
1 

ΡΕΘΥΜΝΟ, 2017 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 

 

Πολιτική και ασφάλεια στην 
Μεσόγειο: Πορεία, Νέες 

προκλήσεις και πρόληψη 
συγκρούσεων 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Σταυρούλα Ματράκα 

 

                                                                                Α.Μ.: 2793 

Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Ξενάκης 

 

 



Πολιτική και ασφάλεια στην Μεσόγειο: Πορεία, Νέες προκλήσεις 
και πρόληψη συγκρούσεων 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΤΡΑΚΑ Σελίδα 2 
 

 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ............................................................................................................................................ 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………………………...7 

Διασφάλιση Σταθερότητας .................................................................................................................. 7 

Κυρίως θέμα .......................................................................................................................................... 11 

Διάλογος  του ΝΑΤΟ για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια ............................................... 11 

PFP ................................................................................................................................................ 15 

MediterraneanDialogue ................................................................................................................. 16 

IstanbulCooperationInstitute ......................................................................................................... 17 

LISBONCONCEPT ...................................................................................................................... 18 

OperationActiveEndeavour ........................................................................................................... 20 

The NATO PA Mediterranean and Middle East Special Group (GSM) ....................................... 21 

FRONTEX ............................................................................................................................................ 22 

Συμβούλιο Ευρωατλαντικής Συνεργασίας .................................................................................... 27 

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ............................................................................................................ 34 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ................................................................................................. 38 

Η Διαδικασία της Βαρκελώνης ..................................................................................................... 39 

 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ..................................................................................................................................... 48 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ...................................................... 50 

ΜΟΕΑ ................................................................................................................................................... 57 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ................................................................................................................................... 61 

    Δυνατότητα Ευρωατλαντικής Συνεργασίας στην περιοχή ............................................................ 61 

Προκλήσεις.................................................................................................................................... 67 

    Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας  .................................................................................................... 71 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ(REFERENCE LIST) ................................................................................................ 73 

 

 

 



Πολιτική και ασφάλεια στην Μεσόγειο: Πορεία, Νέες προκλήσεις 
και πρόληψη συγκρούσεων 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΤΡΑΚΑ Σελίδα 3 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

          Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης των πρωτοβουλιών του 

ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μεσογείου. Πότε άρχισε το ΝΑΤΟ να εστιάζει περισσότερο στην 

περιοχή αυτή και ποιοι οι λόγοι που μέχρι σήμερα στρέφουν το ενδιαφέρον αμείωτο εκεί. Στο 

πλαίσιο αυτό γίνεται παρουσίαση των δράσεων του ΝΑΤΟ με κυριότερο τον Μεσογειακό 

Διάλογο. Τα βήματα, οι αποφάσεις της Συμμαχίας και οι πρωτοβουλίες που έχουν φτάσει τον 

Διάλογο στη μορφή που έχει λάβει σήμερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δε θα μπορούσε να λείψει η ανάλυση των δράσεων που έχει 

λάβει η Eυρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή της Μεσογείου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι τα κράτη της Νότιας Ευρώπης αποτελούν κράτη της Μεσογείου και πλήττονται άμεσα 

από τις όποιες αλλαγές λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται 

όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί είτε από την ΕΕ είτε από κράτη της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο. Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει το πλεονέκτημα να ανήκει στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, να βρίσκεται πολύ κοντά στην ασιατική και αφρικανική ήπειρο και να 

βρέχεται από την Μεσόγειο θάλασσα. Η θέση της αυτή της "επιβάλει" να έχει έναν ρόλο σε 

κάθε γεωπολιτικό συμβάν της περιοχής και να αντιδρά με ταχύτητα σε κάθε νέα σχετική 

εξέλιξη καθώς λόγω της γεωγραφικής της θέσης επηρεάζεται άμεσα. Τα γεγονότα της 

Αραβικής Άνοιξης που συγκλονίζουν την περιοχή από τα τέλη του 2010, καθώς και η 

ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή και ισραηλινή ΑΟΖ, 

είναι γεγονότα που συμβαίνουν σε μια ευρύτερη περιοχή στην οποία σημαντική έκταση 

καταλαμβάνει και η ελληνική επικράτεια. Η κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ που θα διέρχεται 

από την Ελλάδα και θα τροφοδοτεί την Ευρώπη με αζέρικο αέριο, θα δώσει στην χώρα την 

ευκαιρία να ανακάμψει οικονομικά και να διεκδικήσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή 

πολιτική της ΕΕ. 
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Έτσι, μέσα από την παρουσίαση των δράσεων από τη Δυτικό Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

και την CommonSecurityandDefensePolicy, τον ΟΑΣΕ και τον 5+5 Διάλογο, καταγράφονται 

οι τάσεις και οι σκοποί των κρατών της Ένωσης, οι προβληματισμοί και οι επιδιώξεις των, 

αλλά και τα αποτελέσματα που καταδεικνύουν τις δυνατότητες της Ένωσης τόσο ως προς την 

περιοχή όσο και ως προς τη σχέση της με το ΝΑΤΟ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια αποτίμησης των προκλήσεων και 

προοπτικών που έχει να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο τον αιώνα που διανύουμε. Η 

μέχρι στιγμής δράση του τόσο στην περιοχή αλλά και στις λοιπές επιχειρήσεις του, είναι 

ικανή ώστε να δώσει μία εικόνα ως προς τα πλεονεκτήματα αλλά και τις παθογένειες της 

Συμμαχίας τις οποίες καλείται η ίδια να καταπολεμήσει. Ωστόσο, η δράση του ΝΑΤΟ είναι 

μοναδική και ανυπέρβλητη για την περιοχή, πράγμα που καταδεικνύεται από τον τρόπο που 

προωθεί τη διεύρυνση της Συμμαχίας στην περιοχή αλλά και από τις στοχεύσεις αυτής για το 

μέλλον. 

Στο τέταρτο εξετάζεται η Ευρωπαϊκή πολιτική Γειτονίας και τέλος στο πέμπτο τo 

Ευρωμεσογειακό Δίκτυο πρόληψης συγκρούσεων. Τέλος καταγράφονται κάποια 

συμπεράσματα, όπως αυτά αναδεικνύονται μέσα από τη βιβλιογραφία, σχετικά με τη μέχρι 

σήμερα δράση του ΝΑΤΟ. Η αποτίμηση του Μεσογειακού Διαλόγου, της σημαντικότερης 

πρωτοβουλίας, κρίνεται ιδιαίτερα βαρύνουσα, ώστε να καταδείξει το ποιες θα πρέπει να είναι 

οι βελτιώσεις εντός της Συμμαχίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά τις προκλήσεις στην περιοχή, κρίσιμες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα 

όχι μόνο της Μεσογείου, αλλά και τις Δύσης γενικότερα. 
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ABSTRACT 

In the first section an attempt is made to present NATO initiatives in the Mediterranean 

Region. When did the NATO need to focus more on this area and what are the reasons which 

keeps the interest continued there. In this context is the actions of NATO with main the 

Mediterranean Dialog. The steps, the decisions of the Alliance and the initiatives which have 

transformed the dialog in the form it has taken today. 

In the second section the analysis of the actions taken by the European Union for the 

Mediterranean region could not be absent. Taking into account the fact that the South 

European states are states of the Mediterranean and they are directly affected by the changes 

taking place in the region, this section shows all initiatives taken by the EU or member of the 

Union for the Mediterranean. Greece, because of its geographical location, has an advantage 

due to the county location to the European continent, which is also too close to the Asian and 

African continent and bordering the Mediterranean Sea. This position of "impose" has a role 

to play in every geopolitical event in the region and to react quickly to any new relevant 

changes as a result of the location directly affected. The events of the “Arabian Spring” rattled 

the area by the end of 2010, and the discovery of important of hydrocarbon in the Cypriot and 

Israeli EEZ are events occurring in a wider area in which significant area occupied and the 

Greek territory. The construction of the pipeline TAP which will pass from Greece and will 

provide Europe with the azerbaijani gas will give the country a chance to recover 

economically and to claim an important role in energy policy in the EU. 

Thus, the presentation of the actions of the Western European Union and the Common 

Security and Defense Policy, the OSCE and the 5+5 Dialog, recorded the voltages and the 

aims of the EU member states, the concerns and aspirations, but the results demonstrate the 

potential of the Union both in the region and its relationship with NATO. 
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In the third section, an attempt is made on the valuation of the challenges and 

opportunities facing NATO in the Mediterranean in this century. Thus far the action both in 

the region and in other undertakings, is sufficient to provide a picture of the advantages but 

also the disadvandages the alliance have to fight. However, the NATO action is unique and 

unsurpassed in the region, which is demonstrated by the way in which promote the 

enlargement of the alliance in the region but also from both fairly targeted for the future. 

The fourth issue is the European Neighborhood Policy and lastly the fifth the Euro-

Mediterranean network for conflict prevention. Finally some conclusions are recorded, such 

as those by the literature on up-to-date the NATO action. The valuation of the Mediterranean 

Dialog, the most important initiative, seems to be particularly difficult to demonstrate exactly 

what should be the improvements within the alliance, in order to deal as effectively as 

possible the challenges in the region, critical to the security and stability not just in the 

Mediterranean and the West in general. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Διασφάλιση Σταθερότητας 

 

Η περιοχή της Μεσογείου υπέστη τα τελευταία χρόνια σημαντικές γεωοικονομικές και 

γεωπολιτικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα η οικονομική κρίση στην ευρωζώνη και οι 

αναταραχές στην Μέση Ανατολή συνδεδεμένες με την Αραβική Άνοιξη, όπως και η 

ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε Ισραήλ, Κύπρο και 

Ελλάδα, έχουν διαταράξει το ισοζύγιο της ασφάλειας στην περιοχή. Σκοπός αυτής της 

έρευνας είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των βασικών θεμάτων ασφαλείας στην 

Μεσόγειο και την ενίσχυση των σχέσεων ή τις διαμάχες μεταξύ των κρατώντης περιοχής. 

Αυτή η έρευνα περιλαμβάνει θέματα συνοριακής διαφύλαξης, με τιςαμυντικές 

δυνατότητας των χωρών της Μεσογείου, τον διάλογο του ΝΑΤΟ για περιφερειακή 

σταθερότητακαι ασφάλεια,τηνΈνωση στην μεσόγειο, τις προκλήσεις της Ευρωμεσογειακής 

συνεργασίας, την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, το ευρωμεσογειακό δίκτυο πρόληψης 

συγκρούσεων. 

Η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί μία από τις περιοχές-πρόκληση για τη 

ΒορειοατλαντικήΣυμμαχία. Δεν είναι μόνο η γειτνίαση με την ευρωπαϊκή ήπειρο και την 

ταραχώδη Μέση Ανατολή, αλλάκαι το γεγονός ότι με την πάροδο των χρόνων πάντα 
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προσφέρεται ως πεδίο μαχών, κυριολεκτικά καιμεταφορικά, για τις εκάστοτε μεγάλες 

δυνάμεις της εποχής. 

Ο Braudel έχει χαρακτηρίσει τη θάλασσα της Μεσογείου πηγή ενότητας και συνοχής. 

Ο χρόνος όμωςέχει αποδείξει ότι ο κόσμος της Μεσογείου ανέκαθεν ήταν πεδίο 

αντιπαραθέσεων και αντιθέσεων τωνΜεγάλων Δυνάμεων: Ανατολή-Δύση (Βυζάντιο 

εναντίον Ρώμης), Βορράς-Νότος (Χριστιανοί-Μουσουλμάνοι), αποικιοκράτες και 

αποικιοκρατούμενοι. Ένα σταυροδρόμι των τριών ηπείρων:Ευρώπη, Ασία και Αφρική
1
. 

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αποτελούσαν πάντοτε μία 

περιοχήμεγάλης σημασίας στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό, τόσο λόγω του 

γεωστρατηγικού όσο και του γεωπολιτικού υπόβαθρου τους. Με αφορμή τη δημοκρατική 

μετάβαση που επιχειρείται στην περιοχή,εξετάζονται οι  προσπάθειες στενότερης 

συνεργασίας με τις χώρες αυτές-τόσο σε επίπεδοευρωπαϊκό όσο και σε διατλαντικό-καθώς 

και η εξέλιξή τους και οι αδυναμίες τους. Κύριο ερώτημα αποτελεί τοκατά πόσο όντως 

επιχειρείται μία νέα προσέγγιση των χωρών αυτών, υπό το φως των εξελίξεων, ή εάναπλώς 

διαιωνίζεται η παλαιότερου τύπου συνεργασία της Δύσης με τις πολιτικές ελίτ για τη 

διασφάλισητης σταθερότητας, καθώς επίσης και κατά πόσο είναι δυνατή μία συντονισμένη 

προσπάθεια και από τιςδύο μεριές του ατλαντικού μια συνεργασία με τις χώρες αυτές σε 

βάθος χρόνου. 

Η Μεσόγειος απασχολεί τους ερευνητές για ποικίλα ζητήματα, από την κλιματική 

αλλαγή ωςτην παράνομη μετανάστευση και, τους χρονίους πολέμους, την τρομοκρατία και 

πρόσφατα και την κρίση. Πρόσφατα η Αραβική Άνοιξη αλλά και ο φόβος της κυριαρχίας του 

                                                           
1
 F. Braudel,The Mediterranean and the Mediterranean world in the Age of Philip II, New York: Harper and 

Row, 1972, σελ.14, όπωςελέχθηστο E. B. Ormanci,“Mediterranean Security Concerns and NATO’s 
Mediterranean Dialogue,” εργασίαηοποίακατετέθηστο«North Atlantic Treaty Organization in partial fulfillment 
of the requirements for the Individual Research Fellowship for the Academic Cycle», 1998/2000, σελ. 12, 
διαθέσιμοστο www.nato.int/acad/fellow/98-00/ormanci.pdf , σελ.5.5 
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ισλαμικού χαλιφάτου υπενθυμίζουν τη στρατηγική σημασία της περιοχής. Η σταθερότητα, η 

ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχήσυνδέονται άμεσα με αυτήν του ευρωπαϊκού χώρου. Τα 

γεγονότα στη Λιβύη αλλά και πιο κάτω, στη Νότιο Αφρική με τις ορδές μεταναστών που 

καταφθάνουν στην Ευρώπη μέσω της θάλασσας τηςΜεσογείου, αποδεικνύουν το ισχυρό 

ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου για την περιοχή. 

Διαχρονικά η ΜΕΝΑ καλείται να αντιμετωπίσει πολλές και διάφορες προκλήσεις. 

Άλλωστε, αυτόπροκύπτει από την ίδια την περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολιτικές, 

κοινωνικο-οικονομικές,πολιτιστικές διαφορές και ιδιαιτερότητες. Βάζοντας στο παιχνίδι και 

τις πολιτικές και στρατιωτικέςδιαφορές που κατά καιρούς εκδηλώνονται με τη μορφή του 

πολεμικού φαινομένου, η Μεσόγειος μοιάζειως μία φλεγόμενη αρένα. Δικαίως η στρατηγική 

της θέση, σταυροδρόμι ανατολής και δύσης, πύλη της Μέσης Ανατολής αλλά και δίοδος προς 

την Αφρική και την Ευρώπη, αποτελούσε πάντατο πεδίο μάχης των Μεγάλων Δυνάμεων. 

Πάντα παρούσες στην περιοχή επιδίωκαν τη μεγαλύτερη δυνατή μερίδα από την πίτα της 

ισορροπίας της ισχύος, δυναμιτίζοντας πολλάκις το κλίμα αλλά καιαποκλιμακώνοντας ακόμα 

περισσότερες φορές τις εκρήξεις στην περιοχή. 

Η ύπαρξη πολλών διμερών διαφορών, το χρονίζον ισραηλινό-παλαιστινιακό ζήτημα, 

η αραβο-ισραηλινή διένεξη, η ύπαρξη τρομοκρατικών ομάδων, όπως η Χαμάς και η 

Χεζμπολάχ, η αστάθεια τηςΑιγύπτου, η σημερινή κατάσταση στη Λιβύη, το κυπριακό 

ζήτημα, η ξέφρενη κατάσταση στη Συρίαμετά την ανατροπή του Άσαντ, οι επιδιώξεις της 

Κίνας και της Ρωσίας στην περιοχή
2
,με την τελευταίανα επιδιώκει όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία, το ISIS, η κατάσταση σε Ιράκ καιΑφγανιστάν, μετά 

                                                           
2
 Μετά τη Βαλτική και τη Μαύρη θάλασσα, η Ρωσία έρχεται να ‘ταράξει’ τα νερά της Μεσογείου και να 

δοκιμάσει τις αντοχέςκαι τις κόκκινες γραμμές της Συμμαχίας στην περιοχή. Βλ. M. Nordenman, “Opinion: 
Russia, Middle East Will Define NATO’sEmerging Maritime Century”, USNI News,13 July 2015, 
http://news.usni.org/2015/07/13/opinion-russia-middle-east-will-define-natos-emerging-maritime-century 
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την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων, αποτελούν κάποια από ταπροβλήματα 

που έχει να αντιμετωπίσει η ΒορειοΑτλαντική Συμμαχία στην περιοχή. 

Επομένως θα τονιστούν: 

 Η παρουσία του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο μέσα από την παρουσίασητων δράσεων και 

των πρωτοβουλιών του, 

 Η δράση της ΕΕ και λοιπών περιφερειακών και μη οργανώσεων. Ησυνεργασία με το 

ΝΑΤΟ, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές απότη δράση αυτών. 

 Προτεραιότητες του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μεσογείου 

 Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της περιοχής, που καλείται να αντιμετωπίσει η 

Συμμαχία. 

 Οι στόχοι και οι πολιτικές, η αποτίμηση της μέχρι τώρα δράσης και το μέλλον αυτών. 
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Κυρίως θέμα 

Διάλογος  του ΝΑΤΟ για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η παρουσία και οι δράσεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Από τη 

StrategicConcept του 1991 , τη δημιουργία του Μεσογειακού Διαλόγου το 1994, ως και τη 

Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη το 2004 και τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που 

επέφερε για τον Διάλογο. 

Αναλύονται οι στόχοι και οι πολιτικές του Μεσογειακού Διαλόγου, η 

OperationActiveEndeavour, τα φόρουμ, οι πρωτοβουλίες και η εξέλιξη της Συμμαχίας από το 

1991 ως και τη Σύνοδο της Λισαβώνας. Η ανάλυση του σκεπτικού της Συμμαχίας, όπως 

διαφαίνεται από την εξέλιξή της, και οι δράσεις της είναι ενδεικτικά για να αντιληφθεί κανείς 

την οπτική που διατηρεί το ΝΑΤΟ για την περιοχή αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ίδιας της 

περιοχής που προκαλούν το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ και την αναγκαιότητα λήψης δράσεων. 

Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και το τέλος 

ουσιαστικά του Ψυχρού Πολέμου, το ΝΑΤΟ καλείται να προσδιορίσει τον λόγο της ύπαρξής 

του. Ποιος ο περαιτέρω σχεδιασμός; Ποιες οι προκλήσεις και πώς θα τις αντιμετωπίσει. 

Συνειδητοποιεί, λοιπόν, ότι πλέον οι προκλήσεις ξεπερνούν το επίπεδο της συλλογικής 

άμυνας και έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση ενός νέου αναδυόμενου περιβάλλοντος που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν σε περισσότερα μέτωπα: Ανατολική και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, Μεσόγειος. Ειδικά η περίπτωση της Μεσογείου είναι ξεχωριστή για τη Συμμαχία, 
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καθώς περιλαμβάνει από τη μία τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή ήπειρο,αφετέρου την πάντα 

εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή
3
. 

Η περιοχή της Μεσογείου προσέλκυε το ενδιαφέρον από την εποχή του Ψυχρού 

Πολέμου ακόμα. Το ΝΑΤΟ ήδη από τη δεκαετία του ’60 εστίαζε στην περιοχή αυτή με τη 

δημιουργία των ExpertWorkingGroupontheMiddleEastandtheMaghreb, και αργότερα σε πιο 

πολιτικό επίπεδο, δημιούργησε το AdHocGroup για τη Μεσόγειο.
4
 

Όμως, καθώς το ΝΑΤΟ, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου,προσπαθεί να βρει τον 

βηματισμό του, η περιοχή της Μεσογείου για τις χώρες της Μεσογείου και παράλληλα 

ανήκουσες στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αποτελεί ήδη το προβληματικό σημείο στο οποίο 

επιθυμούν η Συμμαχία να αφιερώσει μέρος των δυνάμεών της. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, Ιταλία και Ισπανία πιέζουν το ΝΑΤΟ προς αυτήν την κατεύθυνση, ενόσω χώρες 

του ευρωπαϊκού βορρά επιθυμούν την εστίαση της Συμμαχίας στην εκεί περιοχή
5
. 

Ο πόλεμος του Κόλπου, το 1991, ήταν μάλλον ο καταλύτης, όπως φάνηκε και από την 

StrategicConcept του 1991
6
,καθώς στρέφει το ενδιαφέρον στη σημασία της Μεσογείου και 

Μέσης Ανατολής ως καθοριστικών για τη σταθερότητα και την ειρήνη των Συμμάχων. 

Η ισορροπία ισχύος, η πιθανότητα αύξησης της Σοβιετικής επιρροής, ο έλεγχος επί 

των σοβιετικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της ΜΕΝΑ (MiddleEastandNorthAfrica)ήταν 

                                                           
3
Y. A. Stivachtis and B. Jones, “NATO’s Mediterranean dialogue: an assessment”, Research Institutefor 

European and AmericanStudies (RIEAS), Research Paper No.137, Νοέμβριος 2009, σελ.5-6. 
4
 Th. P. Dokos, “Nato's Mediterranean Dialogue: Prospects and Policy Recommendations”,Hellenic Foundation 

forEuropean and Foreign Policy,2003,σελ.33. 
5
 U.N.Cayan,“NATO's Mediterranean Dialogue: Challenges and Prospects”,Naval Postgraduate School Monterey 

CA,2003, σελ.18. 
6
 “The Allies also wish to maintain peaceful and non-adversarial relations with the countries in the Southern 

Mediterraneanand Middle East. The stability and peace of the countries on the southern periphery of Europe 
are important for thesecurity of the Alliance, as the 1991 Gulf War has shown. This is all the more so because 
of the build-up of military powerand the proliferation of weapons technologies in the area, including weapons 
of mass destruction and ballistic missilescapable of reaching the territory of some member states of the 
Alliance.” 
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από τότε ζητήματα που απασχολούσαν τη Συμμαχία. Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου είχε 

γίνει κάποια προσπάθεια προκειμένου να ξεκινήσει ένας διάλογος για την περιοχή, αλλά το 

κλίμα του ανταγωνισμού της εποχής τον κατέστησε αναποτελεσματικό. Έτσι, το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου πρόσφερε την απαιτούμενη δυναμική, απαραίτητη για να ξεκινήσει μία 

συνεργασία στην περιοχή, αποσκοπούσα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της Μεσογείου
7
. 

Ωστόσο και στη μετά Ψυχρό Πόλεμον εποχή τα πράγματα εξακολουθούν να μην 

αλλάζουν. Για τον λόγο αυτό και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον το 1999 

επισημαίνεται η σημασία της Μεσογείου για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ασφάλεια και η 

σταθερότητα στη Μεσόγειο συνδέεται με τις εξής δύο μορφές ασφαλείας: ‘hardsecurity’, που 

έχει να κάνει με τρομοκρατία, εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής, συγκρούσεις και 

‘softsecurity’, που έχει να κάνει με πολιτικο-οικονομικά και κοινωνικά θέματα
8
. 

Σημαντική στιγμή στην ιστορία της Συμμαχίας είναι αυτή του 1991, όταν στην 

StrategicConcept δηλώνεται: «η σταθερότητα και η ειρήνη των χωρών της νότιας περιφέρειας 

της Ευρώπης είναι σημαντικές για την ασφάλεια της Συμμαχίας, όπως το 1991 έχει δείξει ο 

Πόλεμος του Κόλπου. Αυτό είναι πολύ περισσότερο, λόγω της συσσώρευσης στρατιωτικής 

ισχύος και της εξάπλωσης των οπλικών τεχνολογιών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 

των όπλων μαζικής καταστροφής και των βαλλιστικών πυραύλων, ικανών να φθάσουν στο 

έδαφος ορισμένων κρατών-μελών της Συμμαχίας».Ουσιαστικά πρόκειται για ξεκάθαρη 

στροφή από το ζήτημα της στρατιωτικής ασφαλείας σε εκδήλωση ανησυχίας με πολλαπλές 

απειλές
9
. 

                                                           
7
 A. Bin,“The Security Dialogue Towards the Mediterranean”,AfersInternacionals, Νούμερο.49,σελ. 77-87, 

σελ.77. 
8
 Y. A. Stivachtis and B.Jones, σελ.6. 

9
Dokos, “Nato's Mediterranean Dialogue: Prospects and Policy Recommendations”,σελ.33. 
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Στα χρόνια που ακολούθησαν της StrategicConcept του 1991, έχουμε τη δήλωση των 

Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που το 1994 εξέφρασαν την επιθυμία τους για τη 

δημιουργία επαφών μεταξύ της Συμμαχίας και των κρατών-μη μελών της Μεσογείου. Έτσι 

ξεκίνησε αρχικά με τις πρώτες έξι χώρες: Αίγυπτο,Ισραήλ, Ιορδανία, Μαυριτανία, Μαρόκο, 

Τυνησία, ενώ το 2000 προστέθηκε και η Αλγερία. Επόμενος σταθμός-χρονικά το 1997, στη 

Σύνοδο της Μαδρίτης, που ιδρύεται το MediterraneanCooperativeGroup, αποσκοπώντας στην 

ανάληψη της πλήρους ευθύνης για την περιοχή του ΜΔ
10

. 

Η ίδρυση του MediterraneanCooperationGroup(MCG) θεωρείται σημαντική για το 

κομμάτι της επέκτασης του πολιτικού διαλόγου με τους εξής τρεις τρόπους: 

1) Η Συμμαχία είχε ένα μόνιμο σώμα που ασχολείτο με τους μεσογειακούς εταίρους 

2) Το MCG επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Συμμαχίας να έχουν άμεση εμπλοκή σε 

διμερείς διαβουλεύσεις (19 + 1) με καθένα από τους εταίρους της Μεσογείου 

3) Με το να παράσχει πρόσβαση σε ένα σώμα της Συμμαχίας που λειτουργεί υπό το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το MCG αύξησε την προβολή της Συμμαχίας στα μάτια 

των μεσογειακών εταίρων
11

. 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούν τα εξής σχετικά με τον ΜΔ. Η πρωτοβουλία αυτή 

της Συμμαχίας δεν έγινε απρόσκοπτα. Αφενός το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και οι 

προβληματισμοί των μελών της Συμμαχίας σχετικά με το πού θα πρέπει στη συνέχεια να 

εστιάσει το ΝΑΤΟ, αφετέρου υπήρξε κάποια ασάφεια ως προς τους στόχους και το πού θα 

εστιάσει ο ΜΔ, αφού, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Συμμαχία παρέμενε επικεντρωμένη στην 

περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, η οπτική και τα πράγματα 

άλλαξαν, όταν το ΝΑΤΟ διαπίστωσε την επιτυχή εφαρμογή της PfP, η οποία είχε ξεκινήσει 

                                                           
10

Dokos, “Nato's Mediterranean Dialogue: Prospects and Policy Recommendations”,σελ.33-34. 
11

Cayan, σελ.20 
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σχεδόν ένα χρόνο πριν τον Μεσογειακό Διάλογο. Η επιτυχία αυτή ουσιαστικά αποτέλεσε τον 

θεμέλιο λίθο αφού προσέφερε στο ΝΑΤΟ την αναγκαία εμπιστοσύνη για την εφαρμογή του 

ΜΔ
12

. 

PFP 

Το Partnership for Peace του NATO είναι ένα πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 

χωρών του ΝΑΤΟ και χωρών-εταίρων. Επιτρέπει στους εταίρους να αναπτύξουν μία 

εξατομικευμένη σχέση με τον οργανισμό, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προτεραιότητες ασφαλείας τους. Ο προσανατολισμός του Partnership for Peace (PfP) 

βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές και έχει ως στόχο να προωθήσει τη σταθερότητα και τις 

σχέσεις συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας μεταξύ ΝΑΤΟ και εταίρων. Οι δραστηριότητες 

που υιοθετούνταν προς αυτούς τους σκοπούς άπτονταν του συνόλου του πεδίου 

δραστηριοποίησης του ΝΑΤΟ, και περιελάμβαναν ασκήσεις, στρατιωτική συνεργασία κλπ. 

ToPfP παρά τον αρχικό σκεπτικισμό εναντίον του, εντός ενός έτους είχε καταφέρει να 

μετατρέψει το σκεπτικισμό αυτόν σε αισιοδοξία, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αρχικής 

άσκησης στα πλαίσιά του (Co-operativeBridge 94) το Σεπτέμβριο του 19948 στην Πολωνία.  

Η επιτυχία του PfP οφείλεται στο ότι, ένα χρόνο μετά από την υιοθέτησή του, είχε 

πράγματι φέρει αποτελέσματα και είχε οδηγήσει σε πραγματοποίηση ενεργειών. Το PfP είχε 

ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και των κρατών-εταίρων, 

κυρίως εκείνων που θα δραστηριοποιούνταν στην Ανατολή. Πρωτοβουλίες για τη 

συνεργασία στη Μεσόγειο: Η πορεία και οι νέες προκλήσεις συνεργαζόμενο εταίρο και το 

αντίστροφο, ενώ ακόμη, η συμμετοχή στο Partnership for Peace δε συνεπάγετε και 

επικείμενη ένταξη στο ΝΑΤΟ, λόγος για τον οποίο πολλοί σκεπτικιστές ισχυρίστηκαν ότι το 

                                                           
12

Cayan, σελ.19-20 
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PfP αποτέλεσε την πλάγια οδό για συνεργασία με κράτη των οποίων την ένταξη το ΝΑΤΟ 

ήθελε να αποφύγει. 

MediterraneanDialogue 

Το MediterraneanDialogue (MD) ή αλλιώς ο Διάλογος του ΝΑΤΟ εγκαθιδρύθηκε το 

1994, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, την 

επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης και της κατάρριψης των εσφαλμένων αντιλήψεων μεταξύ 

του ΝΑΤΟ και των Μεσογειακών του εταίρων. Από την ίδρυσή του, ο Διάλογος έχει αυξήσει 

τα μέλη-εταίρους από 5 σε 7
13

 (Αλγερία,Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Μαυριτανία, Μαρόκο, 

Τυνησία), ενώ έχει διευρύνει και τις πολιτικές και πρακτικές του διαστάσεις, με ομιλίες να 

γίνονται και με τις χώρες του Κόλπου. Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις χώρες-εταίρους για την 

ενίσχυση της ισχύος των δεύτερων ενώ το ίδιο κερδίζει έδαφος σε χώρες, οι οποίες ακόμη και 

μετά τη συνεργασία, εξακολουθούν να μην είναι ιδιαίτερα φίλια προσκείμενες προς τις 

δυτικές δυνάμεις.  

Οι τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο του Διαλόγου του NATO είναι οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής και ο καλύτερος συντονισμός των χωρών εταίρων και των μελών του ΝΑΤΟ 

στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και απειλών, και υιοθετείται κυρίως μέσω της 

ενεργού συμμετοχής σε πρακτική συνεργασία σε διάφορους τομείς. Οποιαδήποτε χώρα 

ενδιαφέρεται για καθεστώς εταίρου, κρίνεται ατομικά, στη βάση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της.  

Ο Μεσογειακός Διάλογος εστιάζει κυρίως στις χώρες αυτές, διότι δεν είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένες με το νέο, μεταψυχροπολεμικό πεδίο δραστηριοποίησης του ΝΑΤΟ. Έτσι, 

τρόπω τινά, λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του αραβικού κόσμου και του 
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«A more Ambitious and Expanded Framework for the Mediterranean Dialogue», Μάρτιος 2007 
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δυτικού, και επιδιώκει την καλύτερη κατανόηση της Συμμαχίας από τις χώρες της 

συγκεκριμένης περιοχής. Ο  Διάλογος του ΝΑΤΟ είναι κατά κάποιον τρόπο υποπρόγραμμα 

του PfP, και στόχος του είναι να ξεκαθαρίσει τις έννοιες της ασφάλειας στην περιοχή και 

στους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να προωθήσει τη στρατιωτική συνεργασία 

σε χαμηλά επίπεδα επιχειρήσεων. Σε αρχική φάση, το πρόγραμμα ήταν πράγματι εστιασμένο 

κυρίως στο διάλογο. Το ΝΑΤΟ την εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο είχε άλλες στρατηγικές 

προτεραιότητες και το βλέμμα του κυρίως στραμμένο στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, 

με αποτέλεσμα όσον αφορά τη Μεσόγειο να ασχολείται με θέματα πιο «ήπιου χαρακτήρα» 

όπως την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, παρά τα πιο ουσιαστικά θέματα της 

στρατιωτικής συνεργασίας και άμυνας
14

 . 

IstanbulCooperationInstitute 

 

Το σκηνικό όμως άλλαξε μετά την 9/11. Από τότε το ΝΑΤΟ επεδίωξε την επέκταση του 

Διαλόγου, σε συνδυασμό μάλιστα με την αμερικανική παρουσία στο Ιράκ και το ΝΑΤΟ στο 

Αφγανιστάν. Η νέα αυτή δυναμική έγινε εμφανής στη συνάντηση κορυφής της 

Κωνσταντινούπολης, οπότε και αποφασίστηκε το Istanbul Cooperation Initiative, με στόχο ο 

Διάλογος να επεκταθεί σε πιο ουσιώδη θέματα όπως την αποτροπή της τρομοκρατίας, την 

αμυντική πολιτική και στρατηγική κλπ. Ο Μεσογειακός Διάλογος στα πλαίσια του PfP κατά 

πολλούς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς οι συζητήσεις, παρότι γενικά 

προσανατολισμένες προς το θέμα της ασφάλειας, δεν έμπαιναν ποτέ στο σκληρό πυρήνα των 

βασικών θεμάτων ασφαλείας με δυναμικό τρόπο και επαρκή συντονισμό, σε αντίθεση με τη 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του PfP στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Σημαντικό παράγοντα στην έλλειψη δυναμικότητας του Διαλόγου αποτελούσε και 
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ο μόνιμος ανασταλτικός παράγοντας της διαμάχης Παλαιστίνης και Ισραήλ, που κατά 

περιόδους οξύνεται και παγώνει τις διαδικασίες συνεργασίας και διαλόγου στην περιφέρεια. 

Σε μία προσπάθεια αναγωγής του Διαλόγου σε ένα νέο, πιο εποικοδομητικό επίπεδο, 

το ΝΑΤΟ υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2004 στη Διάσκεψη Κορυφής της Κωνσταντινούπολης 

μία πιο ενεργή προσέγγιση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, 

με το Istanbul Cooperation Initiative (ICI), το οποίοαποτέλεσε την πρώτη επίσημη μορφή 

συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και των αραβικών χωρών του Κόλπου μέσω πρακτικής 

συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας. Το ΝΑΤΟ άρχισε παραχωρώντας δυνατότητα 

εισχώρησης στο ICI στις χώρες του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική 

Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).  

Τα κύρια θέματα εστίασης του ICI είναι η στρατιωτική συνεργασία για την ενίσχυση 

της διαλειτουργικότητας, η συνεργασία ενάντια στην τρομοκρατία, η υποβοήθηση εκ μέρους 

του ΝΑΤΟ στις χώρες-εταίρους στην κατάρτιση αμυντικών προϋπολογισμών και 

μεταρρυθμίσεων εν γένει κλπ. Ωστόσο, το πλαίσιο συνεργασίας δεν είναι ιδιαίτερα 

συγκεκριμένο ή δεσμευτικό, με αποτέλεσμα η συνεργασία να είναι διαφορετική με κάθε 

χώρα-εταίρο και να εξαρτάται καθαρά από την πρόθεσή του για συνεργασία, κάτι που 

ενδεχομένως να οδηγήσει σε μία στασιμότητα ανάλογη με αυτή του Διαλόγου στην περιοχή 

της Μεσογείου. Είναι ωστόσο μία πρωτοβουλία που για πρώτη φορά στρέφεται προς αυτά τα 

κράτη, οπότε η έκβαση ακόμα του όλου εγχειρήματος δεν είναι προδικασμένη: Το ΝΑΤΟ 

ενδέχεται να ζητήσει περισσότερη αλληλεπίδραση στην περιοχή, ιδιαίτερα δεδομένης της 

περιφερειακής αστάθειας τα τελευταία χρόνια. 

LISBONCONCEPT 
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Η LisbonConcept του 2010, που υιοθετήθηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λισαβώνα, είχε 

αντίκτυπο στο Διάλογο για τη Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι με την υιοθέτηση του 

“StrategicConceptfortheDefenseandSecurityoftheMembersoftheNorthAtlanticTreatyOrganisat

ion”
15

 η Συμμαχία έθεσε την αλλαγή και τη μεταρρύθμιση αυτής στη μετά Ψυχρόν Πόλεμον 

εποχή, καθώς προχωρά πέρα από την έννοια της αμυντικής συμμαχίας σε μία που θα 

διασφαλίζει την ασφάλεια των μελών της με παγκόσμια προοπτική (τρομοκρατία, όπλα 

μαζικής καταστροφής, κυβερνοεπιθέσεις, απειλές στην τροφοδοσία ενέργειας). Ουσιαστικά 

το ΝΑΤΟ υιοθετεί μία προσέγγιση δημιουργίας  κρατών-εταίρων σε παγκόσμια εμβέλεια, 

που μεταφράζεται και σε ευκαιρία προς τα κράτη συνεργασίας στη Μεσόγειο με άλλες 

περιοχές για παράδειγμα ή και για στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη
16

. 

Πιο αναλυτικά, η StrategicConcept, 2010 εξελίσσει τη Συμμαχία και την οδηγεί στην 

επόμενη φάση έτσι «ώστε να εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική σε ένα μεταβαλλόμενο 

κόσμο, από νέες απειλές, με νέες δυνατότητες και νέους εταίρους
17
». Έτσι: 

• Επιβεβαιώνει τους υπάρχοντες δεσμούς μεταξύ των εθνών μας ώστε να 

υπερασπιστούν το ένα το άλλο κατά την επίθεση, ακόμη και έναντι νέων απειλών, 

• Υπάρχει δέσμευση για την πρόληψη των κρίσεων, τη διαχείρισητων συγκρούσεων και 

τη σταθεροποίηση καταστάσεων μετά απόσυγκρούσεις, καθώς και στενότερη 

συνεργασία με τους διεθνείςεταίρους μας, όπως Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 
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 NATO, “Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North AtlanticTreaty 
Organisation” Adopted by Heads of State and Government in Lisbon, Active Engagement,Modern Defence, 
available at: 
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• Προσφέρει στους εταίρους σε όλο τον κόσμο περισσότερηπολιτική δέσμευση με τη 

Συμμαχία, 

• Δεσμεύει το ΝΑΤΟ στον στόχο της δημιουργίας τωνπροϋποθέσεων για έναν κόσμο 

χωρίς πυρηνικά όπλα - αλλά καιστο ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει πυρηνική συμμαχία, 

εφ 'όσονυπάρχουν πυρηνικά όπλα στον κόσμο, 

• Επαναλαμβάνει τη σταθερή δέσμευσή μας για να μείνει το ΝΑΤΟανοιχτό σε όλες τις 

ευρωπαϊκές δημοκρατίες που πληρούν τακριτήρια της ένταξης, 

• Δεσμεύει το ΝΑΤΟ στο να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις ώστε ναδημιουργείται μια 

πιο αποτελεσματική, αποδοτική και ευέλικτη συμμαχία, ώστε να είναι ανταποδοτικά 

τα χρήματα πουεπενδύουν οι φορολογούμενοι στην άμυνα
18

. 

OperationActiveEndeavour 

Σκοπός της Operation ActiveEndeavour είναι οι περιπολίες και η παρακολούθηση της 

περιοχής της Μεσογείου. Μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, το ΝΑΤΟ 

απαντά με αυτήν την ενέργεια, αποσκοπώντας να αντιμετωπίσει, να αποτρέψει και να 

προστατέψει απέναντι σε οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια. Κράτη- μέλη και οι χώρες του 

Διαλόγου στηρίζουν αυτήν τη δραστηριότητα. Έτσι,νατοϊκές δυνάμεις εντοπίζουν και 

ελέγχουν ύποπτα πλοία, επιδιώκοντας να ανακόψουν δράσεις σχετικές με την εξάπλωση και 

το λαθρεμπόριο όπλων μαζικής καταστροφής.  

Παρελκόμενο θετικό αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, η προστασία του 

θαλασσίου εμπορίου αλλά και των ενεργειακών πόρων που μεταφέρονται προς την Ευρώπη 

από τις περιοχές αυτές. Από τα κράτη-μέλη που κατά κύριο λόγο συνδράμουν, είναι οι: 
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Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία
19
. Αξίζει να σημειωθεί ότι Γεωργία και Αλβανία, ως 

μέλη του ΝΑΤΟ στην Partnership for Peace, συζητούν επίσης με τη Συμμαχία για το πώς θα 

συνδράμουν και αυτές με τη σειρά τους, ενώ Ρωσία και Ουκρανία έχουν οριστικοποίησει 

συμφωνίες με τη Συμμαχία για να στηρίξουν την ActiveEndeavour, μαζί με μέλη του 

Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας που ενώνουν και αυτές τις δυνάμεις τους τον 

Φεβρουάριο του 2006
20

. 

Το 2009 η Στρατιωτική Επιτροπή προχώρησε σε αναθεώρηση της Ιδέας των 

Επιχειρήσεων και υπογράμμισε δύο παράγοντες: την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του ΝΑΤΟ και των άλλων φορέων της περιοχής; το 

γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιχείρηση παρεμποδίζεται από την έλλειψη 

συναίνεσης για τη διεξαγωγή ελέγχων επί ύποπτων σκαφών. Επιπλέον, το 2010 εγκρίνεται το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο που μεταφράζεται σε μία αλλαγή της Επιχείρησης 

ActiverEndeavour,χρησιμοποιώντας δίκτυο για τις επιχειρήσεις,επιδιώκοντας παράλληλα και 

την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ και διεθνών 

οργανισμών,προκειμένου να βελτιωθεί η επίγνωση της θαλάσσιας κατάστασης
21

. 

 

 

 

 The NATO PA Mediterranean and Middle East Special Group (GSM) 
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Πρόκειται για ένα φόρουμ για τους βουλευτές προερχομένους από τις χώρες του ΝΑΤΟ και 

την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA), προκειμένου να 

συζητήσουν θέματα πολιτικής και ασφάλειας και να ενισχυθεί η συνεργασία αυτών. Ξεκίνησε 

το 1996 ως επίσημος πλέον μηχανισμός αντιμετώπισης των περιφερειακών προκλήσεων, αν 

και το ΝΑΤΟ ΡΑ είχε ουσιαστικά από το 1990 εμπλακεί σε συζητήσεις με τις χώρες της 

περιοχής της ΜΕΝΑ. Η θεματολογία με την οποία κυρίως ασχολείται αυτό το Γκρουπ, 

αφορά: 

• Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου, της 

Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου. 

• Πρακτικές συνεργασίας για την ασφάλεια μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και 

των εταίρων τους από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 

• Εξελίξεις στον ΜΔ του ΝΑΤΟ και της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της 

Κωνσταντινούπολης, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν άμεσα τους 

εθνικούς βουλευτές. 

• Τη δυναμική της πολιτικής αλλαγής στην περιοχή και τις πιθανές επιπτώσεις στην 

οικονομία, την κοινωνία και την ασφάλεια. 

• Τη Θρησκεία και τις πολιτιστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην 

περιοχή και τις σχέσεις της περιοχής με τις χώρες των Συμμάχων. 

• Τις κοινές προκλήσεις όπως: η ενεργειακή ασφάλεια, η μετανάστευση, το περιβάλλον 

και η οικονομική ανάπτυξη
22

. 

FRONTEX 

Τα Β.Α. της Μεσογείου, αποτελούν επί σειρά ετών το κατ’ εξοχήν σημείο εισόδου των 

μεταναστών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εντατικοποίηση των ελέγχων και 
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των παρακολουθήσεων (εναέριων και θαλάσσιων) και η δραστηριοποίηση της Frontex (της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων) στην περιοχή μεταξύ Αφρικής και Ισπανίας (Ιβηρική 

Χερσόνησος και Κανάρια νησιά) είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση των μεταναστευτικών 

διαδρομών προς την ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Αυτό με τη σειρά τουενέτεινε σχεδόν 

μηχανικά την παρουσία της Frontex στην περιοχή.  

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον Έλεγχο της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα της Ε.Ε. (Frontex) δημιουργήθηκε το 2004. Βασικός της στόχος είναι να 

αποτελέσει το κύριο μέσο για την επίτευξη του πυρήνα της στρατηγικής της Ε.Ε. ως προς τα 

εξωτερικά σύνορα : την «Αποφυγή και ελαχιστοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης». 

Ηδη, από το 2010, η Frontex θεωρεί ως κέντρο των επιχειρήσεών της τα 

ελληνοτουρκικάσύνορα
23

. Τα εκεί σύνορα, αποτελούν ένα είδος «εργαστηρίου» για 

δραστηριότητες της Frontex όπως οι επιχειρήσεις Ποσειδώνας (χερσαίες και θαλάσσιες), οι 

οποίες γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από το 2011 οπότε και εγκαινιάστηκαν. Το 

πρώτο περιφερειακό γραφείο της Frontex εγκαταστάθηκε στον Πειραιά το 2010 και τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους, αναπτύχθηκε στην περιοχή η δράση των πρώτων Συνοριακών 

Ομάδων ‘Αμεσης Παρέμβασης (RapidBorderInterventionTeams - RABITs)
24

. 

Η δραστηριοποίηση της Frontex στην περιοχή σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές 

ανάγκασε τις μεταναστευτικές διαδρομές να μετακινηθούν προς άλλα σημεία εισόδου. Ενώ 

στο παρελθόν η βασική πύλη εισόδου στην χώρα ήταν η περιοχή του Έβρου (στα Βόρεια 

σύνορα της χώρας), από τον Αύγουστο του 2012 (σύμφωνα με τουρκικές οργανώσεις) η 

κίνηση μεταφέρθηκε στην Σμύρνη. Παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση των αναχωρήσεων 

με πλοία από την περιοχή της Σμύρνης με κατεύθυνση τα ελληνικά νησιά. Η επιτήρηση των 

χερσαίων συνόρων ουσιαστικά μετακίνησε την πύλη εισόδου προς τη θάλασσα.  
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Η Frontex παρότι δήλωνε ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα στα χερσαία σύνορα 

(μείωση των συλλήψεων μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα από 2.000 την 

εβδομάδα σε λιγότερο από 10 τον Οκτώβριο)
25

 αντιμετώπιζε τώρα τη θαλάσσια πρόκληση. Ο 

αριθμός των μεταναστών που πέρναγαν παράνομαστην επικράτεια της Ε.Ε. από θαλάσσης 

εκτοξεύθηκε στα ύψη. Σύμφωνα με το ελληνικό λιμενικό σώμα από 102 άτομα που είχαν 

εισέλθει παράνομα στη χώρα το πρώτο εξάμηνο, το δεύτερο ο αριθμός τους έφθασε τους 

3.280
26
.4 Σύμφωνα με την Frontex το 2012 πραγματοποιήθηκαν 3.307 συλλήψεις στο 

πλαίσιο της Επιχείρησης Ποσειδώνας. Το 2013 ο αριθμός αυτός έφθασε τις 10.427. Να 

σημειωθεί ότι τα στοιχεία που παρείχαν οι Ελληνικές Αρχές παραβλέπουν εντελώς το ζήτημα 

των αυξανόμενων ναυαγίων στις ελληνικές θάλασσες κατά το ίδιο διάστημα.  

Από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τις αρχές Μαΐου του 2014 καταγράφηκαν 18 

ναυάγια, 191 θάνατοι και 33 αγνοούμενοι
27

. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν συριακής και 

αφγανικής καταγωγής, πρόσφυγες που επιχείρησαν να γλυτώσουν από τον πόλεμο, κάτι που 

εξηγεί το γεγονός ότι ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν πολλές γυναίκες και παιδιά. Ο αριθμός 

και η συχνότητα των τραγικών αυτών γεγονότων δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τις 

επιχειρήσεις συνοριακώνελέγχων και το κατά πόσο αυτέςλειτουργούν υπέρ της διάσωσης 

ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το 

νομότυπο αυτών των επιχειρήσεων σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις απέναντι σε 

ανθρώπους που αναζητούν άσυλο και προστασία από τη διεθνή κοινότητα. Η προτεραιότητα 
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FrontexΑπολογισμός 2012. 
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 «Κύμαπαράνομωνμεταναστώνχτυπάταελληνικάνησιά» (Greek islands faced with fresh wave ofillegal 
migrants”, Ekathimerini, 7 Ιανουαρίου 2013; 
ΚοινοβουλευτικήΣυνέλευσητηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςγιατηΜετανάστευση, 
τουςΠρόσφυγεςκαιτουςΕκτοπισμένους (2013) (ParliamentaryAssembly of the Council of Europe, Committee on 
Migration, Refugees and Displaced Persons -2013), «ΜετανάστευσηκαιΑσυλο: 
ΗέντασηκορυφώνεταιστηνΑνατολικήΜεσόγειο» («Migration andAsylum: mounting tensions in the Eastern 
Mediterranean,») Συντάκτης:ΤinekeStrik. 
27

 «Επαναπροωθήσεις: Συστηματική παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Αιγαίο Πέλαγοςκαι τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα» ProAsyl, 2013, σελ. 33.  



Πολιτική και ασφάλεια στην Μεσόγειο: Πορεία, Νέες προκλήσεις 
και πρόληψη συγκρούσεων 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΤΡΑΚΑ Σελίδα 25 
 

που δίνεται στο σφράγισμα των συνόρων έχει σαν αποτέλεσμα να απωθούνται οι μετανάστες 

εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων, πριν καν εξετασθεί ενδελεχώς η κατάσταση τους. Πρόκειται 

για σαφή παραβίαση του δικαιώματος να αιτηθούν άσυλο, αφού δεν τους δίνεται η 

δυνατότητα να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ευρώπη, ή δικαίωμα 

στο να λάβουν κάποιου είδους διεθνή προστασία. 

Το 2012 στην υπόθεση HirsiJammaκλπ εναντίον της Ιταλικής κυβέρνησης
28

, το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECtHR) επιβεβαίωσε το άνομων των 

επαναπροωθήσεων (pushbacks) στη θάλασσα: Κανείς δε μπορεί να επαναπροωθηθεί χωρίς 

πρωτίστως να έχει εξεταστεί λεπτομερώς η κατάστασή του (απαγόρευση των μαζικών 

απελάσεων). Καμία επαναπροώθηση δε μπορεί να γίνει αν το άτομο Κινδυνεύει να υποβληθεί 

στη χώρα από την οποία προέρχεται σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση (non 

refoulement). Ομως πολλές μαρτυρίες έχουν αποδείξει πως γίνονται τακτικά μαζικές 

επαναπροωθήσεις/απελάσεις εντός των εθνικών υδάτων, καράβια φορτωμένα με μετανάστες 

εξαναγκάστηκαν με τη χρήση βίας να επιστρέψουν στις τουρκικές ακτές. 

Στην ίδια λογική λειτουργούν και οι τεχνικές αποτροπής εισόδου στα εθνικά ύδατα, 

πλοίων με μετανάστες. Παρότι έγιναν εκτεταμένες νομικές μεταρρυθμίσεις τόσο στην 

Ελλάδα όσο και την Τουρκία, οι ισχυρισμοί για την παραβίαση των δικαιωμάτων των 

μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα πληθαίνουν με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ) και στις δύο χώρες να καταγγέλλουν με ισάριθμες αναφορές τις παραβιάσεις. Οι 

περισσότερες καταγγελίες αφορούν στις απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης 

των μεταναστών
29

 αλλά και παραβιάσεις σχετικές με το δικαίωμα στο άσυλο. Αντίστοιχα 
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ECtHR, HirsiJamaa and Others κατά της Ιταλίας (Αίτηση No. 27765/09), 23 Φεβρουαρίου 2012. 
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Γιατροί Χωρίς Σύνορα (2014) «Αόρατη οδύνη» («Invisiblesuffering.») 
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καταγγελίες υπάρχουν και για τις συλλήψεις σε επιχειρήσεις της ελληνικής ακτοφυλακής και 

τις βίαιες επαναπροωθήσεις στην Τουρκία
30

. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights)
31

 και ο Ειδικός Εισηγητής του 

ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών
32

 έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία 

τους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή των ελληνοτουρκικών 

συνόρων. Παρότι οι νομικές μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησαν οι δύο κυβερνήσεις αποτελούν 

μια κάποια πρόοδο, τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν.  

Το πρώτο ζήτημα είναι η ασάφεια για την εκτέλεση και την εφαρμογή του νέου 

νομικού πλαισίου, η οποία αποκαλύπτει πόσο περιορισμένη είναι η απόκριση των χωρών 

αυτών στα συστημικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν και στις δύο 

χώρες.  

Το δεύτερο ζήτημα, είναι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν σαν στόχο την 

εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και 

τον έλεγχο των συνόρων. Δηλαδή : την επικύρωση του ελληνικού Σχεδίου Δράσης για τη 

Διαχείριση της Μετανάστευσης
33

 και τη συμμόρφωση του τουρκικού δικαίου με το 

ευρωπαϊκό νομικό σύστημα, δηλαδή τη διευκόλυνση της κινητικότητας των τούρκων 

υπηκόων στην Ευρώπη προκειμένου να υπογραφεί το Πρωτόκολλο μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας 
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ProAsyl (2013) «Επαναπροωθήσεις: Συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
προσφύγων στο Αιγαίο και τα ελληνοτουρκικά σύνορα» («Pushed-Back: 
Systematichumanrightsviolationsagainstrefugees in the Aegean Sea and at the GreekTurkishlandborder,») 
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αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα» («Frontier Europe : Human rightsabuses on Greece’sborderwithTurkey.») 
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EU Fundamental Rights Agency (2013) «Τα θεμελιώδη δικαιώματα στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της 
Ευρώπης» (FundamentalrightsatEurope’ssouthernseaborders) (Σύνοψη). 
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Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών (2013) 
«Περιφερειακή μελέτη: Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και οι συνέπειές της στα ανθρώπινα 
δικαιώματα των μεταναστών» («Regionalstudy: management of the externalborders of the European Union 
and itsimpact on the humanrights of migrants») και Συμπληρωματική αποστολή σε Ελλάδα και Τουρκία. 
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Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 3 Ιουνίου 2013. 
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για την Επανεισδοχή των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στην πρώτη μέσω του 

τουρκικού εδάφους.  

Είναι πρόδηλο το πόσο περιορισμένες ήταν οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που 

θεωρητικώς έγιναν για να διασφαλίσουν καλύτερη υποδοχή των μεταναστών στην Ελλάδα 

και την Τουρκία, αλλά και για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των παραβιάσεων όπως έχουν 

αποδειχθεί μέσα από πολλές καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα
34

. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, σχεδιάστηκαν οι επιχειρήσεις της 

Frontex. Παρά τις ανακοινώσεις για μεταρρυθμίσεις και στις δύο πλευρές της Μεσογείου, η 

έμφαση σε θέματα ασφάλειας και η επιθυμία να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση 

παραμένουν οι βασικές προτεραιότητες χωρίς να προβλέπεται μια πολιτική υποδοχής των 

μεταναστών.  

Συμβούλιο Ευρωατλαντικής Συνεργασίας 

Ένας από τους κύριους τομείς του μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ ήταν η δημιουργία των 

Συνεταιρισμών της Συμμαχίας. Το 1991, μετά από το τέλος του Ψυχρού πολέμου, το ΝΑΤΟ 

δημιούργησε το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας (NACC) ως μέσο για την 

προσέγγιση κρατών που υπήρξαν μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, όπως επίσης και 

εκείνων των νέων κρατών που δημιουργήθηκαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.  

Το πρόγραμμα της Σύμπραξης για την Ειρήνη(PfP),όπως αναφέραμε παραπάνω, 

περιλάμβανε περισσότερους Εταίρους και ένα ευρύ φάσμα αμυντικής συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργικότητας και της αμυντικής μεταρρύθμισης. Όμως η 

ιδιότητα του μέλους και οι νέοι τομείς πολιτικής που χειρίστηκε η PfP δεν ήταν άψογα 
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ECtHR, MSS κατά της Ελλάδας και του Βελγίου (N° 30696/09), 21 Ιανουαρίου 2011; ECtHR,Ghorbanov and 
Others v. Turkey (N° 28127/09), 3 Δεκεμβρίου 2013; ECtHR, Abdolkhani and Karimnia v. Turkey (N° 30471/08), 
22 Σεπτεμβρίου 2009. 
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ευθυγραμμισμένοι με την πιο περιορισμένη προσέγγιση του αρχικού Βόρειο-Ατλαντικού 

Συμβουλίου Συνεργασίας. 

Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα, στο οποίο 

προέδρευε ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέα, για να αναπτύξει ένα πολιτικό πλαίσιο 

στο οποίο θα περιλαμβανόταν η ευρύτερη ιδιότητα του μέλους και ο ευρύτερους στόχος για 

το συνεταιρισμό του ΝΑΤΟ με τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης για την καθιέρωση του 

Ευρωατλαντικού Συμβούλιου Σύμπραξης (EAPC). 

Σκοπός του εγχειρήματος αυτού ήταν η δημιουργία ενός φόρουμ για πολιτική 

διαβούλευση μεταξύ όλων των εταίρων.Ο συγκεκριμένος φορέας θα έπρεπε να είναι 

ευθυγραμμισμένος με την πρακτική συνεργασία της Σύμπραξης για την Ειρήνη. Έτσι 

συνδέθηκε η ιδιότητας του μέλους του EAPC με τη συμμετοχή στην PfP, δύο πλήρως 

συμπληρωματικοί μεταξύ τους θεσμοί. Έτσι δημιουργήθηκε, το Ευρωατλαντικό Συμβούλιο 

Σύμπραξης, από τους υπουργούς της Συμμαχίας και των Εταίρων στην Sintra, στην 

Πορτογαλία, στις 30 Μαΐου 1997. Το EAPC απεικονίζει ένα κοινό σκοπό  το οποίο ξεπερνά 

τη στρατιωτική διαλειτουργικότητα (έχει οικοδομηθεί πάνω στη βάση θεμελιωδών, κοινών 

αξιών). 

Το Συμβούλιο βοήθησε στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού δικτύου Ευρω-

Ατλαντικών πολιτικών ηγετών, διπλωματών, στρατιωτών και δημοσίων υπαλλήλων,με σκοπό 

να δύνανται να επιλύουν από κοινού προβλήματα μέσω κοινών εμπειριών από συζητήσεις 

εντός του EAPC. 

Συνοπτικά, το Ευρωατλαντικό Συμβούλιο Σύμπραξης προσφέρει μια σημαντική 

συνεισφορά προς την κατεύθυνση μιας κοινής, Ευρω-Ατλαντικής κουλτούρας ασφαλείας που 

βασίζεται πάνω στον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο και την πρακτική συνεργασία μεταξύ των 
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Συμμάχων και των Εταίρων. Με 26 Συμμάχους και 23 Εταίρους ως μέλη, το EAPC μιλά με 

τις αρχές 49 κρατών. 

Με σκοπό να σχεδιαστεί μια ευέλικτη δομή η οποία θα μπορούσε να προσαρμοστεί με 

τις μεταβαλλόμενες περιστάσεις αναπτύχθηκε το «Βασικό έγγραφο». Το βασικό έγγραφο 

μιλά για μια «διαδικασία που θα αναπτυχθεί μέσα από την πράξη». Ήταν περιεκτικό, αλλά 

ταυτόχρονα να επιτρέπει σε κάθε Εταίρο σε ατομικό επίπεδο να έχει το δικαίωμα να ορίζει 

τον ρυθμό της δικής του εμπλοκής. 

Πέρα από τις τακτικές συνεδριάσεις της ολομέλειας σε υπουργικό, πρεσβευτικό αλλά 

και σε επίπεδο εργασίας, το Βασικό Έγγραφο επέτρεπε στους Εταίρους να αναπτύξουν μια 

άμεση πολιτική σχέση με τη Συμμαχία τόσο ατομικά και/ή σε υπο-ομάδες των μελών του 

EAPC.  

Οι πολιτικές συζητήσεις και η πρακτική συνεργασία που λαμβάνουν χώρα εντός του 

πλαισίου EAPC/PfP: 

 Επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των 49 κρατών  

 Διευκολύνουν την μεταρρύθμιση των στρατών του και των σχετικών αμυντικών 

θεσμών 

 Βοηθούν στην εκπαίδευση και την εξάσκηση ατόμων από τα κράτη εκείνα τόσο σε 

Συμμαχικούς όσο και σε Εταιρικούς θεσμούς. 

Οι μηνιαίες συναντήσεις σε επίπεδο πρέσβεων εντός της Πολιτικής Επιτροπής του EAPC 

διασφαλίζουν τον τακτικό διάλογο μεταξύ όλων των μελών πάνω στα σημαντικά θέματα της 

ημέρας. Αυτό λειτουργεί επικουρικά στην δυνατότητα τους να ενεργούν και να επιχειρούν 

αποτελεσματικά μαζί, και μπορεί να οδηγήσει στην ολοκλήρωση σε διαφόρους τομείς μεταξύ 
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των ενδιαφερομένων κρατών. Επίσηςοι συνεδριάσεις αυτές παρέχουν μια ευκαιρία για την 

ανάπτυξη κοινού σκεπτικού και για την εξέταση νέων τομέων συνεργασίας 

Στην διάρκεια των δέκα ετών της ύπαρξής του, το EAPC έχει ήδη βοηθήσει να 

προετοιμαστούν δέκα κράτη για τις ευθύνες της ιδιότητας του μέλους του ΝΑΤΟ. Άλλα 

Εταιρικά κράτη ακολουθούν σήμερα τον ίδιο δρόμο, ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

πόρτα του ΝΑΤΟ για την ιδιότητα του μέλους παραμένει ανοικτή. 

Επιπλέον το Ευρωατλαντικό Συμβούλιο Σύμπραξης έχει προσφέρει επίσης ένα 

μοναδικό εργαλείο για κράτη που δεν επιδιώκουν την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ για να 

συνεισφέρουν στην Ευρω-Ατλαντική ασφάλεια χωρίς να απεμπολήσουν την δική τους 

ξεχωριστή εξωτερική πολιτική ή αυτήν για την ασφάλεια. 

Εξετάζοντάς το στη διάρκεια της δεκαετίας από τότε που δημιουργήθηκε και μετά, η 

ανάπτυξη του Ευρωατλαντικού Συμβουλίου ήταν εντυπωσιακή. Η πρακτική εστίαση τόσο 

του Ευρωατλαντικού Συμβουλίου Σύμπραξης όσο και της Σύμπραξης για την Ειρήνη είναι 

πάνω στην προετοιμασία των στρατιωτικών δυνάμεων των Συμμάχων και των Εταίρων για 

να εργαστούν μαζί άψογα. 

Δεκατρία από τα 18 μη-Νατοϊκά συνεισφέροντα κράτη (NNCNs) που συμμετέχουν 

στις καθοδηγούμενες από το ΝΑΤΟ επιχειρήσεις είναι μέλη του EAPC. Εννέα κράτη του 

EAPC συνεισφέρουν περίπου 2.300 άτομα στις Νατοϊκές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια. Και 

εννέα μέλη του Ευρωατλαντικού Συμβουλίου Σύμπραξης συνεισφέρουν περίπου 780 άτομα 

στη Διεθνή Δύναμη βοηθείας για Ασφάλεια (ISAF) στο Αφγανιστάν. Επίσης Εταίροι 

εμπλέκονται στην Επιχείρηση ActiveEndeavour. Μία από τις πιο επιτυχημένες πλευρές της 

υλοποίησης του EAPC υπήρξε το Πολιτικό Στρατιωτικό Πλαίσιο (PMF) για τους 

συνεισφέροντες Εταίρους για να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης-αποφάσεων για αυτές 
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τις Συμμαχικές αποστολές. Τόσο το Ευρωατλαντικό Συμβούλιο Σύμπραξης όσο και η Ομάδα 

Συντονισμού Πολιτικής (PCG) συναντώνται στο σχήμα των Συμμάχων συν τα 

συνεισφέροντα κράτη – την πλέον επιτυχημένη υλοποίηση των συνεδριάσεων. 

Οι Εταίροι που συνεισφέρουν στις αποστολές του ΝΑΤΟ ασχολούνται επίσης με την 

ανάπτυξη των Επιχειρησιακών Σχεδίων (OPLANs) και των Περιοδικών Αξιολογήσεων 

Αποστολής (PMRs) των αποστολών αυτών. Πολλοί συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις Εταίροι 

θέλουν να δουν ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή στα πρώτα στάδια της διαδικασίας λήψης-

αποφάσεων, μια πρόσφατη πρόοδος ήταν η έναρξη συναντήσεων της Στρατιωτικής 

Επιτροπής με τα συνεισφέροντα κράτη.Μετά από τα σοκαριστικά γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001, το EAPC και η PfP παρείχαν ένα πλαίσιο ώστε τα συμμετέχοντα κράτη να 

απαντήσουν μαζί στην απειλή της τρομοκρατίας. 

Η εξέλιξη του Ευρωατλαντικού Συμβουλίου Σύμπραξης παρουσιάζει τόσο τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες τόσο των Συμμαχικών όσο και των Εταιρικών μελών, και του 

δόθηκε προσανατολισμός από τους επικεφαλής των κρατών και των κυβερνήσεων μέσα από 

τις διασκέψεις κορυφής που πραγματοποιήθηκαν στην Πράγα, την Κωνσταντινούπολη και 

(πιο πρόσφατα) στη Ρήγα. 

Οι Εταίροι έπαιξαν έναν ειδικά ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του εγγράφου της 

Σύμπραξης που εγκρίθηκε στην Διάσκεψη Κορυφής της Πράγας. Δυστυχώς, μειώθηκε ο 

χρόνος για διαβουλεύσεις με τους Εταίρους τόσο πριν από την Διάσκεψη Κορυφής της 

Κωνσταντινούπολης όσο και πριν από αυτή της Πράγας εξ αιτίας των διαφωνιών μεταξύ των 

Συμμάχων.  

Στην διάσκεψη Κορυφής της Κωνσταντινούπολης επετεύχθη η ανάπτυξη νέων 

θεσμών που εστίαζαν πάνω στην εκπλήρωση της εντολής του Βασικού Εγγράφου του EAPC 
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που επιτρέπει στα κράτη να αναπτύξουν μια άμεση και ατομική πολιτική σχέση με τη 

Συμμαχία. Η άκρως επιτυχημένη χρήση της Διαδικασίας Σχεδιασμού και Αναθεώρησης της 

PfP (PARP) παρακίνησε την αμυντική μεταρρύθμιση σε υποψήφια και άλλα Εταιρικά κράτη. 

Η PARP βοήθησε πολλά κράτη να οικοδομήσουν σύγχρονες, αποτελεσματικές και 

δημοκρατικά υπεύθυνες ένοπλες δυνάμεις, όπως επίσης και άλλους αμυντικούς θεσμούς. 

Επίσης, τα Εταιρικά κράτη προσκλήθηκαν να συμφωνήσουν σε κοινούς στόχους με 

το ΝΑΤΟ με τα Ατομικά Σχέδια Δράσης της Σύμπραξης (IPAPs). Τα σχέδια αυτά: 

1) Περιλαμβάνουν στόχους πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης 

2) Συνεχίζουν και διευρύνουν τους στόχους της PARP στην αμυντική μεταρρύθμιση 

3) Θέτουν στόχους για συνεργασία σε άλλους τομείς, όπως ο Σχεδιασμός Έκτατης 

Πολιτικής Ανάγκης και η Επιστήμη· και, ίσως και πιο σημαντικά, υποδεικνύουν στα 

Εταιρικά κράτη να δημιουργήσουν μια διυπηρεσιακή διαδικασία για να διαχειριστεί 

συλλογικά τους στόχους αυτούς. 

Αξιολογούμενα από το Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο (NAC), τα IPAPs δίνουν επίσης 

στους Εταίρους ένα πρόγραμμα για ενεργό πολιτικό διάλογο με το ΝΑΤΟ, και φέρνουν 

τακτικά στις Βρυξέλλες υπουργούς των Εταίρων για να συζητήσουν για την ασφάλεια και 

άλλα θέματα. Πέντε Εταιρικά κράτη του EAPC έχουν ενεργά IPAPs, και άλλα τα εξετάζουν. 

Η Διακήρυξη της Διάσκεψης Κορυφής της Ρήγα του Νοεμβρίου 2006 τόνισε την διαρκή 

αξία που προσδίδει το ΝΑΤΟ στους Συνεταιρισμούς του, και επαναβεβαίωσε τις 

κατευθύνσεις που τέθηκαν από τις προηγούμενες διασκέψεις κορυφής. Αυτές περιλαμβάνουν 

την εστίαση πάνω σε προτεραιότητες, επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ικανότητας του 

ΝΑΤΟ να εργάζεται πρακτικά με τους Εταίρους· σε συνδυασμό με την συνεχή στενή 
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προσοχή προς την τήρηση από τους Εταίρους των δεσμεύσεων που έκαναν και τις αξίες που 

τηρούν μετά από την συμμετοχή τους στο EAPC και την PfP. 

Η Διάσκεψη Κορυφής της Ρήγα σημείωσε επίσης και ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη 

του EAPC, και των σχέσεων της Σύμπραξης με την νοτιοανατολική Ευρώπη, προσκαλώντας 

την Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία να γίνουν μέλη του Συμβουλίου 

και της PfP. Σήμερα τα τρία αυτά κράτη είναι στη διαδικασία της πλήρους ενσωμάτωσης 

εντός των σχετικών δομών. 

Η ανάπτυξη φέρνει ουσιωδώς ενισχυμένες σχέσεις με τα κράτη αυτά, και επιτρέπει τις 

περιεκτικές και εφ’ όλης της ύλης συζητήσεις στην περιοχή μεταξύ των μελών του 

Ευρωατλαντικού Συμβουλίου Σύμπραξης. Διευρύνοντας τις προσκλήσεις στη Διάσκεψη 

Κορυφής της Ρήγα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν τη 

σημασία που δίδουν στις αρχές που αναφέρονται στα Έγγραφα του EAPC και στο Βασικό 

Έγγραφο της PfP. Ειδικά, τα κράτη του ΝΑΤΟ αναμένουν επίσης από τη Σερβία και τη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη να συνεργαστούν πλήρως με το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων για 

την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). 

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της επιτυχίας του Ευρωατλαντικού Συμβουλίου Σύμπραξης 

είναι ότι παρέχει τα εργαλεία για τους Συνεταιρισμούς του ΝΑΤΟ με τα κράτη του 

Μεσογειακού Διαλόγου, τη Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (ICI), τα 

κράτη του Κόλπου, και την αυξανόμενη ομάδα άλλων κρατών, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ιαπωνία. 
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ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Η ΔΕΕ
35

 δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη για την Οικονομική, Κοινωνική και 

ΠολιτιστικήΣυνεργασία και τη Συλλογική Αυτοάμυνα που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 

17 Μαρτίου1948 (Συνθήκη των Βρυξελλών), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο 

πουυπογράφηκε στο Παρίσι στις 23 Οκτωβρίου 1954. Ο λόγος δημιουργίας της, η 

προσπάθεια αποτροπής οποιουδήποτε ελέγχου επί των περιοχών της Κεντρικής Ευρώπης από 

την ΕΣΣΔ. 

Για τον λόγο αυτό και είχε έντονο το χαρακτηριστικό της αμοιβαίας άμυνας σε 

περίπτωση που κάποια από τις υπογράφουσες χώρες δεχόταν ένοπλη επίθεση.Υπενθυμίζεται 

ότι η Συνθήκη των Βρυξελλών υπογράφηκε από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις 

Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο
36

. 

Όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, η ΔΕΕ από το 1991 έχει εξελιχθεί σε αυτό 

τοεπίπεδο και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Η ΔΕΕ δε 

διαθέτειδικές της δυνάμεις και ούτε τις δικές της μόνιμες δομές διοίκησης. Τα κράτη αυτής 

έχουνορίσει τις απαραίτητες δυνάμεις που θα χρησιμοποιηθούνόταν παραστεί ανάγκη, όπως 

επίσης και τα διάφορα πολυεθνικά σώματα (EUROCORPS, EUROFOR, EUROMARFOR, 

etc.). Τέλος, αποστολές έχει στείλει σεπεριπτώσεις κρίσεων στην Αλβανία, Κροατία, Κόσοβο 

και αλλού
37

. 

Στο κομμάτι του Μεσογειακού Διαλόγου, η ΔΕΕ συντηρεί σχέσεις με επτά μη ΔΕΕ-

μεσογειακές χώρες, τις εξής: Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τηνΙορδανία, τη 

Μαυριτανία,το Μαρόκο και την Τυνησία, και από το 1995 με τηνΚύπρο και Μάλτα. 

                                                           
35

Δυτικο Ευρωπαϊκή Ένωση για την Μεσόγειο 
36

 WEU, “Western European Union Today”, WEU Secretariat-GeneralBrussels, Βέλγιο,Ιανουάριος 2000, 
διαθέσιμοστο: http://www.weu.int 
37

 WEU, “Western European Union Today”, WEU Secretariat-GeneralBrussels, Belgium, January 2000, 
διαθέσιμοστο: http://www.weu.int 
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Οσκοπός και εδώείναι ο γνώριμος: διατήρηση επαφών, οδιάλογος, η ενημέρωση σχετικά με 

τις δραστηριότητες της ΔΕΕ, η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, 

με έμφαση στη διαχείριση τωνκρίσεων
38

. 

Για την ΔΕΕ η Μεσόγειος είναι βασική παράμετρος ασφαλείας για τηνΕυρώπη. Τα 

υπαρκτά πολιτικά προβλήματα στην περιοχή συνδέονται όχι μόνομε την ασφάλεια της 

Ευρώπης αλλά γενικότερα με όλη την περιοχή. Γι’αυτό καιεπιβάλλεται η αναγνώριση και 

επίλυση αυτών με τον δέοντα τρόπο. Επίσης, ηοικονομική κρίση, το δημογραφικό, 

ηκαταστροφή του περιβάλλοντος, το πολιτικό Ισλάμ, οι εμφύλιοι και οι διακρατικές 

συγκρούσεις, το οργανωμένοέγκλημα και η τρομοκρατία, τα ΟΜΚ, είναι μερικά από τα 

προβλήματα πουεπισημαίνουν και ζητούν ταχεία αναγνώριση και άμεση λύση
39

. 

Η δημιουργία των δύο δυνάμεων επέμβασης, Eurofor(χερσαίες) καιEuromarfor 

(θάλασσιακυρίως) το 1995 από τα τέσσερα μεσογειακά μέλη της ΔΕΕ, τη Γαλλία, την Ιταλία, 

τηνΙσπανία και την Πορτογαλία, προκειμένου ναεπιτευχθεί ισορροπία ως προς τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές άμυνας και προς όφελος της Μεσογείου, αλλά και για τη διεξαγωγή 

συνεκτικών δράσεων, έχουνθεωρηθεί από τις περιοχές της νότιας Μεσογείου ως νέα μέσα της 

δυτικήςκυριαρχίας
40

. Για αυτό και αναφέρεται συνεχώς ανωτέρω πόσο σημαντικό είναινα 

επιτευχθεί πολιτική συνεργασία, διάλογος και αμοιβαία κατανόηση. 

Κατά το ΝΑΤΟ, οι προκλήσεις της Μεσογείου μπορούν νααντιμετωπιστούν κυρίως 

μέσα από μία συντονισμένη δράση με την ΕΕ.Άλλωστε, αν κάποιος επηρεάζεται πρώτος από 

το ζήτημα της ασφάλειας καισταθερότητας στην περιοχή, αυτός είναι τα κράτη της 

ευρωπαϊκής ηπείρου.Αυτό θα είχε ευεργετικές συνέπειες όχι μόνο για την εν λόγω περιοχή 

                                                           
38

 WEU, “Western European Union Today”, WEU Secretariat-GeneralBrussels, Belgium, January 2000,σελ..12, 
διαθέσιμοστο: http://www.weu.int 
39

deLipkowski, "Security in the Mediterranean region” Assembly ofWestern European Union Forty-Second 
Session Document 1543, 4 November1996. [EU Related], διαθέσιμοστο: http://aei.pitt.edu/53673/1/B0938.pdf 
40

Ormanci, σελ.20. 
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αλλά θαεπετύγχανε μία εξωστρέφεια που έχει τη δυναμική να αγγίξει περιοχές Βόρεια και 

Ανατολικά της Ευρώπης
41

. 

«Η Ένωση για τη Μεσόγειο αποσκοπεί στην εμβάθυνση των σχέσεωνμεταξύ της 

Ευρώπης και των τρίτων χωρών της Μεσογείου, στο πλαίσιο μιαςενισχυμένης 

ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης με αποτελέσματααναγνωρίσιμα και κατάλληλα για τους 

πολίτες της περιοχής
42
.» 

Πρόκειται για προσπάθεια της Ένωσης να θεσπίσει, μέσω μιας ιδρυτικήςπράξης, εταιρική 

σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και δώδεκαχωρών της νότιας Μεσογείου. 

Στόχος, να καταστήσει τη Μεσόγειο «κοινό χώροειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, χάρη 

στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της ασφάλειας, της οικονομικής,χρηματοπιστωτικής, 

κοινωνικήςκαι πολιτιστικής συνεργασίας
43
.» Αυτή η εταιρική σχέση συγκεκριμενοποιήθηκεμε 

την έγκριση της δήλωσης της Βαρκελώνης, η οποία προέβλεπε τη δέσμευση των εταίρων σε 

τομείς πολιτικούς, οικονομικούς καιχρηματοδοτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

ανθρωπιστικούς και αφορά: 

 Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδώνελευθεριών, με την 

εφαρμογή των αρχών του Χάρτη του ΗνωμένωνΕθνών, της παγκόσμιας διακήρυξης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, 

 Σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, της κυριαρχία των 

κρατών, της ισότητας των δικαιωμάτων των λαών και τοδικαίωμά τους για 

αυτοδιάθεση, 
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ΟΓΓ. τουΝΑΤΟ, Javier Solana,  (1999) http://www.nato.int/docu/speech/1999/s990225a.html 
42

EUR-Lex, «Διαδικασία της Βαρκελώνης: μία Ένωση για τη Μεσόγειο», 1 Ιανουάριος 
2008,http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterrane
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 EUR-Lex, «Δήλωση της Βαρκελώνης και ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση», 8 Σεπτεμβρίου2011, 
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 Σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, των αρχών της μη παρέμβασηςστις εσωτερικές 

υποθέσεις και την ειρηνική ρύθμιση των συγκρούσεων· 

 Της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος καιτης 

εμπορίας ναρκωτικών· 

 Της προώθησης της περιφερειακής ασφάλειας, μέριμνας για την εξάλειψητων όπλων 

μαζικής καταστροφής, της μη διάδοσης των πυρηνικών, τουπεριορισμού των 

εξοπλισμών και τον αφοπλισμό. 

 Τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών και κοινωνικών δομών, τηνενίσχυση των 

ελευθέρων συναλλαγών, εναρμόνιση των τελωνειακώνκανόνων και διαδικασιών, 

εξάλειψη των αδικαιολόγητων τεχνικώνεμποδίων στις συναλλαγές αγροτικών 

προϊόντων. 

 Την επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος, της ενέργειας, τωνφυσικών 

πόρων και των αλιευτικών αποθεμάτων· 

 Την προώθηση του ρόλου των γυναικών στην οικονομία· 

 Τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας 

 Τις πολιτιστικές ανταλλαγές, την εκμάθηση γλωσσών, την εφαρμογήεκπαιδευτικών 

και πολιτιστικών προγραμμάτων που σέβονται τις πολιτιστικές ταυτότητες· 

 Την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ευρωμεσογειακήεταιρική σχέση και 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακώνκαι τοπικών αρχών
44

. 

Όπως καθίσταται φανερό, σκοπός της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: μίαΈνωση για 

τηΜεσόγειο» είναι να αποτελέσει το πλαίσιο εφαρμογής της περιφερειακής και 

διακρατικήςσυνεργασίας, μία συνεργασία που καλύπτειόλους τους τομείς: πολιτικούς, 

κοινωνικούς,οικονομικούς, ανθρωπιστικούς και έναν μεγάλο αριθμό χωρών που αγγίζει τις 
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43 στοναριθμό.48 Από την παράθεσητων στοχεύσεων της διακρίνεται κυρίως η 

οικονομικήσυνεργασία, ως η βασικήδιάσταση της Συνεργασίας. Αναφέρει βέβαια και 

στοχεύσεις στοντομέα της ασφάλειας, αλλά είναι δύσκολο να κατανοήσει κάποιος πώς 

μπορεί να γίνει αυτόαπό την ΕΕ που δεν έχει να επιδείξει κάτι σημαντικό εμπράκτως 

στοντομέα της συλλογικής άμυνας και ασφάλειας. 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η περιοχή της Μεσογείου, είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕυρωπαϊκήΈνωση. Έτσι, η 

προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στηνπεριοχή, είναι να προωθήσει την 

ευημερία, την δημοκρατία, την σταθερότητακαι την ασφάλεια. Η προτεραιότητα αυτή 

πηγάζει, όχι μόνο από τις πολιτικές,οικονομικές, διοικητικές, οικολογικές και κοινωνικές 

προκλήσεις πουαντιμετωπίζει η περιοχή, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη, 

τιςεπαναλαμβανόμενες συγκρούσεις και την αστάθεια σε αυτήν την περιοχή
45

. 

Οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναιβασισμένες σε 

μια πολιτική εγγύτητας, που καθοδηγείται από την αρχή τηςσυνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και 

των Μεσογειακών Εταίρων, για νααντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις, με μια 

συντονισμένη προσπάθεια. Οστόχος της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι να 

υποστηριχθεί ηεφαρμογή της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, ένα πολύπλευρο 

πλαίσιοσχέσεων, που καθιερώνουν μια περιεκτική συνεργασία (την 

Ευρωμεσογειακήσυνεργασία), που είναι ο πυρήνας της πολιτικής της Ε.Ε. στην περιοχή 

τηςΜεσογείου
46

. 
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 Ministry of Finance of Israel. 
http://www.mof.gov.il/beinle/ie/israe_1.htm 
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 “Ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα MEDA 2000”, EuropeanCommission (2001). 
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Η Διαδικασία της Βαρκελώνης 

 

Η Διαδικασία της Βαρκελώνης δρομολογήθηκε το 1995 στη Διάσκεψη της Βαρκελώνης, 

στην οποία συμμετείχαν οι 15 υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ένωσης και οι 

12 των τρίτων μεσογειακών χωρών (ΤΜΧ): Αλγερίας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιορδανίας, 

Λιβάνου, Μάλτας, Μαρόκου, Συρίας, Τυνησίας, Τουρκίας και Παλαιστινιακής Αρχής. 

Σήμερα στη Διαδικασία της Βαρκελώνης συμμετέχουν συνολικά 39 κράτη, εκπροσωπώντας 

πάνω από 700 εκατομμύρια πολίτες. Στη Διαδικασία της Βαρκελώνης συμμετέχουν τα 27 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξής 12 μεσογειακοί εταίροι: Αλβανία, Αλγερία, 

Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαυριτανία, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Παλαιστινιακή 

Αρχή και Τουρκία. 

Αυτή η διάσκεψη, οδήγησε σε μιαδήλωση (την Δήλωση της Βαρκελώνης), πουπροέβλεπε 

έναν νέο τύπο Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας, που θα εξασφάλιζε συνεργασία σεδιμερές, 

πολύπλευρο αλλάκαι περιφερειακό επίπεδο. Η παραπάνω σύνοδος 

,ξεκίνησετηναποκαλούμενη Διαδικασία της Βαρκελώνης, και γενικότερα αποτέλεσε τηναρχή 

της Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας
47

. 

Η Δήλωση της Βαρκελώνης, διατύπωνε τους εξής τρεις βασικούς στόχους 

τηςΕυρωμεσογειακής Συνεργασίας
48

: 

 Τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τηςΜεσογείου, 

βασιζόμενη στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και 

των δημοκρατικών αρχών. 
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 “The Barcelona process, Euro-Mediterranean Partnership 1995–2000five years on”, EuropeanCommission 
(2000). 
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 “The Euro-Mediterranean Partnership, The Barcelona Declaration”,European Commission. 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.html 
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 Την καθιέρωση τελωνιακών ενώσεων, τόσο μεταξύ της ΕΕκαι των Μεσογειακών 

Εταίρων, όσο και μεταξύ των ΜεσογειακώνΕταίρων. Αυτή η διαδικασία, πρέπει να 

συνοδευτεί από ουσιαστικήοικονομική ενίσχυση της Ε.Ε., που θα λειτουργήσει 

επικουρικά ώστεοι ΜεσογειακοίΕταίροι να επιτύχουν μια οικονομική μετάβαση 

ώστεαντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικέςπροκλήσεις. 

 Τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της περιοχής μέσω κοινών 

δραστηριοποιήσεων. 

Η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση που εγκαινιάστηκε με τη Δήλωση της Βαρκελώνης 

στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες:  

1. Έναν άξονα πολιτικής και ασφάλειας: στόχος είναι η οριοθέτηση μιας κοινής 

περιοχής ειρήνης και σταθερότητας μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου σε θέματα 

πολιτικής και ασφάλειας 

2. Έναν οικονομικό και χρηματοοικονομικό άξονα: στόχος είναι η οικοδόμηση μιας 

ζώνης κοινής ευημερίας μέσω της οικονομικής συνεργασίας και της σταδιακής 

εγκαθίδρυσης μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ) μέχρι του 2010 

3. Έναν κοινωνικό και πολιτισμικό άξονα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων, στην ενθάρρυνση της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμών και στην ενίσχυση 

των ανταλλαγών στους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών 

Για να επιτευχθούν οιστόχοι της Βαρκελώνης, η Ε.Ε. και οι Μεσογειακοί Εταίροι, 

έχουνδημιουργήσει ένα πολύπλευρο περιφερειακό πλαίσιο,που περιλαμβάνει μιανέα διμερή 

σχέση (τις Ευρω-μεσογειακές συμφωνίεςσύνδεσης, σεσυνδυασμό με τις συμφωνίες 

ελεύθερου εμπορίου, μεταξύ των ΜεσογειακώνΕταίρων) και ένα πρόγραμμα οικονομικής 

βοήθειας (MEDA) για κάθε χώρα. 

Στόχος του πρώτου πυλώνα, είναι η συνεργασία, με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου 

ειρήνης και σταθερότητας και κυρίως ασφάλειαςστην Μεσόγειο. Η ΕΜΣ, εκπόνησε ένα 
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σχέδιο δράσης, σε μία προσπάθεια να ενθαρρύνει τονεκδημοκρατισμό των πολιτικών 

συστημάτων της περιοχής, καθώς και τηνπροστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

περιοχή. 

Ενώ δεδηλωμένος στόχος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης ήταν η μετάβαση από τις 

διμερείς σχέσεις στην εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου περιφερειακής πολιτικής, στην 

πράξη η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση συνέχισε να χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία 

των διμερών συμφωνιών. Ενδεικτικό είναι ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος MEDA, από 

το 1995 έως το 2003, μόνο το 15% από τα συνολικά κονδύλια (5.458.000 ευρώ) δόθηκε σε 

περιφερειακά προγράμματα. Η περιφερειακή συνεργασία των εταίρων περιορίστηκε κυρίως 

στη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου και των κατάλληλων συνθηκών για τη σύναψη των 

διμερών συμφωνιών. 

Επιχειρώντας μια αποτίμηση του πυλώνα ασφαλείας της ΕΜΣ, στα χρόνιαπου πέρασαν 

από την σύσταση της, διαπιστώνονται τα εξής
49

: 

Ο πρώτος πυλώνας της ΕΜΣ, δείχνει μάλλον ανίκανος, να εξασφαλίσει τηνειρήνη στην 

περιοχή και να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός επίλυσηςδιαφορών. Βασικός στόχος ήταν 

ότι η ΕΜΣ θα αποτελούσε ένα πλαίσιο στο οποίο η ισραηλινο-αραβική διαμάχη, θα 

μπορούσε να τερματιστεί. Αντιθέτως όμως αντί η ΕΜΣ, να παίξει καταλυτικό ρόλο 

στοντερματισμό του Παλαιστινιακού προβλήματος, το αντίστροφο έγινε. Δηλαδή, οι 

αρνητικές εξελίξεις στοΠαλαιστινιακό, έχουν επηρεάσει, τη θετική εξέλιξη ολόκληρης της 

ΕΜΣ
50

.  

Αν και ο πυλώνας της ασφαλείαςπεριέχει ρήτρες δεσμευτικού χαρακτήρα, για τημη 

εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής και όσες έχουν να κάνουν με τηναπόκτηση 
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 The prospects for the supply of Energy and Electricity in theMediterranean countries up to the year 2010”, 
Habib Elandaloussi – OME(2000). 
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 “Technological and economic prospects for power generation based onfossil fuels (a comparative analysis 
with a case study for the Mediterraneanregion)”, Manfred Hafner, (OME), Alberto DallaRosa, (Enelpower) 
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εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία δεν υπερκαλύπτουν τις ανάγκεςτων χωρών για την 

εγγύηση της ασφάλειας τους, η κατάσταση είναι ακριβώςαντίθετη από την επιθυμητή. Οι 

επιδιώξεις, δυστυχώς, της ΕΜΣ σχετικά με τον περιορισμό των όπλων μαζικής καταστροφής 

και των εξοπλισμών, παραμένουν μέχρι και σήμερα στο επίπεδο τωνεξαγγελιών
51

. 

Παράλληλα, συνεχίζεται στις χώρες-εταίρους, η παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η ΕΕ,παραλείπει όλο και περισσότερο, να ανταποκριθεί στις διεθνείς της 

υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στα ζητήματα της τρομοκρατίας. Η ευθύνηγια το έλλειμμα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα πλαίσια της ΕΜΣ, επιρρίφθηκεαρχικά στις χώρες του 

Μεσογειακού Νότου, ωστόσο, πλήττει και τις δύοπλευρές της συνεργασίας.  

Η ΕΕ, πρέπει να αντιμετωπίσει τυχούσες ελλείψεις της,όχι μόνο διότι υπονομεύονται οι 

δικές της αξίες, αλλά επίσης, επειδήδιακυβεύεται και η αξιοπιστία της, ως προς την 

αντιμετώπιση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τα καταπιεστικά 

καθεστώτα, που ενδημούνστον αραβικό κόσμο της Μεσογείου. Επιπλέον, η πίεση της ΕΕ 

προς τους Μεσογειακούς εταίρους της, να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία είχε ως 

αποτέλεσμα, νέες παραβιάσειςτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή.
52

 

Ανεξάρτητα όμως από την δραστηριοποίηση της ΕΕ, πολλές ΤΜΧ, αρνούνται να 

προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις για την θέσπιση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό, γιατί φοβούνται ότι με τηνσταδιακή άρση της 

απολυταρχικής δομής των καθεστώτων τους, το ριζοσπαστικό Ισλάμ και οι 

φονταμενταλιστέςτης αντιπολίτευσης θα σημειώσουν σημαντική άνοδο. Η ΕΕ είναι 

διχασμένη στο θέμα αυτό. Από την μια πλευρά,πολλά κράτη μέλη θεωρούν τα υπάρχοντα 

καθεστώτα ως τους μοναδικούςαξιόπιστους συνομιλητές της ΕΕ, καθώς, πλειοψηφικά, 

παραμένουν φιλοδυτικά και κοσμικά καθεστώτα. Ενδεχόμενη δε άνοδος στην εξουσία 
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απότην άλλη, ακόμη και μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, φονταμενταλιστικώνκινημάτων, 

θα δημιουργούσε κινδύνους υιοθέτησης αντι-δυτικών πολιτικώνκαι κοινωνικής αναστάτωσης 

στις ΤΜΧ. Κάτι που σίγουρα η Ευρώπη και ηΔύση γενικότερα δεν θα ήθελαν να συμβεί. 

Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει ναδιερωτηθεί, για το κατά πόσο οι ανησυχίες των Αράβων ηγετών 

είναι ορθές ήαπλώς αποτελούν προσχηματικές δικαιολογίες, για να διατηρηθούν 

στηνεξουσία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ισλαμιστές, που δεν είναιφανατικοί αλλά 

πρόθυμοι να συζητήσουν μαζί με τους ευρωπαίους, θέματαπου αφορούν τον 

εκδημοκρατισμό, τη χρηστή διακυβέρνηση και την πάταξη της διαφθοράς στην εξουσία
53

.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θέση της ΕΕ, πάντως παραμένει δυσχερής. Πολλές δε 

κυβερνήσεις της Ε.Ε, φαίνεται να προτιμούν να διατηρηθεί τουπάρχον status quo, 

προκειμένου να μην ανατραπούν οι ήδη υπάρχουσες,πολύ ευαίσθητες πολιτικές και 

κοινωνικές ισορροπίες. Εξάλλου, το γεγονόςότι η Ευρώπη δε χρησιμοποιεί τη βία, για να 

προωθήσει τη δημοκρατία με ταδικά της μέτρα και σταθμά, σίγουρα την καθιστά, όχι μόνο 

συμπαθή σταμάτια των Αράβων, αλλά και ως τον πλέον αξιόπιστο παράγοντασταθερότητας 

και ασφάλειας στις χώρες του Μάσρεκ και του Μαγκρέμπ. Ίσωςη στάση αυτή της Ευρώπης, 

δηλαδή η προώθηση του εκδημοκρατισμού μεδιπλωματία και όχι με όπλα και εξαναγκασμό, 

να ευνοεί έστω καιμακροπόθεσμα, τις προοπτικές για ουσιαστικότερη συνεργασία, σε 

θέματαπου αφορούν τον πρώτο πυλώνα (Πολιτική Συνεργασία – Εκδημοκρατισμό –

Σταθερότητα - Ασφάλεια). Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται να προσκρούει με τηνπραγματικότητα 

στις αραβικές χώρες, όπου συνθήκες οικονομικήςεξαθλίωσης και περιορισμού των 

ανθρωπίνων ελευθεριών, έχουν ήδη αρχίσεινα αναιρούν τη φερεγγυότητα και τη σταθερότητα 

των υπαρχόντων πολιτικώνσυστημάτων, με αποτέλεσμα αυτά να γίνονται ολοένα και πιο 

ευάλωτα,εσωστρεφή και ως αποτέλεσμα, λιγότερο συνεργάσιμα. Η στάση της ΕΕαπέναντι 
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στους προβληματισμούς των Αράβων ηγετών είναι δεκτική, ιδίωςμετά τα γεγονότα τις 11ης 

Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικέςεπιθέσεις, που ακολούθησαν από τότε. Αυτή η 

παθητικότητα, όμως, δενμπορεί να θεωρηθεί απολύτως δικαιολογημένη. Το να 

παραβλέπονται οι παραβιάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

τωνδημοκρατικών ελευθεριών, στις ΤΜΧ, από πολλούς ευρωπαϊκούς εταίρους,παρέχοντας 

στην ουσία σιωπηλή υποστήριξη στα καθεστώτα που τις προκαλούν, και να γίνεται αποδεκτή 

η δικαιολογία, ότι οι παραβιάσεις αυτέςείναι αναγκαίες προκειμένου να υπάρξει προστασία 

από την απειλή της τρομοκρατίας, είναι μια μη ικανοποιητική πολιτική, ανίκανη να προάγει 

μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την ανατροφοδοτούμενη σχέση πουυπάρχει 

μεταξύ καταπίεσης και φονταμενταλισμού, καθώς και τις αρνητικέςσυνέπειες που έχει για 

την ΕΕ αυτή η στέρηση ελευθεριών και η καταπίεσητων δικαιωμάτων, η οποία δημιουργεί 

πέραν των άλλων και μεταναστευτικάρεύματα προς την Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, η ΕΕ, 

δεν είναι σε θέση καιδεν πρέπει να επιβάλει και να εξαγάγει τις δικές της αξίες και αρχές, 

σεκοινωνίες που ούτε από την ίδια ιστορική πορεία, σε σύγκριση με εκείνη τωνευρωπαϊκών 

χωρών έχουν, ούτε διέπονται από τη ίδια θρησκεία και τις ίδιες κοινωνικές καταβολές. 

Συνεπώς, θα πρέπει, η ΕΕ, στη διαμόρφωση της πολιτικής να βρει μια ισορροπία ώστε, να 

είναι δυνατή η αναμόρφωση τουυπάρχοντος αναχρονιστικού πολιτικού συστήματος, πολλών 

από τις ΤΜΧ,χωρίς να θίγονται βασικές παράμετροι της κοινωνικής τους οργάνωσης
54

.  

Τα αδιέξοδα και τα διλήμματα αυτά, είχαν ως αποτέλεσμα ,αρχικά, την κατάρρευση 

των συνομιλιών, που θα οδηγούσαν στηνκύρωση του Χάρτη Σταθερότητας και Ασφάλειας, 

που θα μπορούσενα ευνοήσει τη δημιουργία ενός μηχανισμού επίλυσης κρίσεων, τόσογια τα 
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‘μαλακά’ όσο και τα ‘σκληρά’ ζητήματα της ασφάλειας
55

. Έπειτα την αδυναμία του να 

εξελιχθεί, η ΕΜΣ, σε forum σταθερότητας καιασφάλειας, καθώς παρατηρήθηκαν διαφωνίες 

μεταξύ των κρατών της ΕΕ καιτων ΤΜΧ. Πράγματι, στην περίπτωση της ΕΜΣ, τόσο οι 

εταίροι του Βορράόσο και οι εταίροι του Νότου, εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις,ως προς τους παράγοντες εκείνους, που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια. 

Αναλυτικότερα, οι Άραβες εταίροι, θεωρούν, ως απειλή τη στάση του Ισραήλαπέναντι 

στους Παλαιστίνιους και τους Σύριους όπως επίσης και τη ραγδαίαάνοδο του ριζοσπαστικού 

Ισλάμ. Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι, είναιολοφάνερο πως εστιάζουν έντονα στο 

φαινόμενο της τρομοκρατίας, τηναυξανόμενη παράνομη μετανάστευση, από τον Νότο στο 

Βορρά, και τις επιπτώσεις της τελευταίας, τόσο στην ασφάλεια του κοινωνικού ιστού της 

Ευρώπης, όσο και της οικονομικής συνοχής της
56

. 

Αυτές οι διαφωνίες, έχουν ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται κάθεπροσπάθεια για μία 

ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της ασφάλειας,όπως προέβλεπε η Διακήρυξη της 

Βαρκελώνης
57

. 

Η παραπάνω διαπίστωση, γίνεται περισσότερο αποθαρρυντική, εάν λάβουμευπόψη 

μας την αδυναμία της ΕΕ, να συγκροτηθεί ουσιαστικά σε επίπεδοπολιτικό (εξωτερική 

πολιτική- άμυνα-ασφάλεια). Εύλογα λοιπόν, οιΜεσογειακοί εταίροι,διερωτώνται πως είναι 

δυνατόν να βασίζονται σε μίαΕυρώπη, η οποία αν και αναπτύσσει έντονη διπλωματική 

δραστηριότητα,εξακολουθεί να παραμένει θεατής των εξελίξεων, στα σημαντικά ζητήματα 

της Παλαιστίνης και του Ιράκ. Επίσης, εύλογα διερωτώνται, το κατά πόσον θαήταν 

ορθολογικό να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους, όταν εκείνοιεξακολουθούν να θεωρούν 
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την επίλυση του Παλαιστινιακού σημαντική μεν,αλλά μη αλληλένδετη με την ενδεχόμενη 

πρόοδο, σε θέματα που αφορούντον πρώτο πυλώνα και την ΕΜΣ στο σύνολό της. Φαίνεται 

λοιπόν παράδοξο,για τις Αραβικές χώρες, να κάνουν παραχωρήσεις, όταν το 

Ισραήλεξακολουθεί να μην σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, των Παλαιστινίων, καινα έχει 

συνοριακή διένεξη με την Συρία. Επιπρόσθετα, η αδυναμία τωνεταίρων να συμφωνήσουν 

από κοινού, στον ορισμό της τρομοκρατίας, και ναυιοθετήσουν με τον πλέον επίσημο τρόπο 

μια κοινή ημερήσια διάταξη, γιατην αντιμετώπισή της, στην πρόσφατη πανηγυρική κατά τα 

άλλα-συνδιάσκεψη της Βαρκελώνης, καθώς επίσης, και η απόφαση πολλώνΑράβων ηγετών 

αλλά και του Ισραήλ, να μην εκπροσωπήσουν τις χώρεςτους σε επίπεδο αρχηγών κρατών, 

αποτυπώνουν ξεκάθαρα, την αδυναμίατου πρώτου πυλώνα στα πλαίσια της ΕΜΣ
58

. 

Η τρομοκρατία, παραμένει το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα για την ΕΜΣ, εξαιτίας της 

δυσκολίας εξεύρεσης, ενός γενικά αποδεκτού ορισμού της, που να είναικατανοητός από 

όλους τους εταίρους
59

. 

Η διαφωνία μάλιστα μεταξύ των εταίρων, σχετικά με τα μέτρα που θαέπρεπε να 

ληφθούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, απείλησε ναυπονομεύσει τις εργασίες της 

Συνόδου της Βαρκελώνης. Ενώ δεν έγινεκανένας ουσιώδης απολογισμός για τα δέκα χρόνια 

της διαδικασίας της Βαρκελώνης, σημαντικές επιπλοκές δημιούργησε ο καθορισμός της 

έννοιαςτης τρομοκρατίας. «Είναι ουσιώδες να διαφοροποιηθεί η τρομοκρατία από τηνπάλη 

εναντίον της ξένης κατοχής και την πάλη για την αυτοδιάθεση τωνλαών», υπογράμμιζε 

μνημόνιο, που έθεσε σε κυκλοφορία στη διάσκεψη, ηαντιπροσωπεία της Aλγερίας. Στο 

επίμαχο θέμα του «ΚώδικαΑντιτρομοκρατικής Συμπεριφοράς», παρότι και οι Ισραηλινοί και 

οιΠαλαιστίνιοι τον υποστήριξαν, η σύμπτωση αυτή έγινε, αφού δενσυμφωνήθηκε ένας 
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ορισμός για την τρομοκρατία. Επομένως δενξεκαθαρίστηκε, εάν ο κανόνας μπορεί να 

εφαρμοστεί ή όχι, σε οργανώσειςσαν τη Χαμάς ή στις επιλεκτικές τρομοκρατικές επιθέσεις 

του Ισραήλ. Επίσης,έπρεπε να αποσυρθούν και ορισμένες παράγραφοι που αποτελούσαν 

πηγήδιαφωνίας ανάμεσα στους εταίρους, όπως η αναφορά στα ισραηλινά σύνορατου 1967 

και το «δικαίωμα αντίστασης κατά κατοχικών δυνάμεων» (αναφοράπου την ήθελαν οι 

άραβες). Οι απαλείψεις αυτές, επέτρεψαν την υιοθέτησητου Κώδικα, αλλά το πρόβλημα δεν 

κατάφερε να επιλυθεί σε επίπεδο κοινήςδήλωσης
60

. 

Υπάρχει έντονη καχυποψία των Αράβων, στο αίτημα τωνΕυρωπαίων να 

συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν τον πρώτοπυλώνα και κυρίως εκείνα της ασφάλειας. 

Συγκεκριμένα, κατά καιρούς η Εuromesco, διεξάγει έρευνες οι οποίες υποδεικνύουν την 

άποψητων Αράβων, ότι δηλαδή οι Ευρωπαίοι έχουν «σύρει» τους Άραβες σεένα forum, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν αποκλειστικά τις δικές τους και μόνο ανησυχίες, για τις 

επιπτώσεις της μετανάστευσης και της τρομοκρατίας, στο έδαφος της Ευρώπης, χωρίς να 

συμμερίζονται τους προβληματισμούς των συνεταίρων τους, στον Νότο. Εξαιτίας 

αυτού,θεωρούν ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οεκδημοκρατισμός των 

καθεστώτων και η χρηστή διακυβέρνηση,αποτελούν το Δούρειο Ίππο, με τον οποίο η ΕΕ, 

προσπαθεί ναπαρέμβει στα εσωτερικά ζητήματα των χωρών, προκειμένου ναικανοποιήσει τις 

δικές της ανησυχίες, για την ασφάλεια και τημετανάστευση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ο 

φόβος οι χώρες τουΝότου,να αντιλαμβάνονται τις πολιτικές και τις στρατηγικέςπρωτοβουλίες 

της ΕΕ, ως άλλη μια «αποικιοκρατικού» τύπουπροσπάθεια επιρροής. Από την πλευρά τους οι 

Ευρωπαίοι στοσύνολο τους, δεν θεωρούν την ΕΜΣ ως στρατηγική προτεραιότητα τηςΕΕ. 

Συγκεκριμένα, ορισμένες από τις Βόρειες χώρες της Ένωσης, πουγεωγραφικά αλλά και 

διπλωματικά είναι πιο απομακρυσμένες απόαυτές της Νότιας ακτής της Μεσογείου, θεωρούν 
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ότι, η ΕΜΣ, αποτελείτο πλαίσιο για καλή γειτονία με τις χώρες του Νότου και σε 

καμίαπερίπτωση στρατηγική ανάγκη για την ΕΕ
61

. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

Δέκα χρόνια μετά τη Διάσκεψη της Βαρκελώνης, το 2005, συγκλήθηκε συνάντηση κορυφής 

μεταξύ ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων, με στόχο την επαναδρομολόγηση της Διαδικασίας 

της Βαρκελώνης. Ωστόσο, κατά την αποτίμηση της δεκαετούς πορείας, οι απόψεις διίσταντο 

καθώςτα επίσημα έγγραφα της ΕΕ θεωρούσαν επιτυχία, ότι το εγχείρημα δεν 

είχεκαταρρεύσει στις δεδομένες γεωπολιτικές συνθήκες, και από την άλλη οι σκεπτικιστές 

υποστήριξαν ότι η πολιτική έχει αποτύχει, δεδομένου ότι δεν είχε επιτύχει να ολοκληρώσει 

κάποιον από τους αντικειμενικούς στόχους που είχε θέσει την πρώτη φορά
62

.  

Παράλληλα, το 2004 στο Δουβλίνο παρουσιάστηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 

η οποία θααποτελεί το πολιτικό έδαφος που στο εξής θα διέπει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με όλες τις γειτονικές της χώρες. Με την υιοθέτησή της, ωστόσο, ανέκυψαν ποικίλα 

προβλήματα για την ΕΜΣ, καθώς δεν ήταν σαφές το κατά πόσο η ΕΠΓ θα την απορροφούσε 

ως ευρύτερη πολιτική, ή εάν θα λειτουργούσαν ταυτόχρονα(ΕΜΣ ΚΑΙ ΕΠΓ) για τις ίδιες 

χώρες.  

Η κυριότερη διαφορά των δύο πρωτοβουλιών εντοπίζεται κυρίως στο ότι ενώ η 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας θεσπίζει μεταρρυθμίσεις σε διμερές και όχι πολυμερές-

περιφερειακό επίπεδο, όπως η ΕΜΣ. Έπειτα, ένας από τους αντικειμενικούς στόχουςτης ΕΜΣ 

είναι η εμπέδωση και η θέσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου και ως εκ τούτο είναι πιο επιεικής ως προς την κατάρτιση συμφωνιών, η 
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ΕΠΓ έχει τις παραπάνω έννοιες δεδομένες και θεσπίζει αυστηρές και δύσκαμπτες πολιτικές 

προς τους μεσογειακούς εταίρους, με μία πιο αυστηρή προσέγγιση στις συμφωνίες της, έστω 

και αν αυτές είναι μονάχα πολιτικά και όχι νομικά δεσμευτικές.  

Μια αδυναμία της ΕΜΣ ήταν το ότι η ΕΕ, έχοντας ως βάση την δικό της σύστημα 

λειτουργίας, υιοθέτησε μία ανάλογη λογική και στη συνεργασία της με τις χώρες ΜΕΝΑ, 

ξεκινώντας από την οικονομική συνεργασία, η οποία θα οδηγούσε και στην πολιτική 

συνεργασία. Ωστόσο, 10 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας της Βαρκελώνης, 

παρατηρήθηκαν αύξηση των αυταρχικών  καθεστώτων αντί να σημειωθεί πρόοδος στο 

επίπεδο της εκδημοκράτισης. Για τις περισσότερες χώρες της ΜΕΝΑ με την συνεργασία με 

την ΕΕ απέβλεπαν στην επίτευξη οικονομικής σταθερότητας.
63

 

Η Ιστορία διδάσκει ότι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, δεν είναι αρκετές για τη 

εκδημοκράτιση των κρατών. Το Μαρόκο αποτελεί ένα απτό παράδειγμα όπου το 1997 

κατόπιν δημοκρατικών εκλογών αναδείχθηκε στην εξουσία ο Abdal-Rahmanal-Yusufi, για 

καιρό πολιτικός κρατούμενος, ενώ οι εκλογές οδήγησαν σε ανάδειξη νέου κόμματος στο 

κοινοβούλιο. Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης αυτής,ωστόσο, εξακολουθούσαν να είναι 

συμφωνημένα σε μεγάλο βαθμό από τη βασιλική οικογένεια και τα κόμματα. 

Συνεπώς οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις επομένως δεν επιφέρουν με βεβαιότητα και 

την πολιτική εξέλιξη. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα διατηρούν τους μηχανισμούς που 

επιτρέπουν την αναπαραγωγή και τη διατήρηση της ισχύος τους. Εκεί όπου φαινομενικά 

έχουν προστεθεί ελευθερίες, έχουν περισταλεί άλλες, λιγότερο εμφανείς. Δεν υπάρχει 

συνάφεια ανάμεσα στις δύο δυναμικές, όμως συμπίπτουν χρονικά στις χώρες αυτές.  
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Η οικονομική απελευθέρωση έχει φέρει αποτελέσματα εκεί που δημιούργησε κέντρα 

ισχύος ανταγωνιστικά προς την κυβέρνηση που αξιώνουν κομμάτι ισχύς του πολιτικού 

κατεστημένου και τα οποία δημιουργούνταιαπό την κοινωνικής διαφοροποίηση 

συνδυαστικάτην δράση πλείστων μεμονωμένων παραγόντων τα οποία έχουν τα μέσα να 

γίνουν politicallyrelevant). Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις  που έγιναν με την ΕΜΣ δεν 

ανέδειξαν τέτοια κέντρα και αυτό είναι ένα ακόμα αδύνατο σημείο που δε δίνει κάποια 

ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση. Συνεπώς η ΕΕ πρέπει να φροντίσει να αναδειχθούν 

τέτοιοι πυρήνες, μέσω πιο συγκεκριμένων πολιτικών και να μην ασχολείται αποκλειστικά με 

τους στόχους της απελευθέρωσης των αγορών. 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα  που έλαβε χώρα, στις 11Σεπτεμβρίου του 2001 στις 

Η.Π.Α,ρευστότητα δημιουργήθηκε στις διεθνής σχέσεις με αποτέλεσμα την συνεχή 

αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων για την περιφερειακή ασφάλεια, οι οποίες χρίζουν 

προσεκτικότερης εξέτασης, ειδικά όταν πρόκειται για τη διαχείριση νέων μορφών 

αποσταθεροποίησης.Μεταξύ των εταίρων της ΕΜΣ προκύπτει η ανάγκη για καθιέρωση μιας 

πιο συντονισμένης προσέγγισης. Αυτό προκύπτει από την διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, 

της ΕΕ καθώς από το στατηγικό δόγμα των ΗΠΑ
64

. 

Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, η έννοια της ασφάλειας έφυγε από την στρατιωτική απειλή 

ενός ή περισσότερων κρατών στις μη-στρατιωτικές πτυχές της. Συγκεκριμένα την 

τρομοκρατία, την διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων, εν γένει το οργανωμένο έγκλημα. 

Ως εκ τούτου η Μεσόγειος παίζει κρίσιμο ρόλο, λόγο της γεωγραφικής της θέσης, στην 

διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Προτεραιότητες είναι, η αύξηση των τρομοκρατικών 
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οργανώσεων καιτων σχετικών δραστηριοτήτων, η διασπορά όλων των τύπων οπλισμού και 

ειδικά τωνΟΜΚ
65

, η ασφάλεια των ενεργειακών πόρων και της μεταφοράς τους και φυσικά, 

ηδιαιωνιζόμενη οικονομική δυσπραγία η οποία σε συνδυασμό με την 

ασύμμετρηδημογραφική αύξηση ενισχύει τα μεταναστευτικά ρεύματα. 

Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη 

για τον περιορισμό των εντάσεων στην περιοχή της Μεσογείου. Ο καθορισμός μιας γενικής 

στρατηγικήςστη Μεσόγειο είναι εφικτός. 

Από την έναρξη της ΔτΒ οι εταίροι συμφώνησαν για την ανάγκη θέσπισης καιυλοποίησης 

ΜΟΕ. Δεσμεύτηκαν να επικεντρωθούν στην διεθνή σταθερότητα, καθώς και στην 

οικοδόμηση εκείνων τωναντιλήψεων οι οποίες θα συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Παράρτημα των Συμπερασμάτων της ΤρίτηςΕυρω-

Μεσογειακής Διάσκεψης στη Στουτγάρδη τον Απρίλιο του 1999, προσέφερε γιαπρώτη φορά 

ένα λεπτομερές πλαίσιο για την κατάρτιση της ΕΜΧΕΣ.Μέτρα θεσπίστηκανμε στόχο την 

ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, την υπο-περιφερειακή συνεργασία καθώς και την 

προληπτική διπλωματία. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της ΔτΒ και την εγκαθίδρυση «ενός ισότιμου 

πολιτικού διαλόγου μέσα σ’ ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο» προτείνεται η εγκαθίδρυση 

ενός Ευρω-Μεσογειακού ΚέντρουΠρόληψης Συγκρούσεων (ΕΜΚΠΣ), με καθήκον την 

ενίσχυση του πολιτικούδιαλόγουο οποίος θα λειτουργεί προληπτικά στις ενδεχόμενες 

μελλοντικές εντάσεις . Η λειτουργίατου πρέπει να περιλαμβάνει τη θέσπιση μέτρων για 

τηνπρόληψη συγκρούσεων, καθώς και την διευκόλυνση της πρόληψης των κρίσεων στη 

Μεσόγειο. Παράμετροι για την λειτουργία του θεσμού αυτού, μεταξύ άλλων είναι: 
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 Η δημιουργία δομών που θα καθιερώσουν διακρατικές συναντήσεις στα πλαίσια της 

πρόληψηςσυγκρούσεων, 

 Η καθιέρωση διαδικασιών διαιτησίας, διαμεσολάβησης καισυμφιλίωσης για τον 

επίλυση των διαφωνιών με ειρηνικά μέσα,  

 η ενθάρρυνση της δικαστικής επίλυσης των διχογνωμιών βάσειδιεθνών συμβάσεων, 

Ευρωπαϊκού δικαίουκαθώς και τηνοργάνωση ειδικών ομάδων εργασίαςπου θα 

εντοπίζουν τις βαθύτερες αιτίες αστάθειας και έντασης. 

Σημαντικό είναι να διευκρινίσουμε πως η πρόληψη διαφέρει από την αποτροπή 

συγκρούσεων. Η έννοια της πρόληψης συγκρούσεων υποδεικνύει τη διπλωματία ως 

τοναποκλειστικό τρόπο, ενώ στην αποτροπή ορίζεται ότι πρώτο λόγο έχουν οι στρατιωτικές 

δραστηριότητες.Ως  πρόληψη δύναται να χαρακτηριστεί η μη εξέλιξη  κοινωνικών, 

εθνικιστικών και πολιτικών εντάσεων, σε βίαιες συγκρούσεις. Πρόκειται δηλαδή για πίεση σ’ 

ένα κράτος νααρχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες ομάδες ή κοινότητες και να 

προχωρήσει στις απαραίτητες εκείνες πράξεις για την εκτόνωση των κρίσεων. Στο πλαίσιο 

ανεύρεσης των λόγων των συγκρούσεων καθώς και των απαραίτητων πόρων για την 

αντιμετώπιση τους πρέπει να καταβληθείπροσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η ανάλυση, η 

διάγνωση και οι συστάσεις είναιπραγματικά αμερόληπτες και αντικειμενικές. Στόχος είναι 

ηδιπλωματική παρέμβαση να προλαμβάνει την κλιμάκωση οποιαδήποτε εγχώριας ή 

εξωτερικής  κρίσεως
66

. 

Παρά την αβεβαιότητα που συνοδεύει όλα τα μέτρα πρόληψης συγκρούσεων είναιεφικτό 

να καθοριστεί έστω και μια γενικού περιεχομένου στρατηγική για τηνανίχνευση των αιτιών 

και των κατάλληλων μέσων που πρέπει να επιστρατευτούν σεκάθε τέτοιο εγχείρημα. 
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Έναςτρόπος για την κατάλληλη χρήση των μέσων αυτών είναι να προσδιορίζεται η στόχευση 

της κάθε επέμβασης. 

Οι προκλήσεις που προκύπτουν από αυτό το ζήτημα, έχουν να κάνουν αφενός με το πως 

μπορούν είναι δυνατόν να προληφθούν οι κρίσεις από εξω-περιφερειακούς παράγοντες 

(χωρίς να θιγεί η εθνική κυριαρχία) και με ποιο τρόπο μπορείένα κράτος ή ένας διεθνής 

οργανισμός να λάβει τις αποφάσεις που θα οδηγήσουνστην αποκλιμάκωση των εντάσεων, 

έγκαιρα. 

Κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη της πρόληψης είναιη πολιτική στήριξη ενός τέτοιου 

εγχειρήματος. Η απουσία της αποδίδεται στο υψηλό κόστος (πραγματικό και πολιτικό) καθώς 

και στην απουσία ζωτικών συμφερόντων. Σεκάθε περίπτωση η πρόληψη συγκρούσεων είναι 

η αντίδραση που προκαλείται από τις πολιτικές των εκάστοτεκυβερνήσεων. Η αποτυχία των 

μέτρωνπρόληψης συγκρούσεων σημαίνει,μεταξύ άλλων, την ανεπαρκή πολιτικήβούληση, 

όπως και την απουσία κατάλληλων μηχανισμών για την ενεργοποίηση τους. Σημαντική είναι 

η ετερόκλητη φύση της μεσογειακής  περιφέρειας. 

Η απόφαση για την ανάληψη δράσης συχνά δεν προκαλείται από την άμεση απειλήστα 

ζωτικά συμφέροντα ενός κράτους (εδαφική ακεραιότητα, κτλ.), ούτε καν από ταπρώτα 

δείγματα μιας εν δυνάμει σύγκρουσης, αλλά συνήθως από την αντίληψη ότι ητροπή μιας 

κατάστασης θα είναι επιβλαβής για τη διεθνή και την περιφερειακήσταθερότητα.  

Η παραδοσιακή αντίληψη για την πρόληψη συγκρούσεων με αποκλειστικά τον 

διπλωματικό χαρακτήρα δεν δίνει το πλήρες φάσμα πολιτικών επιλογών,όπως είναι η χρήση 

ισχύος.Βασική προτεραιότητα του προτεινόμενου ΕΜΚΠΣ πρέπει να είναι η 

καλλιέργειαπολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ των εταίρων της ΕΜΣ. 

Κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθούν  και άλλοι δίαυλοι επικοινωνίαςμεταξύ όλων των 
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κυβερνήσεων των χωρών της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένωντων νομιμοποιημένων 

ισλαμικών καθεστώτων.  

Χρήσιμο θα ήταν να αξιοποιηθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται 

αποτελεσματικά σε κάθε ανάγκη, π.χ. η ΔύναμηΤαχείας Αντίδρασης της ΕΕ. Επίσης, μόλις το 

ΝΑΤΟ θα πρέπει να φροντίσει οι δυνάμειςταχείας αντίδρασης που διαθέτει να είναι 

διαθέσιμες και για την περιοχή της Μεσογείου, όπως άλλωστε συμφωνήθηκε και στη 

Διάσκεψη της Πράγας, το Νοέμβριοτου 2002. Θα πρέπει, όμως, πρώτα να συναφθούν 

πολυμερείς συμβάσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπουν τη σύσταση καιτην ανάπτυξη 

ειρηνευτικών δυνάμεων και δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης. Έπειτα ωφέλιμο θα ήταν να 

ιδρυθούν περιφερειακά κέντρα γύρω από τη Μεσόγειο για την εποπτεία δραστηριοτήτων σαν 

αυτές
67

. 

Εφόσον το ΕΜΚΠΣ μπορεί και παράγει αποτέλεσμα,αυτή η δομή θα μπορούσε να 

αποτελέσει τον πραγματικό φορέα οικοδόμησηςεμπιστοσύνης για το μηχανισμό έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΜΑ. Μέσω των ενεργειών αυτών θα διασφαλιστεί ο 

περιφερειακόςαφοπλισμός. Ωστόσο σε περιπτώσεις που ο επιτιθέμενος έχει ήδη κατακτήσει 

εδάφη, ή έχειαποκτήσει πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, ως εξωτερική επέμβαση νοείται η 

επιλογή μιας κοινής στρατιωτικής επέμβασης. 

Κατά τον Ο.Η.Ε
68
, πρόληψη συγκρούσεων ορίζεται ως  μια σειρά επιλογών από μη-

καταναγκαστικά μέχρι καικαταναγκαστικά μέτρα σε διπλωματικό, πολιτικό, οικονομικό και 

στρατιωτικόεπίπεδο, κατάλληλα για τη διευθέτηση διαφωνιών πριν εκείνες καταλήξουν 

σεσύγκρουση. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «τα μέρη οποιασδήποτε διαφωνίας, η εξέλιξη της 

οποίαςπιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 
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ασφάλειας,θαπρέπει πρώτα απ’ όλα να επιδιώκουν την επίλυσή της μέσω 

διαπραγμάτευσης,ενημέρωσης,συμφιλίωσης, διαιτησίας, δικαστικού διακανονισμού, 

αναφοράς σε περιφερειακές αρχές ή οποιουδήποτε άλλου ειρηνικού μέσου της επιλογής 

τους
69
». Παράλληλα κατά το κεφάλαιο 8 της χάρτας του ΟΗΕ είναι απαραίτητη η σύναψη 

περιφερειακών συμφωνιών ή ησύσταση περιφερειακών αρχών για τη διευθέτηση ζητημάτων 

που σχετίζονται με τηδιατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Πρωταρχικός στόχος 

του ΕΜΚΠΣ πρέπει να είναι η διαμόρφωση αρχών και κωδικώνεπικοινωνίας για τη 

διευκόλυνση των σχέσεων μεταξύ των εταίρων. Σε αυτές θαπρέπει να περιλαμβάνονται 

εκείνες της ΔτΒ και κατά συνέπεια, αρχές παρόμοιες με όσες συγκαταλέγονται στην Τελική 

Πράξη του Ελσίνκι
70
. Αφού καταστεί πλήρωςλειτουργικό ένα τέτοιο κέντρο, τότε θα πρέπει 

να επιτευχθούνκαι άλλοι στόχοι. Αναλυτικότερα: 

 Η παρακολούθηση των πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών υποθέσεωνπου 

ενδιαφέρουν τους εταίρους αλλά και την ίδια την ΔτΒ, 

 Η εποπτεία και η διεξαγωγή επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων που έχουν πουθα 

έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί στα πλαίσια των ΜΟΕ, 

 Η αξιοποίηση και διαρκής ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων για την πρόληψηκαι 

διαχείριση των κρίσεων, 

 Η προετοιμασία για την παροχή βασικών υποδομών με εκπαίδευσηπροσωπικού 

ικανού να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη κρίση ή σύγκρουση, 
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 Η συνεχής παροχή πληροφοριών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα μέλητης 

ΕΜΣ, και 

 Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Απαραίτητο είναι τα μέτρα που λαμβάνονται να είναι ανάλογα με την εκάστοτε διαμάχη 

με την οποία λαμβάνονται. Πέραν της εντάσεως της εκάστοτεδιαμάχης, μια άμεση, μια 

μεσοπρόθεσμη και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική είναιπάντα αξιοποιήσιμες. Προκειμένου, 

ωστόσο, να θεωρηθεί αξιόπιστη οποιαδήποτε συμπεριφορά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

αποδοθεί στις μακροπρόθεσμεςεπιπτώσεις και το σχεδιασμό της κάθε είδους επέμβασης. 

Σημαντικός επίσης παράγοντας για την αποτελεσματικότητα ενός μεσογειακού 

μηχανισμού πρόληψηςσυγκρούσεων είναι και ο διαχωρισμός των καταφανών από των 

υποκρυπτόμενων αιτιών της κάθε σύγκρουσης. 

Οι κατηγορίες των (καταφανών) αιτιών διακρίνονται σε: 

1. Δομικές (αδυναμία μιας κυβέρνησης, εθνική ή γεωγραφικήδιάσπαση),  

2. Πολιτικές (η φύση του πολιτικού συστήματος, εθνοτικές σχέσεις, ελίτ), 

3. Οικονομικές  

4. Κοινωνικές (διακρίσεις) και πολιτιστικές (πολιτιστικά δικαιώματα καιαμοιβαίες 

προσλήψεις)
71

. 

Από την άλλη οι υποκρυπτόμενες αιτίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες καθώς αποτελούν πηγή 

δημιουργίας των καταφανών αιτιών καθώς με την κατανόηση τους είναι εύκολη η ανεύρεση 

των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση τους. Ενώ οι άμεσες αιτίες μπορούν να 

αντιμετωπιστούν άμεσο χρονικό διάστημα, η εξάλειψη των υποκρυπτόμενων αιτιών απαιτεί 
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διαφορετικό και συγκεκριμένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ωστόσο για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα τους πρέπει τα μέσα αντιμετώπισης και των δύο αιτιών να ξεκινήσουν 

ταυτόχρονα. 

Σε ότι αφορά τις μορφές μιας κρίσης και συγκεκριμένα τις δυναμικές της(εσωτερική 

εξωτερική) πρέπει από κοινού, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, να αποφασίσουν εάν αυτές 

αντιμετωπιστούν ξεχωριστά ή ταυτόχρονα.Συνεπώς τα μέσα πρόληψης συγκρούσεων θα 

πρέπει να ναι defacto περιφερειακά,δεδομένου του ότι οποιαδήποτε ενδοκρατική κρίση στη 

Μεσόγειο σχεδόν αναπόφευκτα θα πάρει περιφερειακές διαστάσεις. 

ΜΟΕΑ 

Το ΕΜΚΠΣ θα πρέπει, επίσης, να είναι αρμόδιο να προτείνει τρόπους ανάπτυξης των 

ΜΟΕΑ. Θα πρέπει να μπορεί να προωθεί τα σχετικά με τηνασφάλεια ζητήματα που αφορούν 

στον έλεγχο των εξοπλισμών και την εξέλιξη της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και τον 

περιορισμό χρήσης στρατιωτικής ισχύς από τα κράτη. 

 Στόχος των ΜΟΕΑ είναι η πρόληψη κρίσεων από μικρές(κακή συνεννόηση ή λάθος 

υπολογισμούς) και μεγάλες αφορμές(μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεωνγια εκφοβισμό ή 

ως μέσο διπλωματικήςπίεσης).  

1. Τα ΜΟΕΑ διακρίνονται σε: σε τεχνικο-στρατιωτικά(αμυντικής πολιτικής) 

2. Σε πολιτικο-στρατιωτικά, (χρήση στρατιωτικών δυνάμεων μετά από διακύρηξη 

προθέσεων).  

Στη Μεσόγειο τα ΜΟΕΑ που θα μπορούσαν νααναπτυχθούν είναι: 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των στρατιωτικών επιτελείων, 

 Η προειδοποίηση για μείζονες στρατιωτικές μετακινήσεις, 
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 Η σύναψη συνθήκης για την πρόληψη των ατυχημάτων στη θάλασσα, 

 Η σύναψη συμφωνίας για Έρευνα και Διάσωση, η οποία θα μπορούσε να 

συμπεριλαμβάνει την ίδρυσης της ΕΜΑ, και 

 Οι δηλώσεις προθέσεων, δηλαδή, ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, ορισμού της 

ζώνης λειτουργίας, εξέταση των προϋποθέσεων για διαπραγμάτευση καιεφαρμογή, 

προσδιορισμό εναλλακτικών μεθόδων επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης και 

μελλοντικά, συμφωνίες για τον περιορισμό τωνεξοπλισμών
72

. 

Το πλαίσιο δράσης του ΕΜΚΠΣ πρέπει να στοχεύει στην ασφάλεια και σταθερότητα 

χωρίς να αντικαθιστά υπάρχουσες πρωτοβουλίες  πρόληψης συκρούσεων ούτε να 

αντικαταστίσει μέτρα που ενδεχομένως έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της ΕΜΣ. 

 Για να μπορέσει το ΕΜΚΠΣ να αποδώσει πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν 

θεσμικές  μεταρρυθμίσεις πολιτικού,οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα. Αρχικά  για το 

πολιτικό κομμάτι, απαραίτητη είναι η αφομοίωση της δημοκρατίαςσε όλα τα επίπεδα 

(εγκαθίδρυση κράτος δικαίου,πρόνοιας,διάκριση  των εξουσιών κλπ).Αντίστοιχα και στον 

οικονομικό τομέα (ιδιωτικοποιήσεις, τραπεζικό σύστημα, προϋπολογισμός),αλλά και στην 

οργάνωση και λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων (πολιτικό-στρατιωτικές σχέσεις, αμυντική 

βιομηχανία, δημοκρατικός έλεγχος,επιπλέον μέριμνα για τον περιορισμό της ανάμειξης της 

οπλική βιομηχανίας στον δημόσιο τομέα).  

Με τον εξορθολογισμό των σχέσεων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τους 

πολιτικούς θεσμούς θα σημειωθεί και σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα τους 

και επίσης θα παίξει ρόλο στην συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων σε ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα επιχειρήσεις.  
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Υπό το πρίσμααυτό, σε μια περιφέρεια με τόσο ετερόκλητα στοιχεία, όπως είναι η 

Μεσόγειος, κύριος χορηγός τουΕΜΚΠΣ θα πρέπει να είναι η ΕΕ, κυρίως λόγω του ότι 

διαθέτει τους απαραίτητους πόρους καιτις πολιτικές και οικονομικές δομές, προκειμένου να 

υποστηρίξει έναθεσμό σαν αυτό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζεται 

εντατικότερα με το ΝΑΤΟ. Άλλωστε έχουν ήδησυσταθεί από κοινού πολλές ad hoc ομάδες 

εργασίας με στόχο την αναζήτηση τρόπωνμε τους οποίους το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να 

υποστηρίξει λειτουργικά την ΕΕ, όταν ηΕυρώπη αποφασίσει να αναλάβει σημαντικότερο 

ρόλο στην παγκόσμια διαχείριση τωνκρίσεων.  

Για τη στενότερη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ θα πρέπει ο σχεδιασμός της 

πρόληψηςσυγκρούσεων να είναι περισσότερο συνεκτικός, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 

υπάρχουν θεσμικές επικαλύψεις. Κρίσιμο ρόλο θα έχει, το να δίνεται πρωτοβουλία δράσης 

στους άμεσα εμπλεκόμενους δρώντες της κάθε κρίσης, ώστε να αποδεικνύεται η γνησιότητα 

της πρόθεσης συμμετοχής σε μια πρωτοβουλία όπως η ΕΜΣ.. 

Η ΕΕ διαθέτει ποικίλους μηχανισμούς,κυρίως θεσμικούς αλλά και οικονομικούς, οι 

οποίοι της επιτρέπουν να συμμετέχει ενεργάστους τοπικούς λήπτες αποφάσεων,τουλάχιστον 

σε ότι αφορά τη συμμόρφωση με τα μέτρα πρόληψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η το 

θεσμικό τρίγωνο της ΕΕ
73

 και ο τρόπος λειτουργίας του. 

Για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά ο ΕΜΚΠΣ είναι κρίσιμο να σχεδιαστεί σωστά ο 

περιφερειακός μηχανισμός που θα τον εξασφαλίσει καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές 

του.Συγκεκριμένα:  

1) Ποιος θα τίθεται επικεφαλής στη διεξαγωγή αποστολών 
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2) Ποια μονάδα ή επιτροπή θαείναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις που αφορούν τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις και 

3) Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που υιοθετούνται 

Είναι, επίσης, σημαντικό, να ξεκαθαριστεί η σχέση του ΕΜΚΠΣ με την ΕΜΧΣΕ. 

Οιπολλαπλοί ρόλοι που μπορεί να αναλάβει το ΕΜΚΠΣ περιλαμβάνουν την εφαρμογήτων 

στόχων της Χάρτας, το συντονισμό των μέτρων που εισάγονται ως συνέπεια απότην 

υιοθέτησής της, ή το ρόλο της αρχής που εποπτεύει τις δράσεις πουαναλαμβάνουν τα δίκτυα 

για την ασφάλεια τα οποία όπως προβλέπεται θαδημιουργηθούν. 

Η ίδρυση του ΕΜΚΠΣ αποτελεί μια πρωτοβουλία, που θα παίξει ρόλο στην 

διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας σ’ αυτή την τόσο ετερογενήπεριοχή. Η 

ιστορία μας έχει διδάξει πολλά σχετικά με αντίστοιχα εγχειρήματα πρόληψης συγκρούσεων. 

Αρκετά μαθήματα από τη διεθνή εμπειρία μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλοστη σύσταση 

και τη λειτουργία του ΕΜΚΠΣ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Δυνατότητα Ευρωατλαντικής Συνεργασίας στην περιοχή 

Το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ αποτελεί πάντα ένα θέμα προς συζήτηση. 

Τα θεμέλια για τη συνεργασία των δύο αυτών θεσμών έχουν ήδη τεθεί από τη συμφωνία 

Berlin+, η οποία χτίστηκε στη βάση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ το 1999, και στην 

Κοινή Διακήρυξη των δύο θεσμών της 16ης Δεκεμβρίου του 2002
74
. Για τη λειτουργία, όμως, 

αυτής της στρατηγικής τους συνεργασίας, και τα δύο μέλη οφείλουν να διατηρούν τις αρχές 

της διαφάνειας και της συνεργασίας. Στη βάση του Berlin+, υπάρχει πρόβλεψη για 

συνεργασία των δύο θεσμών σε περίπτωση κρίσεων,που περιλαμβάνει τη στρατιωτική 

συνεργασία, τη συνεργασία σε επίπεδο Ύπατου Εκπρόσωπου της Ένωσης για την Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Άμυνας και Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κλπ. 

Με την έναρξη μίας κρίσης, η ΕΕ μπορεί να προβεί σε ενέργειες χρησιμοποιώντας 

τους πόρους του ΝΑΤΟ βάσει των Συμφωνιών Berlin+, δηλαδή έχοντας πρόσβαση στο 

στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ πριν την έναρξη κάποιας επιχείρησης, καθώς και σε 

πόρους του ΝΑΤΟ, είτε όσον αφορά τη στρατολόγηση δυνάμεων, είτε όσον αφορά τα υλικά 

μέσα του ΝΑΤΟ, υπό την επιφύλαξη, πάντα, ιδιαίτερων συνθηκών υπόψη του Άρθρου 5. 

Ενώ βελτιώσεις μπορούν να γίνουν σε τυπικές και άτυπες μορφές συνεργασίας μεταξύ 

των δύο θεσμών, δε θα υπάρξει πραγματική πρόοδος εάν δεν λυθούν οι στρατηγικές διαφορές 

που σχετίζονται με το μέλλον της έννοιας της ασφάλειας στην ΕΕ. Η συνεργασία μεταξύ των 

δύο θεσμών, επί της ουσίας εγκλείει αλληλεπικαλύψεις στις δαπάνες για την ασφάλεια και 

καταδεικνύει την έλλειψη συντονισμού σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για ένα θέμα τόσο 

σημαντικό όσο η κοινή ασφάλεια και άμυνα. 
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Η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ υποσκάπτεται από επιμέρους 

πολιτικά προβλήματα και στις δύο μεριές, με κύριο πρόβλημα αυτό της έλλειψης καθορισμού 

μίας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
75
. Θα πρέπει πρώτα τα 

ίδια τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές για να 

καταφέρουν να συνεργαστούν και σε ένα ακόμη πιο πολυμερές επίπεδο. 

Όπως όμως έχει προαναφερθεί, η Αμερική δεν μπορεί να έχει επ’ αόριστον την κύρια 

ευθύνη για τις περιοχές αυτές λόγω της αδυναμίας κατάρτισης ενιαίας εξωτερικής πολιτικής 

εκ μέρους της ΕΕ. Όσο και αν η επιχειρηματολογία περί της στροφής ενδιαφέροντος της 

Αμερικής προς την Ασία δεν είναι βέβαιη και εμπεριστατωμένη προς το παρόν, σύμφωνα 

τουλάχιστον με τους πολιτικούς και τους ακαδημαϊκούς που σχολιάζουν επί του θέματος, η 

δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για την αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πραγματικότητα. 

Για να εξελιχθεί θετικά η κατάσταση, αυτό το οποίο θεωρείται αναγκαίο είναι όχι μόνον η 

ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από την ΕΕ και η εισαγωγή θεσμικών μεταβολών που θα 

επιτρέπουν έναν πιο ενεργό και αυτόνομο πυλώνα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας, αλλά και ο περιορισμός της Washington
76

 στις αρμοδιότητές της, 

αφήνοντας την Ευρώπη να διεκδικήσει το ρόλο τον οποίο θα έπρεπε να είχε εδώ και καιρό 

στην περιοχή. 

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το συμφέρον των χωρών 

της ΕΕ και της Μεσογείου υποδεικνύει τη σύσφιξη των πολιτικών τους σχέσεων και της 

στρατηγικής συνεργασίας για την περιφερειακή ασφάλεια. Παρά τις προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί το πλαίσιο της ΔτΒ, μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι 

μοιράζονται κοινούς στρατηγικούς στόχους ή ότι έχουν ένα κοινό μέλλον. Αυτά τα 
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σημαντικά χαρακτηριστικά παραμένουν ανεπαρκώς ανεπτυγμένα για να οικοδομηθεί μεσο-

βραχυπρόθεσμα ένα περιφερειακό σύστημα. Ανάμεσα στα βήματα που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στη συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης, συγκαταλέγεται η όσο το δυνατόν 

ταχύτερη ενσωμάτωση της Μάλτας και της Κύπρου σε όλους τους δυτικούς θεσμούς 

ασφάλειας, η αναβάθμιση των σχέσεων με την Τουρκία και η ανάπτυξη μιας πιο δραστήριας 

ΔτΒ, που θα περιλαμβάνει την ίδρυση ενός ΕΜΚΠΣ. Τέτοιου είδους μέτρα θα διευκολύνουν 

το δύσκολο καθήκον της ανίχνευσης κοινών συμφερόντων, προαπαιτούμενων για την 

καλλιέργεια μιας κοινής Ευρω-Μεσογειακής πολιτικής βούλησης. Αυτό άλλωστε είναι το 

πνεύμα της Κοινής Στρατηγικής για τη Μεσόγειο, που υιοθέτησε η ΕΕ και εξετάσαμε 

παραπάνω. Σήμερα, δύο εξελίξεις στη δυτική και την ανατολική πλευρά της Μεσογείου, 

αντίστοιχα, προσφέρουν στην ΕΕ, μια εξαιρετική ευκαιρία για να ενισχύσει ακόμη 

περισσότερο τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου πρόληψης 

συγκρούσεων. Όλοι οι εταίροι της ΕΜΣ έχουν υποστηρίξει τη Διακήρυξη του Agadir και την 

εγκαθίδρυση μιας υπο-περιφερειακής ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ του Μαρόκου, της 

Τυνησίας, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στην 

κατεύθυνση ενός σημαντικού στόχου της ΕΜΣ – την ενίσχυση της συνεργασίας Νότου-

Νότου. Επίσης, όλες οι παραπάνω χώρες είναι μέλητης μεσογειακής πρωτοβουλίας του 

ΝΑΤΟ. Η πρωτοβουλία του Agadir θα πρέπει να ενθαρρύνει τις βορειοαφρικανικές χώρες να 

επανενεργοποιήσουν την Αραβική Ένωση του Μαγκρέμπ, η οποία δημιουργήθηκε το 1989 με 

στόχο τη δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Μαρόκου, Αλγερίας, 

Τυνησίας, Λιβύης καιΜαυριτανίας. 

Ταυτόχρονα, στην ανατολική Μεσόγειο, μετά τον Οδικό Χάρτη του 2005 και την 

πρόσφατη διάσκεψη στην Annapolis έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον και οι προοπτικές για 

την ΕΔΜΑ. Αυτή η θετική εξέλιξη στις περιφερειακές σχέσεις χρίζει αναβάθμισης από ένα 
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δίκτυο πρόληψης συγκρούσεων σε μια γεωστρατηγική περιοχή που το χρειάζεται 

περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη, προκειμένου οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία 

να είναι βιώσιμη. 

Πρέπει, επίσης, η στρατηγική της ΕΕ για τη Μέση Ανατολή, να μην επικαλύπτει τις 

προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη μια ειρηνικής διευθέτησης του Μεσανατολικού 

προβλήματος. Ενώ η ΕΕ σπαταλάει τους ήδη περιορισμένους πολιτικο-οικονομικούςπόρους 

τής, παράλληλα δημιουργεί μια κατάσταση, στην οποία η εμπλοκή των Ευρω-Ατλαντικών 

εταίρων στη Μέση Ανατολή μοιάζει περισσότερο ανταγωνιστική, παρά συμπληρωματική
77

. 

Το NATO συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας στη Μεσόγειο μέσω της επιχείρησης 

ActiveEndeavour, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οργανισμού μετά την 11η 

Σεπτεμβρίου του 2001 λειτουργεί σε υποστήριξη των ΗΠΑ. 

Μέσα από αυτή την επιχείρηση το ΝΑΤΟ αποκτά παρουσία αποτροπής και 

ικανότητες παρακολούθησης και επίβλεψης στον ανατολικό τομέα της Μεσογείου. Η 

Συμμαχία διεξάγει τακτικούς ελέγχους σε κομβικά περάσματα και σημαντικά λιμάνια της 

Μεσογείου, ενώ συνοδεύει συγκεκριμένα πολεμικά πλοία στο πέρασμα τους και μετά από τα 

Στενά του Γιβραλτάρ. 

Η επιχείρηση ενάντια στην τρομοκρατία του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο μετά το 2003 έχει 

επεκταθεί και στη συνοδεία μη-πολεμικών πλοίων από το Γιβραλτάρ για την προστασία από 

πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες. Η Επιχείρηση ActiveEndeavour έχει μέχρι σήμερα ελέγξει 

περισσότερα από 30.000 πλοία, εκ των οποίων 9 έχουν κατασχεθεί, ενώ περισσότερα από 240 

συνοδεύτηκαν ασφαλώς στην έξοδο τους από τη Μεσόγειο. Η συνεισφορά της επιχείρησης 

στη σταθεροποίηση της περιφέρειας δενθα πρέπει να υποεκτιμηθεί, καθώς η ομπρέλα 
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ασφαλείας που προσφέρει έχει ήδημειώσει κατά 20% τα ναυτικά ασφάλιστρα στην περιοχή 

και έχει περιορίσει σημαντικάτην παράνομη μετανάστευση
78

. 

Ως ο πιο δραστήριος πολιτικό-στρατιωτικός οργανισμός στη Μεσόγειο, το ΝΑΤΟ έχει 

τη δυνατότητα να επηρεάζει τις σχέσεις τόσο εντός όσο και γύρω από την υπόεξέταση 

περιοχή. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον Περσικό Κόλπο, η συμμετοχή του στις επιχειρήσεις 

διαχείρισης κρίσεων στα Βαλκάνια και στο Αφγανιστάν, καθώς οι επίμονες αναφορές του 

στη δημιουργία μιας ΝΑΤΟικής δύναμης για τη διατήρηση της ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και 

Παλαιστίνης, αμέσως μόλις επιτευχθεί η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, συγκλίνουν προς την 

πιθανότητα ο διεθνής αυτός οργανισμός να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο ενεργό ρόλο σε 

μελλοντικές κρίσεις που μπορεί να ανακύψουν στη Μεσόγειο. Η πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για 

συνεργατική ασφάλεια στη Μεσόγειο πρέπει να δομηθεί με στόχο την ενίσχυση των 

περιφερειακών σχέσεων. 

Όπως και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και ειδικά η ΕΕ, το ΝΑΤΟ θα πρέπει 

προετοιμαστεί για τις δυσκολίες εφαρμογής ενός συνεκτικού και συντονισμένου 

προγράμματος περιφερειακής ασφάλειας στην τόσο ετερογενή και πολλές φορές αντιφατική 

Μεσόγειο του 21ου αιώνα. 

Οι ΗΠΑ σίγουρα ως ένα σημείο κάλυψαν το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε στην 

περιοχή μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Σήμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ και 

το ΝΑΤΟ μπορούν να αξιοποιήσουν την πείρα που έχουν αποκτήσει από τη μακρόχρονη 

εμπλοκή τους στην ευρύτερη περιοχή για την πραγμάτωση των στόχων της ΕΜΣ για την 

περιφερειακή ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια, διεξάγεται μια προσπάθεια για τη βελτίωση 

του συντονισμού μεταξύ της ΝΑΤΟικής πολιτικής για τη Μεσόγειο και της ΚΕΠΠΑ. Οι 
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αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ κατά κανόνα πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τους συναδέλφους 

τους στην ΕΕ, για τη διευκρίνιση των αντίστοιχων στρατηγικών στη Μεσόγειο. Ωστόσο, ο 

συντονισμός των πολιτικών των δύο οργανισμών παραμένει σε εμβρυϊκό στάδιο και δεν 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για μια διαδικασία Ευρω-Ατλαντικής εναρμόνισης στη 

Μεσόγειο, στο άμεσο μέλλον. 

Παρότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να αφεθούν να καθορίσουν την πορεία 

και τους στόχους της ΕΜΣ, ωστόσο, η πρόσκληση τους θα μπορούσε να αναζωογονήσει την 

περιφερειακή στρατηγική συνεργασία. Επιπλέον, η πρόκληση αντιπροσώπων των ΗΠΑ και 

του ΝΑΤΟ στις συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΜΣ θα μπορούσε να ενισχύσεi 

την εγκυρότητα της διαδικασίας, όπως έχει ήδη συμβεί με την πρόσκληση των αντιπροσώπων 

από τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Αραβική Ένωση του Μαγκρέμπ. Σε πρώτη φάση, θα 

μπορούσαν να μετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή σε διαβουλεύσεις με ανώτερους 

αξιωματούχους της ΕΜΣ για τηδιαμόρφωση πολιτικών ενίσχυσης των περιφερειακών 

δεσμών. Άλλωστε μια συνεργατική πολιτική στη Μεσόγειο θα μπορούσε να ενισχύσει τις 

Ευρω-Ατλαντικές σχέσεις, στην όντως δύσκολη περίοδο που εισήλθαν μετά την επεισοδιακή 

πρόσφατη σύνοδο στο Βουκουρέστι. 

Η αποτυχία των μέτρων πρόληψης συγκρούσεων συνήθως προκαλείται από την 

απουσία κοινών αντιλήψεων, την υπεροχή συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών 

συμφερόντων και την ανεπαρκή πολιτική βούληση, όπως, επίσης, και την ακαταλληλότητα 

των διαθέσιμων μηχανισμών. Δεδομένης της ετερογένειας της Μεσογείου η στενότερη 

συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τους μεσογειακούς της εταίρους με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ 

είναι κρίσιμη για τη σύσταση και τη λειτουργικότητα ενός περιφερειακού μηχανισμού 

πρόληψης συγκρούσεων. Η δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ να αναλάβει τη δημιουργία ενός 

δικτύου πρόληψης συγκρούσεων στη Μεσόγειο και η απόφαση του ΝΑΤΟ να αναβαθμίσει 
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την μεσογειακή του πρωτοβουλία προσφέρονται για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης 

συγκρούσεων στην περιοχή. Επιπρόσθετα με την εγγενή αξία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, η 

λειτουργία ενός κέντρου επιφορτισμένου με την πρόληψη συγκρούσεων θα αυξήσει τη 

συνειδητοποίηση των κοινών περιφερειακών προκλήσεων και το αίσθημα κοινοκτημοσύνης, 

παράγοντες που μέχρι σήμερα απουσιάζουν προκλητικά από τις περιφερειακές σχέσεις. 

Τέλος, μέσα από αξιόπιστα ΜΟΕΑ, μερικά από τα οποία περιγράψαμε στην παρούσα 

μελέτη,ο κεντρικός στόχος της ΕΜΣ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο θα 

παραμείνει μακροπρόθεσμα βιώσιμος. 

 

Προκλήσεις 

 

Τα τεκταινόμενα στην Εγγύς Ανατολή είναι το μεγάλο στοίχημα για τις δύο υπερδυνάμεις της 

Ευρώπης και των ΗΠΑ, αφού αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για να διαψευσθεί το «δόγμα» 

του Huntington περί σύγκρουσης πολιτισμών
79
, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αξίες παγκόσμια 

εμπεδωμένες, όπως αυτή των στοιχειωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας. Σε περίπτωση 

όμως που οι δυτικές πολιτικές και το δυτικό μοντέλο εκδημοκρατισμού αποτύχουν στην 

περιοχή, τότε θα δίνεται το δικαίωμα στους ακραίους εκφραστές του Ισλάμ να διαπιστώσουν 

ότι όντως το δυτικό μοντέλο είναι ανεφάρμοστο στην πράξη σε περιοχές όπως η 

Νοτιοανατολική Μεσόγειος, και στον Αραβικό κόσμο εν γένει
80

.  

Σημαντικό ρόλο επομένως παίζει και η στάση των νέων πολιτικών δυνάμεων που θα 

προκύψουν προς τη Δύση, και όχι μόνο η αντιμετώπιση των «νέων» αραβικών κρατών εκ 
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μέρους των δυτικών υπερδυνάμεων. Η σημασία όμως της ασφαλούς μετάβασης των 

αραβικών κρατών σε δημοκρατικά καθεστώτα είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο λόγω του 

πολιτικού της βάρους, αλλά και λόγω των ενεργειακών επιπτώσεων που συνεπάγεται. Για 

παράδειγμα, η πιθανότητα ενός failedstate στην Αίγυπτο ή τη Λιβύη έχει τεράστιες συνέπειες 

για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και οι δύο χώρες είναι 

πολύ σημαντικοί παραγωγοί και διακομιστές ενέργειας προς τη Δύση
81

.  

Η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή έχει ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις για την 

ίδια την Ευρώπη, η οποία μην έχοντας τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας αρκετής για την 

κάλυψη ούτε του ενός τρίτου των αναγκών της (σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που έχουν μία 

μεγαλύτερη αυτάρκεια), είναι ακόμη πιο εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της παραγωγής εξ 

ανατολών, με την Ιταλία να εισάγει από τη Λιβύη το 15% του φυσικού αερίου της και το 20% 

του πετρελαίου. Όσον αφορά την Ευρώπη ως σύνολο, οι εισαγωγές της από τη Βόρεια 

Αφρική φτάνουν το 12% για το πετρέλαιο και το 19% του φυσικού αερίου, ενώ οι εισαγωγές 

από τη Μέση Ανατολή αποτελούν το 19% για το πετρέλαιο
82

.  

Η έμφαση στον οικονομικό τομέα και τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης και 

συνόρων ήταν δυσανάλογη προς την προσοχή που έπρεπε να δοθεί σε βασικές παραμέτρους 

για τη συνεργασία των δύο πόλων όπως την εκδημοκράτιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Υπήρξε έμφαση στη σταθερότητα η οποία όμως αποδείχθηκε στασιμότητα, τόσο πολιτική 

όσο και οικονομική, και επέφερε τα περιφερειακά προβλήματα τα οποία τώρα αντιμετωπίζει 

ο αραβικός κόσμος. Το επίσημο νέο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες ΜΕΝΑ 

δίνεται από το κείμενο της Κομισιόν “Partnership for Democracy and SharedProsperity” το 

οποίο δίνει, όπως είναι και σωστό πλέον, μεγαλύτερη έμφαση στην εκδημοκράτιση και τη 
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δόμηση θεσμών, την πιο άμεση σύνδεση με τους ίδιους τους πολίτες και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

Ένα συντονισμένο νέο πλαίσιο είναι απαραίτητο, καθώς η πτώση των καθεστώτων 

είναι μεν εύκολη, η ανάδειξη νέων βιώσιμων είναι δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Ας 

μην ξεχνάμε ότι καθεστώτα σαν αυτό του Μουμπάρακ και του Καντάφι προέκυψαν από 

παρόμοιες εξεγέρσεις και υποθετικά είχαν έρθει για να υπηρετήσουν το λαό. Η ΕΕ λόγω της 

δραστηριοποίησης της στην περιοχή, αλλά λόγω και της γεωγραφικής της εγγύτητας, πρέπει 

να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δόμηση των νέων κοινωνιών στις χώρες ΜΕΝΑ. 

Η βασική παράμετρος, όμως, την οποία πρέπει να λάβει υπόψη της η ΕΕ είναι ότι 

πλέον η συνεργασία της και η προσέγγισή της θα πρέπει να γίνονται στη βάση του 

πληθυσμού των χωρών και όχι σε επίπεδο ελίτ. Θα είναι μία προσέγγιση bottomup και όχι 

topdown, εφόσον βέβαια πρόκειται για μία πραγματικά δημοκρατική μετάβαση στις χώρες 

αυτές. 

Ωστόσο, η προσέγγιση θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαρακτηριστεί 

ως πολιτικός ιμπεριαλισμός από τα αραβικά κράτη. Γι αυτό το λόγο, θα πρέπει η Δύση 

αφενός να εστιάσει κυρίως στο κράτος δικαίου αντί για το χαρακτηρισμό του πολιτεύματος, 

καθώς και να καταστήσει σαφές ότι απλώς βοηθά και επιβλέπει τη διαδικασία της μεταβολής, 

δεν την επιβάλλει η ίδια. Για να είναι ελκυστικό το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις χώρες 

ΜΕΝΑ, θα πρέπει να παραχωρηθούν πλήρη δικαιώματα, ισότιμα με αυτά των κρατών-μελών 

της ΕΕ, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους τους. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία 

της Ένωσης δεν είναι ιδιαίτερα θετική όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, 

καθώς άπτεται του ευαίσθητου τομέα της μετανάστευσης, και θέλει να υπάρξουν μόνον οι 

άλλες 3 ελευθερίες. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει, όπως προαναφέρθηκε, προσέγγιση όχι μόνον των 

πολιτικών κομμάτων αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, μέσω της επικοινωνίας με ομάδες 

πολιτών, με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ενώ εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η 

ισότιμη προσέγγιση της αντιπολίτευσης. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει και προσέγγιση 

εξωτερικών δυνάμεων, με βασικές τις ΗΠΑ και την Τουρκία. Την πρώτη γιατί έχει 

σημαντικά συμφέροντα και ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, τη δεύτερη δε λόγω 

του ότι αποτελεί ένα από τα επιτυχημένα μοντέλα δημοκρατικής μετάβασης και κοσμικού 

ισλαμικού καθεστώτος στις αραβικές χώρες, παρά τα σκαμπανεβάσματα που έχει. Το 61% 

του αραβικού πληθυσμού άλλωστε βρίσκει την Τουρκία ως μοντέλο-πρότυπο για τις 

υπόλοιπες αραβικές χώρες. 

Όπως όμως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο διακύβευμα βρίσκεται στην περιοχή των 

χωρών του Κόλπου, οι οποίες είναι οι σημαντικότεροι παραγωγοί ενέργειας και στις οποίες 

έχουν σημειωθεί επίσης αναταραχές που έχουν πυροδοτήσει φόβους για την εξάπλωση της 

Αραβικής Άνοιξης και πέρα από την εγγύτερη περιοχή των ΜΕΝΑ. 

Όπως έχει παρατηρηθεί, παράλληλα με την αραβική άνοιξη, έχει σημειωθεί και ένας 

ανερχόμενος αντιαμερικανισμός στις περισσότερες αραβικές χώρες τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα των επιμέρους αποτυχημένων αμερικανικών πολιτικών στην περιοχή, 

καθώς και του γεγονότος ότι οι δυτικές κυβερνήσεις κατά κύριο λόγο είχαν σχέσεις 

συνεργασίας με τους αυταρχικούς αρχηγούς κρατών τους οποίους οι πρωταγωνιστές της 

Αραβικής Άνοιξης ήρθαν να αποτρέψουν (για παράδειγμα αναφέρεται ότι ο Μουμπάρακ 

ήταν σημαντικός σύμμαχος της Ευρώπης στην πρωτοβουλία Union for the Mediterranean). 

Αναφερόμενος σε αυτή την αντιμετώπιση της Δύσης από τη μουσουλμανική ανατολή, ο 
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πρώην πρόεδρος των Η.Π.Α, Obama, στην ομιλία του στο Κάιρο έκανε λόγο για ένα «νέο 

ξεκίνημα μεταξύ των ΗΠΑ και των Μουσουλμάνων»
83

. 

Ευρωπαϊκή  Πολιτική  Γειτονίας  

Η ΕΠΓ αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Όπως αναλυτικά είδαμε ανωτέρω, η ΕΕ εστιάζει εδώ και δεκαετίες στα κράτη 

Ανατολικά και Νότια, ώστε να υπάρχει συνεργασία σε πολιτικούς, οικονομικούς τομείς, 

ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Έτσι, η ΕΠΓ αναπτύχθηκε το 2004 με στόχο την αποφυγή της 

εμφάνισης νέων διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της διευρυμένης ΕΕ και των γειτόνων μας 

αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί η ευημερία, η σταθερότητα και η ασφάλεια όλων.  

Βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων
84
. Για κάθε χώρα με την οποία συνεργάζεται στην ΕΠΓ υπάρχει 

ένα σχέδιο δράσης που αντανακλά τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε χώρας, αλλά και τα 

ενδιαφέροντα της Ένωσης. Ανάμεσα σε αυτά, υπάρχουν και για τις χώρες της Μεσογείου: 

Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία,Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία
85

. 

Βασική αρχή για την κατανόηση του πώς λειτουργεί η ΕΠΓ είναι ότι αποτελεί μια 

κοινή πρωτοβουλία και η εφαρμογή της απαιτεί δράση και από τις δύο πλευρές που 

συμμετέχουν. Η ΕΕ ουσιαστικά «απαιτεί» τη δέσμευση των συμμετεχόντων στις αρχές της 

δημοκρατίας, στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, των 

αρχών της οικονομίας της αγοράς και της αειφόρου ανάπτυξης. Η ΕΕ από μεριά της, στηρίζει 

την επίτευξη των στόχων αυτών μέσω χρηματοδότησης, οικονομικής ολοκλήρωσης και 
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πρόσβασης στις αγορές της ΕΕ, ευκολότερων ταξιδιών στην ΕΕ και τέλος μέσω τεχνικής και 

πολιτικής στήριξης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ οι βασικές αρχές και 

στόχοι της ΕΠΓ ισχύουν για όλους τους εταίρους, η σχέση που διαμορφώνει η ΕΕ με κάθε 

έναν από τους συνεργάτες είναι μοναδική, και τα μέσα της ΕΠΓ προσαρμόζονται στην 

καθεμία από αυτές τις σχέσεις
86
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