτητο δικαστικό συντονισµό µεταξύ των εθνικών αρχών, ενώ παράλληλα 

διευκολύνει την εφαρµογή νοµικών πράξεων της Ένωσης. Σε ισχύ από το 2002, 

θεωρείται ένας ικανοποιητικός µηχανισµός που πάσχει όµως όσον αφορά το χρονικό 

συντονισµό µεταξύ των εµπλεκοµένων. 

   β) Οργανισµός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border 

and Coast Guard Agency - EBCG): Θα τεθεί σε ισχύ από το 2016 σε αντικατάσταση 

του FRONTEX. Αντικειµενικός σκοπός του είναι η διαχείριση των συνόρων και η 

διασφάλιση της ελευθερίας κινήσεων εντός της ΕΕ στα πλαίσια πάντα του σεβασµού 

των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μπορεί να δράσει στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους ενώ ακόµα και σε ένα τρίτο µέρος κατόπιν συµφωνίας. Κύριος 

τοµέας δραστηριότητας του είναι ο συντονισµός των συνοριακών αρχών ώστε µέσω 

της ανταλλαγής πληροφοριών να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος έλεγχος των συνόρων της 

Ένωσης.
61

 

   γ) Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (European Union Agency for Law 

Enforcement Cooperation - Europol): Αρωγός των µελών στην αντιµετώπιση 

διαφόρων εγκληµατικών ενεργειών συµπεριλαµβανοµένης και της τροµοκρατίας. 

Έχει τη δυνατότητα συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών ενώ επίσης 

δύναται να παρέχει συµβουλευτική πραγµατογνωµοσύνη σε κάποιο µέλος εάν 

απαιτηθεί. Στα πλαίσια αυτά λειτουργεί το EIS (Europol Information System) και το 

SIENA (Secure Information Exchange Network Application). Οι δύο αυτές 

πλατφόρµες αποτελούν τα µέσα συλλογής και διακίνησης πληροφορίας µεταξύ των 

κρατών. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια ο όγκος διακινούµενης πληροφορίας 
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σταδιακά αυξάνεται, υπάρχει ακόµα περιθώριο βελτίωσης καθώς συχνά τα κράτη 

αποφεύγουν να µοιραστούν δεδοµένα µε τα υπόλοιπα είτε για λόγους εσωτερικής 

ασφαλείας είτε από ολιγωρία. Η Europol εστιάζει τη συλλογή πληροφοριών σε δύο 

γενικές κατευθύνσεις, το οργανωµένο έγκληµα και την τροµοκρατία. Στην 

κατεύθυνση της τροµοκρατίας υπάρχουν οι επιµέρους τοµείς εστίασης της Hydra για 

την ισλαµική τροµοκρατία, το Terrorist Financing Tracking Program (TFTP) για τον 

κλάδο της χρηµατοδότησης και διακίνησης κεφαλαίων και το Focal Point Travelers 

(FPT) που αφορά υπόπτους που ταξιδεύουν µε σκοπό να αποτελέσουν µελλοντική 

απειλή ή που ταξιδεύουν σε «ύποπτες» για τροµοκρατία εν γένει χώρες.  

   δ)  High Level Expert Group on Information Systems and Interoperability (HLEG): 

Αποτελεί τον συνδετικό ενδιάµεσο κρίκο µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών-

µελών στην παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για τη βελτίωση της 

διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων ανταλλαγής πληροφοριών. 

   ε) Framework Decision 2006/960: Αφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας 

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αστυνοµικών υπηρεσιών των κρατών καθώς 

διέπονται από διαφορετική εθνική νοµοθεσία. Η εξεύρεση µιας κοινά αποδεκτής 

µεθόδου συνεργασίας αποτελεί τον στόχο του πλαισίου, που όµως συνεχίζει να 

γνωρίζει περιορισµένη επιτυχία. 

   Όσον αφορά τις βάσεις δεδοµένων µε προσανατολισµό την αντιµετώπιση της 

τροµοκρατίας καταγράφονται οι εξής: 

   α) Eurodac: Σε ισχύ από το 2000 µε αρχικό σκοπό την καταγραφή των αιτούντων 

άσυλο και των παράνοµα εισελθόντων στην  Ένωση. Από το 2013 θα νοµοθετηθεί η 

χρήση της για την καταπολέµηση εγκληµατικών και τροµοκρατικών ενεργειών. 

Παρόλα αυτά η χρήση της περιορίζεται από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που θα 

πρέπει να ισχύουν (επιτακτική εθνική ασφάλεια κτλ.) ενώ είναι νοµιµοποιηµένη ως 

έσχατο µέτρο και εφόσον όλα τα υπόλοιπα εργαλεία έχουν εξαντληθεί.  

   β) Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (European Criminal 

Records Information System - ECRIS)
62

: Τέθηκε σε ισχύ από το 2012 και παρέχει 

πληροφορίες σχετικά µε προηγούµενες καταδίκες ενός υπόπτου σε κάποιο άλλο 

κράτος βοηθώντας στη σκιαγράφηση του προφίλ του. Ανταλλάσσονται δεδοµένα για 

προηγούµενη συµµετοχή σε τροµοκρατική οµάδα ή ηγετική καθοδήγηση της, 
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χρηµατοδότηση τροµοκρατικών οµάδων ή στρατολόγηση και τέλος παροχή 

εκπαίδευσης σε τροµοκρατικά στοιχεία. Αφορά κυρίως πολίτες της Ένωσης ενώ 

γίνονται προσπάθειες για συνεργασία και µε τρίτες χώρες. Ωστόσο ακόµα και µεταξύ 

των µελών υπολείπεται η πλήρης αξιοποίηση της καθώς δεν έχει επιτευχθεί 

επιτυχηµένη διασύνδεση σε ποσοστό άνω του 75%. Επίσης αποτελεί ζήτηµα η 

συνέπεια των µελών ως προς το χρόνο ανταπόκρισης καθώς σε αρκετές περιπτώσεις 

αυτή είναι εκπρόθεσµη για νοµική εκµετάλλευση. Χαρακτηριστικό στοιχείο της 

χρησιµότητας της ως εργαλείο, αποτελεί πως από τον πρώτο χρόνο χρήσης της, σε 

ένα τρίτο των περιπτώσεων αναζήτησης πληροφοριών για κάποιον ύποπτο, το ίδιο 

πρόσωπο είχε καταδικαστεί τουλάχιστον σε µια άλλη χώρα.
63

 

   γ) Καταστάσεις Ονοµάτων Επιβατών (Passenger Name Records - PNR): Τέθηκε σε 

ισχύ το 2016 µετά από πολύχρονες άκαρπες προτάσεις της Επιτροπής που 

απορριπτόταν από το Κοινοβούλιο. Έπρεπε να αντιµετωπιστούν οι επιφυλάξεις, οι 

διαφωνίες και ο σκεπτικισµός σχετικά µε την καταπάτηση προσωπικών δεδοµένων 

των πολιτών και τη σχέση αναγκαιότητας/αναλογικότητας µε τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα. Προβλέπει την απαίτηση από τις αεροπορικές εταιρίες για παροχή 

δεδοµένων κρατήσεων και δροµολογίων επιβατών, µε σκοπό τον εντοπισµό 

τροµοκρατικών στοιχείων. Πέρα από τα ονόµατα, τα δεδοµένα που καταγράφονται 

επεκτείνονται µέχρι τον τρόπο πληρωµής, στοιχεία επικοινωνίας και αριθµό 

αποσκευών. Εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην ανακάλυψη ύποπτων προσώπων και 

ότι θα συµπληρώσει τα υφιστάµενα µέσα διασυνοριακών ελέγχων. Ωστόσο δεν έχει 

ολοκληρωθεί µέχρι στιγµής η πλήρης ανάπτυξη της από όλα τα µέλη που βρίσκονται 

σε διαφορετικό στάδιο υλοποίησης της ενσωµάτωσής της στην εθνική νοµοθεσία. 

   δ) Schengen Information System II (SIS II): Σε επιχειρησιακή λειτουργία από το 

2013 σε αυτή τη µορφή, µετά από την αρχική δηµιουργία της το 1990. 

Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ειδοποιήσεων µε σκοπό την απαγόρευση εισόδου 

ή παραµονής σε πολίτες τρίτων χωρών. Χρησιµοποιούνται βιοµετρικά στοιχεία και 

δαχτυλικά αποτυπώµατα για την ταυτοποίηση του προσώπου, παρόλα αυτά η 

εµπειρία έχει αποδείξει ότι τα µέλη εξακολουθούν να µη θεωρούν ως πρώτη 
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προτεραιότητα τους την ενηµέρωση της, σε σχέση µε τις αντίστοιχες εθνικές βάσεις 

δεδοµένων, περιορίζοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα της. 

   ε) Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP): Πρόκειται για µια συµφωνία µε 

τις ΗΠΑ από το 2010, µε στόχο τον εντοπισµό οικονοµικών κεφαλαίων που έχουν 

σχέση µε την τροµοκρατία. Τα στοιχεία παρακολουθούνται και διαβιβάζονται για 

περαιτέρω αξιοποίηση και συσχετισµό από την Europol. Παρά τις αρχικές 

επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, η χρήση του αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη στην κατανόηση ενός 

τροµοκρατικού δικτύου συµπληρώνοντας τα κενά µε την απεικόνιση των διαδροµών 

του χρήµατος. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί µια ιδιαίτερη σηµαντική διάσταση της 

αντιµετώπισης της τροµοκρατίας, καθώς η ικανότητα εντοπισµού κεφαλαίων που 

προορίζονται για τη χρηµατοδότηση τροµοκρατικών ενεργειών προσδίδει ένα 

µοναδικό πλεονέκτηµα στις διωκτικές αρχές όχι µόνο για την ανακάλυψη, αλλά και 

για την αποκρυπτογράφηση των ιεραρχικών σχέσεων και συνεργασιών ενός δικτύου. 

   στ) Σύστηµα Πληροφοριών VIS (Visa Information System): Σε ισχύ από το 2004 

συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών που έχουν 

καταθέσει αίτηµα για χορήγηση βίζας είτε προσωρινής διαµονής είτε επίσκεψης σε 

κάποιο κράτος-µέλος. ∆ιαθέτει τη δυνατότητα επεξεργασίας βιοµετρικών στοιχείων 

και αποτελεί εργαλείο για την αποτροπή και διερεύνηση τροµοκρατικών ενεργειών 

εναντίον της εσωτερικής ασφαλείας µέσω του ακριβούς ελέγχου και της 

ταυτοπροσωπίας. 

   ζ) EU Travel Information and Authorization System (ETIAS): Σε αντιστοιχία µε 

την αµερικανική ESTA, πρόκειται για µια βάση δεδοµένων µε την οποία επιχειρείται 

ένας προκαταρκτικός έλεγχος και διαλογή των επιθυµούντων να εισέλθουν στην 

Ένωση. Βρίσκεται ακόµα στο στάδιο της ανάπτυξης και ενώ θεωρητικά θα κάνει πιο 

απλή και εύκολη τη διαδικασία εισόδου, στην ουσία θα προσθέσει ένα ακόµα επίπεδο 

ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η προσδοκία είναι να εντοπίζονται ευκολότερα οι 

ύποπτες περιπτώσεις υποψηφίων που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο, χωρίς την περιττή 

σπατάλη πόρων.   

   η) Συνθήκη Preum: Αν και έχει τεθεί σε ισχύ από το 2008 εξακολουθεί να 

βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Έχει σκοπό της ενίσχυση της συνεργασίας 

µεταξύ των κρατών σε διασυνοριακές επιχειρήσεις κατά της τροµοκρατίας µε 

ανταλλαγή δεδοµένων DNA, δαχτυλικών αποτυπωµάτων και αριθµούς κυκλοφορίας 
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οχηµάτων. Επιπλέον προβλέπει την εξουσιοδότηση επιβίβασης ένοπλου αστυνοµικού 

σε πτήσεις αεροσκαφών και τη συνεργασία σε µετακινήσεις µεγάλης κλίµακας για 

παρακολούθηση αθλητικών, καλλιτεχνικών και λοιπών εκδηλώσεων. Ωστόσο µόνο 

περίπου τα µισά µέλη έχουν διασυνδεθεί επιτυχώς µέχρι στιγµής µε την χρησιµότητα 

της να παραµένει υπό διερεύνηση.  

   Η ευθυγράµµιση µε τα διεθνή δεδοµένα στους τοµείς ανταλλαγής πληροφοριών σε 

χώρες µε αυταρχικά καθεστώτα υπήρξε αδύνατη, καθώς η ίδια αυτή ενέργεια της 

άρνησης χρησιµοποιούνταν σε αρκετές των περιπτώσεων, ως θέση ενίσχυσης του 

γοήτρου για εσωτερική κατανάλωση. Καταγράφεται µια έλλειψη εµπιστοσύνης 

µεταξύ της Ευρώπης και των νοτίων γειτόνων της, που συνεχίζουν να 

αντιλαµβάνονται το ζήτηµα της τροµοκρατίας ως ένα εσωτερικό θέµα. Μετά την 

Αραβική Άνοιξη οι συνθήκες αυτές έχουν αλλάξει δίνοντας την ευκαιρία σε ένα νέο 

πλαίσιο συνεργασίας να υπάρξει. Μια επιτυχηµένη συνεργασία µε την Ένωση θα 

µπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά στην αύξηση του διεθνούς κύρους και του 

πολιτικού µεγέθους των ηγετών, προσθέτοντας πόντους και ειδικό βάρος στην 

παρουσία τους. Η κύρια δράση στον τοµέα της αντιµετώπισης της τροµοκρατίας 

συνεχίζει να αναλαµβάνεται από τα κράτη-µέλη και να υλοποιείται µέσω διµερών 

συµφωνιών λόγω των εγγενών αδυναµιών στις ικανότητες της Ένωσης, όσον αφορά 

τα πεδία των πληροφοριών και της στρατιωτικής υποστήριξης, τοµείς που 

θεωρούνται από τους γείτονες ως sine qua non προϋποθέσεις.
64

Συγκεκριµένα, οι 

ηγέτες των κρατών της Μέσης Ανατολής δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα πρόθυµοι 

στην ανταλλαγή πληροφοριών θεωρώντας ότι έτσι εκπέµπουν λανθασµένα µηνύµατα 

στο εσωτερικό τους σχετικά µε την κυριαρχία τους. Από την άλλη πλευρά, αρκετές 

φορές επιλέγεται από τους αντιπροσώπους των κρατών η προώθηση των εθνικών 

συµφερόντων τους υπό το µανδύα της Ένωσης, σε µια προσπάθεια να παρακάµψουν 

εµπόδια στο εσωτερικό εθνικό επίπεδο. Έτσι η Ένωση χρησιµοποιείται ως ενός 

είδους συντόµευσης για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Η πρακτική αυτή 

έρχεται να προσθέσει άλλο ένα επίπεδο κατακερµατισµού στην επιζητούµενη 

οµοφωνία αποφάσεων. Τέλος, ακαδηµαϊκοί κύκλοι εντοπίζουν µια πληθώρα παικτών 

και πολιτικών που συχνά αλληλεπικαλύπτονται όσον αφορά το σχεδιασµό και την 
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εφαρµογή, που σε συνδυασµό µε την εξάµηνη διαδοχή της προεδρίας δεν αφήνουν 

πολλά περιθώρια για µια πιο µακροπρόθεσµη δέσµευση σε ένα συγκεκριµένο όραµα. 

Αντί αυτού, προτείνουν τη σύσταση θεµατικών προεδριών µεγαλύτερης θητείας που 

θα διευκόλυνε τη χάραξη και εφαρµογή πολιτικών σε κάθε υποτοµέα.
65

   

   Η Ένωση έχει στην κατοχή της ένα ισχυρότατο µέσο που µπορεί να χρησιµοποιήσει 

για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της, την οικονοµική της ισχύ. Αποτελώντας 

έναν πανίσχυρο πυλώνα οικονοµίας παγκοσµίως έχει την ευχέρεια να δροµολογήσει 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στις χώρες της περιοχής. Η οικονοµική φύση των 

κινήτρων που δύναται να προσφέρει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης αποτελεί 

παραδοσιακά άλλωστε τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε πρωτοβουλίας στο παρελθόν. Η 

σύγκλιση των γειτονικών οικονοµικών νορµών µε στόχο την αµοιβαία ευηµερία µε 

την θεσµοθέτηση ευνοϊκής νοµοθεσίας πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή αγορά, δασµών 

και όρων οικονοµικής ενίσχυσης, αποτέλεσε διαχρονικά το δέλεαρ για συνεργασία 

και οφείλει να συνεχίσει να είναι ο ενισχυµένος αντικειµενικός σκοπός στη µετά την 

Άνοιξη εποχή.  

   Παρόλο που πάσχει από ενεργειακή εξάρτηση, αυτή η αδυναµία της θα µπορούσε 

να λειτουργήσει ως µοχλός για την ανάληψη δράσεων ενίσχυσης και δηµιουργίας 

συνθηκών βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης στην περιφέρεια της, ώστε να 

δηµιουργηθούν κατ΄επέκταση οι συνθήκες εκείνες που δίνουν αντικίνητρα για 

µετανάστευση. Η αντιµετώπιση υπό το πρίσµα της οικονοµίας περιλαµβάνει πέρα 

από την όποια οικονοµική βοήθεια, την περαιτέρω δηµιουργία υγιών εµπορικών 

σχέσεων µεταξύ των δύο αγορών που θα συνδράµει στην προώθηση της 

σταθερότητας. Συµβάλλοντας στην εγκαθίδρυση της σταθερότητας και της οµαλής 

κοινωνικής ζωής µετά από ανασύσταση των δοµών των κρατών που πλήγηκαν από 

τις παρενέργειες των επαναστάσεων, θα είναι σε θέση να περιορίσει την έξαρση των 

εσωτερικών της προβληµάτων. Χωρίς ρεαλιστικές αποφάσεις για την ανοικοδόµηση 

των απαραίτητων εκείνων πυλώνων του κράτους που θα συνδράµουν στην επιστροφή 

της κανονικότητας για τους πολίτες των χωρών της Άνοιξης, η αναζήτηση καλύτερων 

συνθηκών διαβίωσης θα συνεχίσει να αποτελεί µονόδροµο, οδηγώντας στη 

µετανάστευση. Οι διεθνείς οικονοµικές σχέσεις αποτελούν αναµφίβολα µια καίρια 
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συνιστώσα της ασκούµενης εξωτερικής πολιτικής και στην περίπτωση της Ένωσης, 

πιθανόν τη σηµαντικότερη. Έχοντας τα διδάγµατα του παρελθόντος κατά νου, η 

προσπάθεια προώθησης ενός καλύτερου επιπέδου διαβίωσης για τον πολίτη οφείλει 

να είναι συγκεντρωµένη σε ρεαλιστικούς στόχους που θα κάνουν τη διαφορά. Η 

Ένωση οφείλει µε µια συγκροτηµένη στρατηγική να εξαργυρώσει το κεφάλαιο της 

αξιοπιστίας και της έλξης ως µιας δηµοκρατικής δύναµης προκειµένου να επιτύχει τις 

επιδιώξεις της. Τα εργαλεία για το σκοπό αυτό αποδεικνύεται πως ήδη υπάρχουν και 

περιµένουν την ευκαιρία για µια ολιστική και ουσιαστική εφαρµογή τους, µετά τις 

συγκυρίες εκείνες που θα δηµιουργήσουν την πολιτική βούληση να τα θέσει σε 

χρήση. Η αδράνεια αποτελεί µια ισχυρή δύναµη που απαιτεί αρκετή ενέργεια για να 

υπερνικηθεί αλλά όµως ταυτόχρονα, συνεχίζει να παράγει αποτελέσµατα µε τη 

δυναµική της. Το φαινόµενο τις Άνοιξης µε όλες τις συνέπειες του, αποτελεί ένα 

ισχυρό έναυσµα για τους πολιτικούς ηγέτες να λάβουν γενναίες αποφάσεις και να 

θέσουν σε κίνηση τους άξονες για τη δηµιουργία της Ευρώπης των έργων και του 

ενεργού ρόλου και όχι µόνο των διαπιστώσεων, των διατυπώσεων και του 

παρατηρητή. Αρκεί µόνο να µην επαναλάβουν τη λανθασµένη ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων, τις ολιγωρίες και τη δυσκαµψία στη λήψη αποφάσεων του 

παρελθόντος, που µοιραία εξουδετέρωσαν την όποια ικανότητα παραγωγής 

αποτελεσµάτων.  
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Επίλογος 

   Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής χαρακτηρίζεται ως µια από τις πλέον 

εύφλεκτες περιοχές του πλανήτη µε διαρκείς συγκρούσεις να πρωταγωνιστούν στην 

πρόσφατη ιστορία της. Η παρουσία της πλειοψηφίας των κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων του πλανήτη, οι θεµελιώδεις θρησκευτικές διαφορές, οι 

ανταγωνισµοί των µεγάλων δυνάµεων, η έλλειψη συνοχής µεταξύ των γειτονικών 

λαών, η παρουσία ιδιαίτερων καθεστώτων διακυβέρνησης συνιστούν ένα ιδιότυπο 

µίγµα που καθιστά τη διατήρηση της ισορροπίας ένα ιδιαίτερο εύθραυστο έργο. 

Λόγω της εγγύτητας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποιεσδήποτε αναταράξεις είναι 

δεδοµένο και αναµενόµενο να διαχέονται προς το εσωτερικό της. Η σύγκριση των 

αραβικών κρατών υπό το πρίσµα των δυτικών δηµοκρατιών και η εύκολη αποδοχή 

των δυτικών δηµοκρατικών πολιτευµάτων ως τα κατάλληλα πρότυπα για αποδοχή 

και αντιγραφή τους στον αραβικό κόσµο, αποτελεί ένα θεµελιώδες σφάλµα και µια 

µάλλον επιπόλαιη κρίση, το οποίο η εξέλιξη του φαινοµένου της Αραβικής Άνοιξης 

ανέδειξε εµφατικά, τόσο στην προσπάθεια εφαρµογής του όσο και στην υπογράµµιση 

της ανάγκης εξεύρεσης άλλων πολυεπίπεδων αναµορφωτικών οδών. Το φαινόµενο 

της Άνοιξης έθεσε σε κίνηση µια νέα δυναµική στην περιοχή στο πολιτικό επίπεδο 

όπου καταγραφόταν µια τελµάτωση. 

   Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα καθοριστικό σηµείο του πλανήτη όπου η γεωγραφία, η 

ιστορία και τα πολιτισµικά στοιχεία της παρέχουν ισχυρούς δεσµούς µε την 

περιφέρεια της στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, δεσµοί που 

εξελίσσονται σε υψηλότερο επίπεδο στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο κόσµο. Τα 

γεγονότα του επαναστατικού κύµατος της Αραβικής Άνοιξης ήρθαν να προστεθούν 

στη µακρά ιστορία συγκρούσεων αυτής της πολύπαθης αλλά και νευραλγικής 

περιοχής, και να καταδείξουν την αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων από µια Ευρώπη 

που επιδιώκει να διεκδικήσει ρόλο ισχυρού δρώντα στον τοµέα των διεθνών 

σχέσεων, για την επίλυση των ζητηµάτων που δείχνουν ότι θα συνεχίσουν στο εγγύς 

µέλλον να την απασχολούν. Ο σηµερινός κόσµος της ασφάλειας είναι πολύ 

διαφορετικός από το παρελθόν, όπου το παραδοσιακό δόγµα της προστασίας 

βασιζόταν κυρίως στην αποτροπή µιας εισβολής, καθώς οι σύγχρονες απειλές πλέον 

είναι πιο δυναµικές και αποτελούν νέες ευκαιρίες για δράση. Η διεθνής συνεργασία 

σε αυτό το πεδίο είναι µια αναγκαιότητα, σε συνδυασµό µε τις διατλαντικές σχέσεις 
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που αποτελούν µια ζωτικής σηµασίας στρατηγική συµµαχία. Τα γεγονότα των 

αραβικών εξεγέρσεων µε τις αποφύσεις και τις ωσµώσεις τους αποτελούν µια πρώτης 

τάξεως ευκαιρία για την Ένωση να αποποιηθεί το µανδύα του σκιώδη πολιτικού 

δρώντα που έπεται των εξελίξεων
66

 και να µεταλλαχθεί σε ένα διαµορφωτή λύσεων. Η 

Ένωση επιβάλλεται να ενισχύσει τον ενεργό της ρόλο και δραττόµενη τις νέες 

δυνατότητες σε παγκόσµια κλίµακα, να επιτύχει ως ένας ισότιµος παίκτης στις ήδη 

υπάρχουσες µεγάλες δυνάµεις, να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός ασφαλέστερου εν 

γένει κόσµου αλλά και στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής ηπείρου ως µιας ζώνης 

ειρήνης, ασφάλειας, ανάπτυξης και ευηµερίας.  
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