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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με αφορμή την προαναφερόμενη επικαιρότητα, σκοπός της εργασίας είναι να 

δώσει μια πανοραμική προσέγγιση της παρούσας κατάστασης σχετικά με την 

ΚΕΠΠΑ απο τη μεταψυχροπολεμική περίοδο μέχρι και σήμερα, ποια ζητήματα 

παραμένουν άλυτα και πως επρόκειτο να εξελιχθεί ο χώρος της ευρωπαϊκής αλλά και 

της αμερικανικής αμυντικής πολιτικής. Σκοπός της είναι η ανάλυση της αμυντικής 

διπλωματίας ως ορθολογικό εργαλείο εκπλήρωσης στόχων της εξωτερικής πολιτικής 

για την προώθηση των συμφερόντων των κρατών-μελών στην νέα διαμορφούμενη 

παγκόσμια τάξη πραγμάτων. 

Έχουν ληφθεί υπόψη για την μέθοδο προσέγγισης, οι δρώντες που στήριξαν την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που εξακολουθούν να συμμετέχουν στη 

διαμόρφωσή της ΚΕΠΑΑ. Για να πετύχει τον σκοπό της, η ανάλυση έθεσε σαν επί 

μέρους στόχο να εμβαθύνει στο ρόλο της ισχύος της συγκεκριμένης πολιτικής, να 

διαπραγματευτεί με ποιο τρόπο η οικονομική κρίση επέδρασε στο ευρωπαϊκό 

αμυντικό περιβάλλον, να αναρωτηθεί αν η ΕΕ έχει «Υψηλή Στρατηγική» και ποιες 

είναι οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 

Τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: α) ποιοι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες 

εξειδικεύουν τις εθνικές στρατιωτικές δυνάμεις , β) κατά πόσο είναι αποτελεσματικό 

το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο των εισαγωγών/εξαγωγών του λογισμικού των 

ενόπλων δυνάμεων της ΕΕ; γ) πως οι επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα επηρεάζουν 

τους διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς όσον αφορά τις διατάξεις ή τη 

χρηματοδότηση; δ) γιατί η απροθυμία των Ευρωπαίων να δαπανήσουν παραπάνω στο 

τομέα της Άμυνας, έχει καταστήσει την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας λιγότερο 

αποτελεσματική από την αναμενόμενη; ε) με ποιό τρόπο θα μπορούσε να 

οικοδομηθεί μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, ζ) δια ποίων οδών η εξωτερική 

πολιτική, η πολιτική ασφάλειας των ΗΠΑ και οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας 

διαδραματίζουν ρόλο στην ΕΕ δια μέσου των προϋποθέσεων των κρατικών 

προμηθειών και των συνεργασιών τους με αντίστοιχες ευρωπαϊκές; Τέλος, 

προτείνονται λύσεις εντασσόμενες στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας για την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΚΕΠΠΑ, ΕΠΑΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, άμυνα, ασφάλεια, 

ένοπλες δυνάμεις, εξωτερική πολιτική, ΝΑΤΟ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων χαράζει μια νέα πραγματικότητα για 

την έννοια της ασφάλειας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, επαναπροσδιορίζονται οι 

επιθυμίες των ΗΠΑ όσο αφορά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας ενώ ο ρόλος 

του ΝΑΤΟ φαίνεται να μεταβάλλεται. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη παραμένει 

διστακτική ύστερα από τις πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν τόπο στα Βαλκάνια, 

αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα αλλά και τη νομιμότητα των επεμβάσεων 

(Wallace, 2001). Ακόμα και οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανταγωνίζονται 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την μεγέθυνση των εθνικών τους κερδών, την 

διατήρηση των εθνικοκρατικών τους δράσεων και την προώθηση διμερών σχέσεων, 

δείχνοντας πως οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα «κοινή ταυτότητα» σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας (Μαμμωνάς). 

Στη μεταψυχροπολεμική εποχή, δημιουργήθηκαν οι πρώτες συνθήκες διεύρυνσης 

της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, οι 

Ευρωπαίοι εταίροι ήταν επιφυλακτικοί προς αυτή την κατεύθυνση καθώς επικράτησε 

ο φόβος της ρήξης με το ΝΑΤΟ στο συνεργατικό πλαίσιο ασφάλειας. Ο Kohl και ο 

Mitterrand 1 είχαν συμφωνήσει όχι μόνο για την ΟΝΕ και το ευρώ, αλλά και για τη 

δημιουργία της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας και τη μετεξέλιξη του 

γαλλογερμανικού άξονα σε ευρωπαϊκό στρατό. Για αυτή τη προοπτική, η βρετανική 

κυβέρνηση εξέφρασε ανησυχίες επιχειρώντας να περιορίσει την ευρωπαϊκή αμυντική 

δύναμη και να την προσαρτήσει στην Ατλαντική Συμμαχία (Αρβανιτόπουλος, 2017). 

Την ίδια περίοδο, τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα διαφορετικό 

διεθνές περιβάλλον στο οποίο δοκιμάζονται προκειμένου να αποδείξουν το βαθμό 

προόδου της υπερεθνικής τους συνεργασίας.  

Μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η πολιτική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδέας 

επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Η συνεργασία σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής (Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία) ανάμεσα στα διάφορα πολιτικά κείμενα 

και στους Ευρωπαίους εταίρους είναι καταδικασμένη να αποτύχει εξαιτίας της 

αδυναμίας των Δυτικοευρωπαίων να διαφύγουν από τη σφαίρα επιρροής της 

                                                           
1      Η συνεργασία των δύο πολιτικών ηγετών (Helmut Kohl, καγκελάριου της Γερμανίας  και του 

γάλλου προέδρου, François Mitterrand) επηρέασε βαθύτατα την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με την συγκρότηση του γαλλογερμανικού άξονα που οδήγησε την Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή 

από τα τέλη του Ψυχρού Πολέμου έως το κατώφλι του 21ου αιώνα. Πηγή: 

http://www.skai.gr/news/world/article/348907/pethane-o-helmout-kol1/#ixzz4v2OwVDwt  
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Washington. Μια τέτοια συνεργασία θα αμφισβητούσε το ρόλο των Ηνωμένων 

Πολιτειών στη παγκόσμια πολιτική σκηνή και θα κλόνιζε τη παγκόσμια τάξη 

πραγμάτων. Όμως, η εξάρτηση αυτή επιδρά στην αυτονομία της εξωτερικής 

πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών σε θέματα μείζονος αμερικανικού συμφέροντος 

και οριοθετεί τη δυναμική της θεσμοθετημένης ΕΠΣ.  Σε ένα ήδη αναστατωμένο 

διεθνές πολιτικό περιβάλλον, η αυγή του 21ου αιώνα καταδικάζει τη σχέση των 

Ηνωμένων Πολιτειών με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 

2001 και η επακόλουθη καταδίκη της τρομοκρατίας δίνουν άλλοθι στις ΗΠΑ να 

κρίνουν τον ειρηνευτικό ή επιθετικό χαρακτήρα κάθε χώρας και να ορίζουν ως εχθρό 

όποιον εναντιώνεται στις θέσεις του Λευκού Οίκου. Ο λεγόμενος «άξονας του 

κακού» στις δηλώσεις της Washington προκαλεί αναστάτωση στην άλλη πλευρά του 

ωκεανού, καθώς οι ευρωπαίοι εταίροι αντιλαμβάνονται την πρόθεση του συμμάχου 

τους για πολεμική σύγκρουση στα πλαίσια του δόγματος της «προληπτικής δράσης» 

(Παπακωνσταντής, 2016). 

Την ίδια χρονική στιγμή, δημιουργείται η αδήριτη ανάγκη για την ΕΕ να ξεφύγει 

από τα στενά γεωγραφικά της όρια και να χαράξει μία σταθερή πολιτική πορεία, που 

θα ξεκινήσει με μια ενιαία εξωτερική πολιτική και κατ’επέκταση μία κοινή αμυντική 

στρατηγική. Το 1999, η ειρωνική κριτική που δέχεται η Κοινότητα ως «οικονομικός 

γίγαντας και πολιτικός νάνος» διαψεύδεται με τη δέσμεύση της για την ίδρυση 

αμυντικής πολιτικής και τη δημιουργία στρατού. Σκοπός της είναι η βελτίωση των 

στρατιωτικών της δομών, κάτι που θα ευνοήσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση και θα 

δώσει λύσεις στις πολιτικές εκκρεμότητες με τις ΗΠΑ (Μαμμωνάς). Αρκετοί 

αναλυτές αισθάνονταν ότι η Ευρώπη έπρεπε να παραμείνει «άμαχη δύναμη» να 

λειτουργεί ως παράδειγμα, να μεταδίδει τις αξίες της και να μην αποτελεί 

στρατιωτικό παράγοντα. Άλλοι υποστήριξαν μια δυναμική θέση για την βαρύτητα της 

Ευρώπης και τη πιθανότητα αναθεώρησης του ζητήματος της «σκληρής» ισχύος της 

δεδομένης της ανικανότητάς της να ανταποκριθεί ως φορέας στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία και της μειονοτικής της θέσης απέναντι στη τεχνολογική πρόοδο των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας και περαιτέρω μια σειρά άλλων κινήσεων που οδήγησε στη 

δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας (ESS) το 2003. 

Αντιμετωπίζοντας την ασφάλεια και την άμυνα ως ευρύτερες έννοιες οπου τα 

γεγονότα μακρινών χωρών είχαν άμεσες επιπτώσεις στις ακτές της Ευρώπης, η 
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έκθεση υποχρέωνε λογικά τους Ευρωπαίους (με βάση το κανόνα της 

αλληλεξάρτησης) να εμπλακούν στις διεθνείς υποθέσεις (Cox, 2013).  
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Ο «μακρύς δρόμος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια κοινή άμυνα  

 

Πηγή: www.reuters.com, «Europe's long road in search of common defense», 28/04/2016. Ανακτήθηκε 

στις 28/10/2017. 

1949

• Ίδρυση Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) 
απο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

1950

• Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα προτείνεται ως 
εναλλακτική λύση του ΝΑΤΟ για την ενσωμάτωση της Δυτικής 
Γερμανίας και τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

1954

• Το γαλλικό κοινοβούλιο απορρίπτει το σχέδιο. Διαμορφώνεται 
η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, μια ομάδα κοινής άμυνας με 
ενωμένη αεροπορία και διοίκηση απο το Βέλγιο, τη Γαλλία, το 
Λουξεμβούργο, τη Βρετανία και τις Κάτω Χώρες. 

1993

• Η Συνθήκη του Μάαστριχτ επαναπροσδιορίζει την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και εισάγει μια κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική επιτρέποντας στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να 
αναλάβουν κοινή δράση στην εξωτερική πολιτική.

2003

• Επιχείρηση Άρτεμις: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει την 
πρώτη ανεξάρτητη στρατιωτική της αποστολή εκτός 
ευρωπαϊκών συνόρων με την υποστήριξη των Ηνωμένων 
Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

2004

• Δημιουργείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας για την 
ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών.

2007

• Συγκρότηση δυνάμεων ταχείας αντίδρασης (EU battlegroups)
κάτω απο τον έλεγχο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2009

• Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, δημιουργώντας έναν 
επικεφαλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

2016

• Η Γαλλία και η Γερμανία υποβάλλουν νέες προτάσεις για την 
ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. 

http://www.reuters.com/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. Ευρωπαϊκή πορεία στην πολιτική άµυνας και ασφάλειας 

1.1. Ο Μεταπολεμικός κόσμος - Η πορεία προς την ενοποίηση της Ευρώπης 

 

« Η Ευρώπη δεν θα γινόταν με μια κίνηση αλλά με συγκεκριμένα επιτεύγματα που 

θα δημιουργούσαν, κατ’αρχήν μια αληθινή αλληλεγγύη»  

Ζαν Μονέ, εμπνευστής και αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Ο παγκόσμιος ενθουσιασμός για τη συμμαχική νίκη γρήγορα αντικαταστάθηκε 

από την κλιμάκωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στη καπιταλιστική Δύση και τη 

κομμουνιστική ΕΣΣΔ, αναγεννώντας την ελπίδα της ευρωπαϊκής ιδέας. Αυτή τη 

φορά, σε ένα νέο παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη που αντανακλούσε ντε φάκτο 

ισορροπίες επί του εδάφους εξαιτίας της προέλασης των συμμαχικών στρατευμάτων. 

Υπό την βαθιά επιρροή του ψυχροπολεμικού διπολισμού και την έκβαση δύο ακόμα 

καταστροφικών πολέμων, η Ευρώπη παρέμεινε για περισσότερο από τέσσερις 

δεκαετίες διχοτομημένη. Ο φόβος του γερμανικού μιλιταρισμού και η ανάγκη για την 

εξεύρεση πεδίων συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Δυτικής Γερμανίας αποτέλεσαν 

βασικές παραμέτρους για την ίδρυση μιας νέας ένωσης κρατών. Η ανάγκη αυτή 

γίνεται επιτακτική, όταν οι ΗΠΑ θέτουν επί τάπητος το ζήτημα του επανεξοπλισμού 

της τελευταίας, δεδομένης της υπεροχής των χερσαίων σοβιετικών δυνάμεων στην 

ανατολική Ευρώπη και της κλιμάκωσης της ψυχροπολεμικής κρίσης στην Κορέα. Με 

τις συνθήκες αυτές, στα τέλη της δεκαετίας του ’40, αναπτύσσεται δυναμική 

αναζήτηση για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού εγχειρήματος με στόχο την 

πλήρη πολιτική και οικονομική επανένταξη της Δυτικής Γερμανίας. Με τη 

πυροδότηση των διεργασιών για τη συγκρότηση της πρώτης Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, οι ελίτ των «6» αποφάσισαν να αμβλύνουν τις εφιαλτικές μνήμες των 

πολέμων μέσω της αναζήτησης μιας νέας προσέγγισης. Ιδιαίτερα τη διετία 1948-

1950, οι συναντήσεις της πολιτικής ελίτ επικεντρώθηκαν στην ανάγκη μιας 

γαλλογερμανικής συνεργασίας σε βιομηχανικούς κλάδους (Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας, 2014).  

Τα ευρωπαϊκά κράτη παραμένουν ανήσυχα πριν ακόμα τον τερματισμό του 

πολέμου. Τον Οκτώβριο του 1944, πραγματοποιείται συνάντηση Churchill και Stalin 

στη Μόσχα προκειμένου να γίνει η διαπραγμάτευση για τη «διανομή» της 
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Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα) 

σε ζώνες επιρροής. Η συνάντηση αυτή σήμανε και την κατάργηση των βασικών 

αρχών (αρχή αυτοδιάθεσης, κυρίαρχη ισότητα των κρατών, πολιτικές ελευθερίες 

πολιτών), που είχαν διακηρύξει οι «Μεγάλοι Σύμμαχοι» κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα ευρωπαϊκά κράτη συσπειρώθηκαν σε ένα 

σύνθετο σύστημα συνθηκών, που γέννησε κλειστούς διεθνείς οργανισμούς. Ένας από 

αυτούς αποτέλεσε και το Σύμφωνο Δυτικής Ένωσης (Σύμφωνο των Βρυξελλών-Pacte 

de l’Union Occidentale), που ιδρύεται το Σεπτέμβριο του 1948 στα πλαίσια του 

Συμφώνου των Βρυξελλών. Ένα όργανο στρατιωτικής άμυνας και ο πρώτος 

μεταπολεμικός οργανισμός στόχευε στην ασφάλεια των κρατών-μελών του2 και την 

αμυντική, συλλογική, αυτόματη και απέναντι στον ΟΗΕ, συμπληρωματική βοήθεια. 

Παρόλα αυτά, η Συνθήκη ίδρυσης του Συμφώνου αδρανοποιείται από το 1952 αφού η 

εμφάνιση νέων, αποτελεσματικότερων οργανισμών κάλυπταν τον τομέα δράσης του 

(Τενεκίδης, 1981).  

Οι Τενεκίδης & Τενεκίδου-Φραγκοπούλου (1981) στο βιβλίο τους «Διεθνείς 

Οργανισμοί: Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί» αναφέρουν πως ο απώτερος αντικειμενικός 

σκοπός των Κοινοτήτων είναι η συσσωμάτωση των κρατών-μελών της Κοινότητας 

στα πλαίσια ενός πολιτικού οργανισμού. Η Διακήρυξη του R.Schuman, προοίμιο της 

Συνθήκης της ΕΚΑΧ, της ΕΟΚ και της ΕΚΑΕ αποτελούν τις απαρχές της κοινοτικής 

οργάνωσης. Περαιτέρω, η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποπειράται για 

πρώτη φορά τη συγκρότηση Πολιτικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1952-1953), μετά 

από πρόσκληση του Συμβουλίου Υπουργών της Κοινοπραξίας Άνθρακα και Χάλυβα. 

Πολιτικές προσωπικότητες των έξι ευρωπαϊκών κρατών αναφέρθηκαν συχνά στη 

πολιτική συνεργασία των κρατών μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου πολιτικής 

ενοποίησης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ανέλαβε μετά 

την αποτυχία του σχεδίου της «Ευρώπης των πατρίδων» νέα πρωτοβουλία για την 

ένωση των ευρωπαϊκών κρατών (1962), ένα σχέδιο που δεν ευδοκίμησε. Τα μικρά 

κράτη αντέδρασαν φοβούμενα την επικράτηση των δύο μεγάλων κρατών. Σε 

σύσκεψη της Γαλλικής Επιτροπής της Εθνικής Απελευθέρωσης στις 5 Αυγούστου 

1943, ο Monnet δήλωσε: «Δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη εάν τα 

κράτη ανασυσταθούν στη βάση της εθνικής κυριαρχίας... Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι 

πολύ μικρές για να εγγυηθούν στους λαούς τους την αναγκαία ευημερία και 

                                                           
2 Σε περίπτωση εκδήλωσης επιθετικής πολιτικής εκ μέρους της Γερμανίας. 
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κοινωνική ανάπτυξη. Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να συγκροτηθούν στο πλαίσιο 

ομοσπονδίας...», αποτυπώνοντας για πρώτη φορά το όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης. 

Ένα χρόνο αργότερα, ο ίδιος αναλαμβάνει τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου 

εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, με στόχο την βελτίωση της γαλλικής οικονομίας και 

την ανοικοδόμηση της χώρας. Στις 9 Μαΐου 1950, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών 

Robert Schuman εκφώνησε τη γνωστή Διακήρυξη εξ ονόματος της γαλλικής 

κυβέρνησης. Ιθύνων νους και συντάκτης της Διακήρυξης, με την οποία προτεινόταν 

να τεθεί το σύνολο της γαλλογερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό τη 

διαχείριση μιας Ανώτατης Αρχής, ήταν επίσης ο Μονέ. Η Διακήρυξη έτυχε θετικής 

ανταπόκρισης από τις κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, 

του Βελγίου και του Λουξεμβούργου και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, προάγγελου της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, η 

αποτυχημένη απόπειρα συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας το 

1954, πυροδοτεί την ίδρυση μιας νέας επιτροπής, της Δράσης για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Ευρώπης με στόχο να καταστεί κινητήρια δύναμη πολλών εξελίξεων 

προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, (δημιουργία της Κοινής 

Αγοράς, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, οι σύνοδοι κορυφής του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική 

ψηφοφορία) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, n.d.). 

Η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ταυτότητας ξεκινάει με την ανάγκη 

συσπείρωσης των Δυτικοευρωπαίων γύρω από ένα αμυντικό σύστημα. Ως εκ τούτου, 

η Δυτική Ένωση (Western Union) (1948) ιδρύεται με την υπογραφή της Συμφωνίας 

των Βρυξελλών, γνωστής ως Οργανισμός του Συμφώνου των Βρυξελλών (Brussels 

Treaty Organization-BTO) (Κορώνης, 2015). Περαιτέρω, η υπογραφή του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty) σηματοδοτεί την συγκρότηση 

της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης, 

ΗΠΑ και Καναδά η οποία αναλαμβάνει τις στρατιωτικές αρμοδιότητες του 

Οργανισμού του Συμφώνου των Βρυξελλών (Τσακαλογιάννης, 1996). 

Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, οι προσπάθειες για την διαμόρφωση ενός 

πλαισίου πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, στη βάση υπερεθνικών 

δομών όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα και διακυβερνητικών όπως τα σχέδια 

Fouchet, απέτυχαν, γεγονός που δεν οδήγησε στην εγκατάλειψη της ιδέας αυτής. Με 
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τη τελική έκθεση της Συνόδου Κορυφής της Χάγης, το Δεκέμβριο του 1969 τονίζεται 

ο πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

προκειμένου να αναλάβει η Ευρώπη τις διεθνείς ευθύνες, που της αναλογούσαν. Τον 

Οκτώβριο του 1970, οι υπουργοί Εξωτερικών των έξι υιοθετούν το σχετικό κείμενο, 

που αποτέλεσε την αφετηρία της πρώτης περιόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Συνεργασίας (ΕΠΣ) (Πασσάς & Δημητρακόπουλος, 1995). Όπως σχολιάζει η 

Καραμούζη (2014), καμπή στην ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτελούν οι 

υπογραφές των Συνθηκών ίδρυσης (25 Μαρτίου 1957) που δημιουργούσαν την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 

Ενέργειας (Ευρατόμ). «Επανεκκίνηση της Ευρώπης» αναφέρει ότι αποκλήθηκε η 

έντονη διπλωματική διεργασία που ξεκίνησε στη Μεσσήνη της Σικελίας την 1η 

Ιουνίου 1955, για να ακολουθήσουν οι διαβουλεύσεις των Έξι, υπό την προεδρία του 

Βέλγου υπουργού των Εξωτερικών, Paul-Henri Spaak, κατά τη διακυβερνητική 

διάσκεψη που συνεκλήθη για να υλοποιήσει τα δύο παράλληλα σχέδια που 

αφορούσαν τη δημιουργία της Κοινής Αγοράς και της Ευρατόμ. 

Είναι γνωστό πως το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συνδέεται με μια 

πολιτικά και οικονομικά κατεστραμμένη Ευρώπη. Τα πρώην αντιμαχόμενα κράτη 

βρίσκονται αντιμέτωπα με την οικοδόμηση του μέλλοντός τους, μέσα σε ένα ριζικά 

διαφορετικό διεθνές περιβάλλον από το προπολεμικό. Σύντομα, το διεθνές 

πολυπολικό σύστημα μεταβάλλεται σε διπολικό, κάτι που τα υποχρεώνει να 

υποδεχτούν μια νέα πολιτικοστρατιωτική πραγματικότητα και να ενταχθούν σε έναν 

από τους δύο πόλους με τις συνεπαγόμενες εξαρτήσεις τόσο στον πολιτικό όσο και 

στον οικονομικό τομέα  Η Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, βρίσκει τη «γηραιά 

ήπειρο» διαιρεμένη μεταξύ του στρατοπέδου των ΗΠΑ (κράτη δυτικής και νότιας 

Ευρώπης) και εκείνου της τέως Σοβιετικής Ένωσης (λαϊκές δημοκρατίες Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης) ενώ ο διχασμός ενισχύεται περαιτέρω με την πρόσδεση 

«κρατών-δορυφόρων» στα «κράτη-πυλώνες» του διπολικού συστήματος 

(Παπακωνσταντής, 2016). Παράλληλα, η λήξη του πολέμου σήμανε μεθοδικές 

προσπάθειες για την αύξηση της επιρροής των κρατών και της διατήρησης των 

εθνικών παραδόσεων τους μέσω της συγκρότησης μιας κοινής πολιτικής στο 

αμυντικό πεδίο. Η υπογραφή της Συνθήκης των Βρυξελλών (17 Μαρτίου 1948), 

έθεσε ως στόχο την αντιμετώπιση της σοβιετικής απειλής τον οποίο τελικώς 

αδυνατούσε να εκπληρώσει. Σύμφωνα με τα μέλη της, ιδίως τη Βρετανία και τη 
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Γαλλία, η έλλειψη των απαραίτητων στρατιωτικών δυνάμεων και αμυντικών 

δυνατοτήτων έγινε εμφανής κατά τον αποκλεισμό του Βερολίνου.  

Το επόμενο έτος, η ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών κρατών προχώρησε στην ίδρυση 

του ΝΑΤΟ με αποτέλεσμα να αναλάβει η Συμμαχία και οι ΗΠΑ το ρόλο του εγγυητή 

της ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η ευθύνη των Αμερικανών συνοδεύτηκε με 

την προτροπή τους στην εξεύρεση λύσεων και μέσων για την αντιμετώπιση της 

κομμουνιστικής απειλής. Μια από αυτές τις λύσεις ήταν μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή 

δύναμη υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και καθώς ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη για τους 

Ευρωπαίους η ιδέα της ανασύστασης των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων 

οδηγήθηκαν το 1950 στην ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ)3 

(Ντόκος, 2006). Σύμφωνα με το πνεύμα των ιδρυτικών Συνθηκών, η πορεία της 

οικονομικής ένωσης θα έπρεπε να συνδυαστεί με αντίστοιχη πολιτική πρόοδο με 

στόχο να ανταποκριθεί η Ευρώπη στις αυξανόμενες υποχρεώσεις στη διεθνή πολιτική 

σκηνή. Η συνεργασία στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα εξασφάλιζε την 

αμοιβαία κατανόηση μέσω τακτικών διαβουλεύσεων και την ενίσχυση της 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών. Τα διεθνή θέματα θα καλύπτονταν από την 

πολιτική αυτή συνεργασία ενώ η ευθύνη της επίτευξης των στόχων θα ανατεθόταν σε 

μια απλή οργανωτική δομή.  Έτσι, ως κύριο πολιτικό όργανο ορίζεται η Σύνοδος των 

Υπουργών Εξωτερικών, με σύγκλιση ανα εξάμηνο της οποίας τη προετοιμασία 

αναλαμβάνει η Πολιτική Επιτροπή (διευθυντές πολιτικών υποθέσεων των 

Υπουργείων Εξωτερικών). Στο ίδιο πλαίσιο, ένα δίκτυο ευρωπαίων ανταποκριτών θα 

ήταν υπεύθυνο για την ομαλή έκβαση των αποφάσεων μεταξύ των κρατών-μελών και 

οι έξι θα διαβουλεύονταν με την επιτροπή των Ε.Κ σε περίπτωση που οι εργασίες της 

ΕΠΣ επηρέαζαν την κοινοτική δραστηριότητα (Πασσάς & Δημητρακόπουλος, 1995). 

Περαιτέρω, ο Tony Judt στο βιβλίο του «Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο» (2005), 

σχολιάζει πως η ομοσπονδιακή φύση της ΕΕ δεν επιτρέπει «κανέναν μηχανισμό για 

να καθορίζει πολιτικές ασφαλείας και να τις εφαρμόζει». Τον Αύγουστο του 1950, σε 

σύσκεψη της Συμβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ο Paul 

Reynaud ως Πρόεδρος της Γαλλίας υποστήριξε την δημιουργία θέσης Ευρωπαίου 

Υπουργού Πολέμου. Ωστόσο, η ήττα της πρότασης για Ευρωπαϊκή Αμυντική Δύναμη 

και η ένταξη της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ έβαλαν τέλος στην ιδέα αυτή. Η πτώση του 

                                                           
3 Η γαλλική προσπάθεια για στενότερη συνεργασία στον πολιτικό και αμυντικό τομέα εξελίχθηκε 

μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1957 (σχέδιο Fouchet).  
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κομμουνισμού και το τέλος του Κορεατικού πολέμου ανάγκασαν τις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες σε περικοπές του αμυντικού προϋπολογισμού. Αναφορικά, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το ποσοστό των αμυντικών δαπανών των μελών του 

ΝΑΤΟ μειώθηκε στο 3,4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Για την άμυνα, η 

Γαλλία και η Βρετανία δαπανούσαν το 5% του ΑΕΠ ενώ η Δανία 1,6%, η Ιταλία 

1,5% και η Ισπανία μόλις 1,4%. Επιπροσθέτως, παρά τα σχέδια που προτάθηκαν το 

2000 για την ίδρυση ευρωπαϊκής «Δύναμης Ταχείας Επέμβασης», οι αμυντικές 

δυνάμεις καμίας χώρας δεν ήταν υπό «ευρωπαϊκό έλεγχο». Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός πως ο Ευρωπαίος επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων αλλά και ο Ύπατος 

Αρμοστής της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (στον οποίο 

ανατέθηκαν και αρμοδιότητες του πρώτου μετά την υπογραφή της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ), δεν είχαν δικαίωμα αποστολής ένοπλων δυνάμεων ή διαμόρφωσης 

πολιτικής.  

1.2. Από την Ρώμη στη Νίκαια 

Το όραμα της ενωμένης Ευρώπης άρχισε να χάνεται καθώς το έθνος-κράτος 

δήλωνε έντονα την παρουσία του και προσαρμοζόταν στις συνθήκες του πολέμου. Το 

τέλος του φεντεραλιστικού ονείρου για τρείς δεκαετίες έφερε η αποτυχία της 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (1950) καθιστώντας το ΝΑΤΟ υπεύθυνο της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Φρονηματισμένοι οι ευρωπαϊστές 

ακολούθησαν τη συμβουλή του Einaudi, αναπτύσσοντας έτσι ένα σταδιακό 

πρόγραμμα για την ενοποίηση της ηπείρου ξεκινώντας με την ΕΚΑΧ το 1951 

(Mazower, 2013). 

Οι επιπτώσεις αυτού του εγχειρήματος στη μετέπειτα πορεία της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης ήταν αισθητές. Ακόλουθο του εγχειρήματος αποτέλεσε το σχέδιο 

σύστασης της ΕΑΚ (European Defense Community) που προτάθηκε από τον 

Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Γαλλίας René Pleven ενώ είχε ήδη γίνει μία 

σχετική πρόταση από τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας Winston Churchill για τη 

δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού.  Η ΕΑΚ έβαλε ως στόχο την συγκρότηση 

μίας αμυντικής δύναμης πανευρωπαϊκά, περιλαμβάνοντας τη Γαλλία, την Ιταλία, τη 

Δυτική Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία αφού κύρια αιτία 

για την ίδρυση της αποτέλεσε η πρόταση του ΝΑΤΟ για προσχώρηση της Γερμανίας 

σε αυτό (με σκοπό την χρήση του στρατιωτικού της δυναμικού σε περίπτωση 
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σύγκρουσης με τη Σοβιετική Ένωση). Το σχέδιο αποτέλεσε μια σημαντική 

προσπάθεια για τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής στην άμυνα και τις εξωτερικές 

σχέσεις της Ευρώπης, που τόνιζε ότι οι αμυντικές δυνάμεις της Ευρώπης θα έπρεπε 

να οργανωθούν από τα ευρωπαϊκά όργανα ως βοήθεια στην Ατλαντική Συμμαχία και 

όχι μεμονωμένα ανά ευρωπαϊκό κράτος. Η ατυχής έκβαση έφερε στο φώς την 

ανικανότητα της Ευρώπης για μία ενιαία αμυντική πολιτική παρά την επιτυχημένη 

οικονομική ενοποίηση των κρατών-μελών. Ουσιαστικά, η πραγματοποίηση του 

σχεδίου της ΕΑΚ θα αποτελούσε τον πρώτο πανευρωπαϊκό στρατό, με επιμέρους 

στρατεύματα από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο 

και τη Γερμανία με κοινό αμυντικό προϋπολογισμό καθώς και στρατιωτικές 

προμήθειες, όμως η πλήρης αποδοχή της πολιτικής του ΝΑΤΟ σήμαινε τον 

αποκλεισμό κάθε σχεδίου για τη δημιουργία ανεξάρτητης ΕΑΚ (Λυμπερίου, 2016). 

Τα κράτη-μέλη αντιλήφθηκαν γρήγορα στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

στο Μιλάνο (1985) ότι η ανάγκη τροποποίησης των σημείων των προηγούμενων 

Συνθηκών ήταν επιτακτική μέσω της θέσπισης μιας Διακυβερνητικής Διάσκεψης, 

υπεύθυνη για να διαπραγματευτεί και να προετοιμάσει την αναθεώρηση των 

Συνθηκών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, στη Σύνοδο του Κορυφής του 

Λουξεμβούργου, το Δεκέμβριο του 1985 η Διάσκεψη ολοκλήρωσε τις εργασίες της 

ιδρύοντας την επονομαζόμενη Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) (υπεγράφη τον 

επόμενο χρόνο και τέθηκε σε ισχύ το 1987). Η Συμφωνία έδωσε μια νέα ώθηση στη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με την ανάπτυξη του τομέα της πολιτικής 

δράσης, την ενίσχυση του κοινοτικού θεσμικού συστήματος δίνοντας νομική βάση 

στην ΕΠΣ . Ωστόσο, τα όργανα της Κοινότητας αλλα και τα μέλη της έκριναν πως η 

διαδικασία ολοκλήρωσης δεν ενισχύθηκε αρκετά από την Συμφωνία. Ιδιαίτερα, στο 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, η άποψη αυτή ενισχύθηκε μέσω της δράσης 

διαφόρων εξωτερικών παραγόντων όπως η διάλυση του κομμουνιστικού μπλοκ και 

της Σοβιετικής Ένωσης. Σίγουρα, η κατάρρευση του κομμουνισμού άρχισε να ασκεί 

πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ώστε να μπορέσει η ίδια να αντιμετωπίσει 

καλύτερα τις νέες προκλήσεις της μεταβαλλόμενης ηπείρου. Το 1991, το αίσθημα της 

αβεβαιότητας σχετικά με τη σταθερότητα της Ένωσης ενισχύθηκε περαιτέρω με την 

πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ενώ η νέα μεταψυχροπολεμική κατάσταση μετέβαλε 

τους τομείς επικέντρωσης και το πλαίσιο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής για 
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τους Δυτικοευρωπαίους αναδεικνύοντας ερωτήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των ήδη υπάρχοντων συμφωνιών (Nugent, 2012). 

Για την επανένωση της «γηραιάς ηπείρου» πραγματοποιήθηκαν εντυπωσιακά 

βήματα στα έτη που μεσολάβησαν από το 1989 καθώς οι προσπάθειες για την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας εντάθηκαν. Με την αλλαγή της αρνητικής στάσης 

της Βρετανίας και της συνεργασίας της με τη Γαλλία, η ανάπτυξη της άμυνας ήταν 

άμεση. Η κυβέρνηση Blair επιθυμούσε την αλλαγή πολιτικής για πολλούς λόγους 

(έλλειψη επιρροής της ΕΕ, αμοιβαία εξάρτηση με τη Γαλλία λόγω των αποστολών 

τύπου Petersberg, στη Βοσνία και τη Δυτική Αφρική, συγκρότηση ενός ισχυρού 

αγγλογαλλικού άξονα), γεγονός που οδήγησε σε μια νέα απόπειρα ανάπτυξης της 

ευρωπαϊκής άμυνας. Έτσι στις 3-4 Δεκεμβρίου 1998 συντάσσεται το ανακοινωθέν 

του Σεν Μαλό, ένα κείμενο, που τονίζει την επιτακτική ανάγκη της Ένωσης για 

αυτόνομη δράση με τα κατάλληλα μέσα και και την ετοιμότητα (αξιόπιστες 

στρατιωτικές δυνάμεις) προκειμένου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε διεθνή 

κρίση. Στόχος των δύο χωρών αποτέλεσε η απόκτηση μηχανισμών πληροφόρησης, η 

ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού για την ΕΕ και η ανάληψη του βοηθητικού ρόλου 

της σε σχέση με την Ατλαντική Συμμαχία. Ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου 

αποδεικνύει πως η πολιτική προσέγγιση της βρετανικής και της γαλλικής κυβέρνησης 

και το ακόλουθο κείμενο του Σεν Μαλό είχε πρακτικά αποτελέσματα όπου η 

στρατιωτική παρέμβαση του ΝΑΤΟ και η εμπλοκή των ΗΠΑ επαναπροσδιόρισαν την 

ιδέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) (Κίντης & Ντόκος, 

2006, σ. 260-261). 

Περαιτέρω, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ λαμβάνει τόπο στην Washington (23-

25 Απριλίου 1999) σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για τη Συμμαχία, αυτής του 

εορτασμού της πεντηκοστής επετείου. Η κρίση του Κοσσυφοπεδίου επισκιάζει την 

ατζέντα συζητήσεων παρόλο που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ εγκρίνουν πλήθος 

προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιοι θέτουν σε ισχύ στρατηγική εξοπλισμού για 

τη διαχείριση της στρατιωτικής και πολιτικής της εξέλιξης και την αντιμετώπιση των 

μελλοντικών προκλήσεων ασφαλείας του 21ου αιώνα. Η νέα Στρατηγική Αντίληψη 

καθορίζει τα καθήκοντα ασφάλειας και της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας καθώς 

και τις νέες υποχρεώσεις της για την ενίσχυση της σταθερότητας της Ευρω-
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Ατλαντικής περιοχής4. Άλλα αποτελέσματα της Συνόδου περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Ασφάλειας και Άμυνας, τη διατήρηση του 

υπερατλαντικού δέσμου καθώς και την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση 

κρίσεων. Αναφορικά με το πρώτο, η Ταυτότητα θα αναπτύσσεται βάσει των 

αποφάσεων των Υπουργών Εξωτερικών που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής του 

ΝΑΤΟ στο Βερολίνο (1996), μια διαδικασία που απαιτεί συνεργασία ανάμεσα στο 

ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το δεύτερο σημαίνει την ανάγκη μιας 

δυναμικής σύμπραξης ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Επιπλέον, 

οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων (Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο, Λιβυή) 

αποδεικνύουν τον αποτελεσματικό ρόλο της Συμμαχίας στην ευρωατλαντική ειρήνη 

και ασφάλεια και για το προβλέψιμο μέλλον η Στρατηγική Αντίληψη καθορίζει ένα 

συνδυασμό πυρηνικών και συμβατικών δυνάμεων της Συμμαχίας με βάση την 

Ευρώπη (Μαρκαντωνάτος). 

1.3. Συνθήκη του Μάαστριχτ 

Η εφαρμογή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) το 1991, 

αντιπροσωπεύει ένα νέο στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δημιουργεί μία 

Ευρωπαϊκή Ένωση τριών πυλώνων και θέτει τη νομική βάση για τη κοινή εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) ενόψει μιας προοπτικής για κοινή 

αμυντική συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβατή με εκείνη της 

Ατλαντικής Συνεργασίας. Όπως και η ΕΕΠ, η Συνθήκη του Μάαστριχτ περιείχε 

ποικίλες νομικές διατάξεις. Ειδικότερα, περιελάμβανε τη συγκρότηση μιας συνθήκης-

ομπρέλας (ΣΕΕ) με ουσιαστικές αναθεωρήσεις στις Ιδρυτικές Συνθήκες, πολλά 

πρωτόκολλα και δηλώσεις η οποία όριζε αυστηρά πως τα κράτη-μέλη  προσπαθούν 

να διατυπώνουν μια ενιαία εξωτερική πολιτική. 

Το άρθρο της ΣΕΕ προέβλεπε τη σύγκληση ΔΔ το 1996 για την εξέταση της 

λειτουργίας της Συνθήκης. Υπήρχαν βάσιμοι λόγοι να υποστηρίξει κανείς ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο (η κύρια αντίθεση γα την ολοκλήρωση της διαδικασίας) 

επρόκειτο να αρθεί με τις εκλογές του Μαϊου του 1997. Ο ηγέτης του Εργατικού 

Κόμματος και ο νέος πρωθυπουργός, Tony Blair δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση 

                                                           
4     Τα αποτελέσματα της Στρατηγικής Αντίληψης του 1991 αναφέρουν ότι η απειλή πολεμικής 

σύγκρουσης στην Ευρώπη δεν ήταν πιθανή. Αντιθέτως, υπήρχαν προβλήματα και δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν τα μέλη της Συμμαχίας και άλλα κράτη της ευρωατλαντικής περιοχής όπως οι 

εθνικές συγκρούσεις, η πολιτική αστάθεια, οι ασταθείς οικονομίες και η διάδοση όπλων μαζικής 

καταστροφής (βιολογικών, χημικών, πυρηνικών).  
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επρόκειτο να ακολουθήσει πολιτική «εποικοδομητικής δέσμευσης» έναντι της ΕΕ η 

οποία δεν μεταβλήθηκε ακριβώς αλλά οδήγησε σε γενικότερη αλλαγή της στάσης της 

χώρας σε διάφορα ζητήματα. Η αλλαγή αυτή συνέβαλε ώστε να διεξαχθεί ομαλότερα 

η Σύνοδος Κορυφής του Άμστερνταμ από εκείνη του Μάαστριχτ αν και αποτέλεσε 

μια λιγότερο πρωτοποριακή Συνθήκη από ότι η πρώτη. Στην έκθεση δεν υπήρχε 

κανένα μεγαλεπήβολο σχέδιο ως προς την κατευθυνσή της, κάτι που είχε συμβεί με 

την ΕΕΠ ή την ΣΕΕ με αποτέλεσμα να θεωρηθεί το περιεχόμενο της σχετικά 

μετριοπαθές. Παρά την έλλειψη δυναμικής, περιείχε σημαντικές αλλαγές ως προς τις 

εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Αποτέλεσμα ήταν ο προσδιορισμός των ζητημάτων 

ασφάλειας με την ένταξη των λεγόμενων Καθηκόντων του Petersberg σχετικά με τις 

ανθρωπιστικές αποστολές, τις αποστολές διάσωσης, τις αποστολές αποκατάστασης 

της ειρήνης και της επέμβασης των στρατιωτικών δυνάμεων στη διαχείριση κρίσεων 

(Nugent, 2012). 

1.4.  Συνθήκη της Λισσαβώνας 

Η Συνθήκη ενσωματώνει το σύνολο των ρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού 

Συντάγματος για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, αλλά 

με τρείς κύριες τροποποιήσεις: 

α) Καταργείται η ονομασία «Υπουργός Εξωτερικών» της Ένωσης και 

αντικαθίσταται με αυτή του «Ύπατου Εκπροσώπου» (High Representative). 

β) Κατανέμονται οι διατάξεις της εξωτερικής δράσης στις δύο Συνθήκες (η κοινή 

εξωτερική πολιτική στη ΣΕΕ, και οι εξωτερικές σχέσεις στη ΣΛΕΕ) 

γ) Γίνεται προσθήκη άλλων δύο διατάξεων (13 και 14), οι οποίες αναφέρονται 

στο ρόλο των εθνικών κρατών στο πλαίσιο της άσκησης της ΚΕΠΠΑ. 

Η ενίσχυση της «ορατότητας» (visibility) της ΕΕ στο διεθνές σύστημα υπήρξε 

βασική στόχευση της στη Δήλωση του Laeken5. Επιπλέον, οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και οι προεκτάσεις τους στη 

                                                           
          5   Το Δεκέμβριο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας ενέκρινε Δήλωση σχετικά με 

το μέλλον της Ένωσης. Η δήλωση κάνει έκκληση για μία ευρεία και εμπεριστατωμένη συζήτηση 

σχετικά με το μέλλον της ΕΕ. Στη συζήτηση αυτή δεν πρέπει να συμμετάσχουν μόνο τα κράτη 

μέλη αλλά και τα υποψήφια κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το ευρύτερο κοινό. Η μέθοδος συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να καθορισθεί και 

στη Δήλωση Laeken. Μία από τις εναλλακτικές λύσεις είναι η μέθοδος της Συνέλευσης, όπως 

αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Maes, 2001). 
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συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών, η εμφάνιση νέων παγκόσμιων απειλών 

ενίσχυσαν τις τάσεις για την ανάδειξη της Ένωσης ως αποτελεσματικό συντελεστή 

στο παγκόσμιο σύστημα. Όπως αναφέρει (αρθρ.10Α ΣΕΕ/21 ΕΣΕΕ), η δράση της 

Ένωσης σχεδιάζεται για να προωθεί τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη της (κράτος δικαίου, αδιαίρετο των ανθρώπινων δικαιωμάτων,το 

σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνές 

δικαίου). Παράλληλα, αναπτύσσει συνεργασίες με τρίτες χώρες, διεθνείς και 

περιφερειακούς οργανισμούς και εφαρμόζει κοινές πολιτικές και δράσεις στους 

τομείς των διεθνών σχέσεων προκειμένου να διαφυλάξει τις αξίες της, να διατηρήσει 

την ειρήνη και να ενισχύσει το καθεστώς της διεθνούς ασφάλειας (Ιωακειμίδης, 

2010). 

 

1.5.  Λοιπές Συνθήκες 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το 2000 τροποποιήθηκαν ρυθμίσεις 

σχετικές με την άμυνα και συντάχθηκε κείμενο της γαλλικής προεδρίας για την 

ΕΠΑΑ το οποίο ανέφερε ότι η ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν θα οδηγούσε 

στην δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Τα κράτη-μέλη επίσης ενέκριναν τα 

παραρτήματα της έκθεσης με αντικείμενο «την ενδυνάμωση των μέσων της ΕΕ για τη 

μη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων», την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, τη 

Στρατιωτική Επιτροπή, το Στρατιωτικό Επιτελείο, τις διευθετήσεις για τις 

διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των χωρών του ΝΑΤΟ (μη 

ευρωπαϊκών μελών) καθώς και τη συνεργασία της ΕΕ με χώρες υποψήφιες για ένταξη 

στην Ένωση. Στα παραρτήματα, αναφέρεται ο ρόλος της Συμμαχίας, οι δυνατότητες 

σχεδιασμού, οι δομές διοικησής του και τα μέσα παροχής βοήθειας στην ΕΕ. Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου του Laeken (14-15 Δεκεμβρίου 2001) 

κηρύχθηκε η επιχειρησιακή ικανότητα της Ευρώπης. Η Διακήρυξη για την 

επιχειρησιακή ικανότητα της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας» 

υπογραμμίζει την ευχέρεια της ΕΕ να αναλαμβάνει επιχειρήσεις κρίσεων μέσω της 

ανάπτυξης της ΕΠΑΑ και της ενίσχυσης των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών της 

δομών. Επιπλέον, η ίδρυση του ECAP έδωσε έναυσμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ για να 

κινητοποιήσουν κάθε προσπάθεια, κάθε επένδυση και κάθε μέτρο συντονισμού σε 

εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες, 
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που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων από 

την ΕΕ. Δύο χρόνια αργότερα, δεκαεννέα πάνελ ειδικών σε θέματα εξοπλισμών (την 

ευθύνη για τον συντονισμό των οποίων ανέλαβε η λεγόμενη «Ομάδα Δράσης του 

Γενικού Στρατιωτικού Στόχου») υπέβαλαν τις τελικές εκθέσεις τους, ενώ οι ηγέτες 

των κρατών-μελών αποφάσισαν στη σύσταση δέκα «Ομάδων Προγραμμάτων» με 

στόχο την κάλυψη ελλείψεων σε ορισμένους τομείς (π.χ. στρατηγικές 

αερομεταφορές, εναέριος ανεφοδιασμός, προστασία από βιολογικές, χημικές και 

πυρηνικές επιθέσεις) (Ντόκος & Κιντής, 2006). 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι (10-11 Δεκεμβρίου 1999) έλαβε 

αποφάσεις σχετικά με τη σταδιακή διεύρυνση της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 

ελήφθησαν μέτρα που θα της εξασφάλιζαν αναμορφωμένα θεσμικά όργανα καθώς 

και μια ενισχυμένη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Όπως τονίζει η έκθεση, «η 

Ένωση θα συνεισφέρει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αναγνωρίζει τις εργασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ 

βάσει των κατευθυντήριων γραμμών, που καθορίσθηκαν στο Συμβούλιο της 

Κολωνίας και των εκθέσεων της Προεδρίας αποφάσισε τα εξής: 

 Σύσταση μηχανισμού μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεως για να συντονίζει τα 

διάφορα μη στρατιωτικά μέσα και πόρους στη διάθεση των κρατών-μελών. 

 Έως το 2003 (εντός 60 ημερών και ενός έτους), τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να είναι 

ικανά συγκρότησης στρατιωτικών δυνάμεων μέχρι και 50.000-60.000 ατόμων για 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αποστολές τύπου Petersberg. 

 Αλλαγές για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ. 

 Δημιουργία νέων πολιτικών και στρατιωτικών οργάνων και δομών που θα 

επιτρέψουν στην Ένωση «να διασφαλίζει την απαιτούμενη καθοδήγηση και 

στρατηγική χάραξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων». 

Ολοκληρώνοντας το κείμενο οι ηγέτες καλούν την επόμενη Προεδρία να 

προωθήσουν τις αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη αμυντικής στρατηγικής και 

διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης καταρτώντας έκθεση προόδου στα Συμβούλια της 

Λισσαβώνας και της Φέιρας όπως και προτείνουν εισηγήσεις και προτάσεις για την 

τροποποίηση της Συνθήκης. Τέλος, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων υποχρεούται 

να υλοποιήσει τις αποφάσεις μέσω της σύστασης το Μάρτιο του 2000 των 
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συμφωνηθέντων οργάνων και διακανονισμών όπως αναφέρονται στις ισχύουσες 

διατάξεις της Συνθήκης (Συμβούλιο του Ελσίνκι, 1999). 

 

1.6. Ο ρόλος της ΔΕΕ στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας 

Κατά την απόρριψη του Σχεδίου Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας 

αναζητήθηκε άμεση λύση στο ζήτημα του επανεξοπλισμού της Δυτικής Γερμανίας, 

το οποίο αξίωναν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του πολέμου της Κορέας. Με 

την Συνδιάσκεψη των Εννέα στο Λονδίνο συμφωνήθηκαν μεταρρυθμίσεις του 

Συμφώνου των Βρυξελλών και η τελική έκθεση υπογράφηκε στο Παρίσι (23 

Οκτωβρίου 1954). Στην έκθεση αυτή, συμπεριλαμβανόταν η ίδρυση ενός καινούριου 

οργανισμού, αυτού της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο συμπεριλήφθηκαν 

άλλα δύο κράτη (η Ομοσπονδιακή Γερμανική Δημοκρατία και η Ιταλία). Ως συνθήκη 

αμοιβαίας βοήθειας προβλέπει την υποχρέωση αρωγής σε περίπτωση ένοπλης 

επίθεσης (άρθρο 51/ Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών)6. Επιπλέον, η 

Ένωση παρουσιάζεται σαν σταθμός μεταξύ της ομάδας των κρατών που μετέχουν 

σ’αυτή και του ΝΑΤΟ και σκοπεύει στην επίτευξη της πολιτικής ισορροπίας μεταξύ 

της Γερμανίας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών (Τενεκίδης, 1981). 

2. Πολιτική Ασφάλειας και αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη: Από την λήξη του 

Ψυχρού Πολέμου ως σήμερα 

2.1. Η αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον 

Στο επίκεντρο της σύγχρονης αντιπαράθεσης για την παγκόσμια και διεθνή 

ασφάλεια βρίσκονται οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης σχετικά με την «ασφάλεια». Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι η διεθνής πολιτική έχει υποστεί δραματικές αλλαγές λόγω των 

διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης ειδικά μετά την 11/9 και ότι η εθνική ασφάλεια 

δέχεται ισχυρές επιδράσεις αρνητικές ή θετικές ως αποτέλεσμα αυτών των 

                                                           
6  Το κείμενο του Άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι το εξής: 

«Ουδέν εκ των διαλαμβανομένων εν τω παρόντι Χάρτη θα παρεμποδίζει το φυσικόν δικαίωμα 

ατομικής ή συλλογικής νομίμου αμύνης εις περίπτωσιν καθ’ ήν Μέλος τι των Ηνωμένων Εθνών 

υπέστη επίθεσιν ένοπλον, μέχρις ου το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβη αναγκαία μέτρα προς 

διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας.  Τα υπό των Μελών λαμβανόμενα μέτρα, εν τη 

ασκήσει του δικαιώματος τούτου νομίμου αμύνης, θα αναφέρωνται αμέσως εις το Συβούλιον 

Ασφαλείας και κατ’ ουδέν θα θίγουν την εξουσίαν και την υποχρέωσιν του Συμβουλίου 

Ασφαλείας συμφώνως τω παρόντι χάρτη, όπως αναλάβη οποτεδήποτε οίαν Δράσιν ήθελε κρίνη 

αναγκαία προς διατήρησιν ή αποκατάστασιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας». 
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γεγονότων. Η διφορούμενη επίδραση της παγκοσμιοποίησης έχει ενισχύσει την 

επιδίωξη εθνικής ασφάλειας, τη μονομερή πολιτική για ορισμένα κράτη, ενώ 

παράλληλα ενθαρρύνει άλλα προς πολυμερείς και παγκόσμιες λύσεις. Είναι 

προφανής η σημασία, που εξακολουθεί να έχει η στρατιωτική ισχύς για την έκβαση 

πολεμικών συγκρούσεων όπως και για τρομοκρατικά κινήματα. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι η ειρηνική συνύπαρξη δεν είναι εφικτή ούτε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια 

κατανόησης της πολυπλοκότητας της σύγχρονης άμυνας και ασφάλειας, κάτι που 

αποδεικνύεται από την αποφυγή σύγκρουσης (μετά από την οικονομική κρίση του 

2008-2009) μέσω των προσπαθειών συνεργασίας των Ευρωπαίων ηγετών. Σε έναν 

κόσμο ποικιλομορφίας και έλλειψης εμπιστοσύνης είναι βέβαιο ότι η αναζήτηση 

νέων οδών συνεργασίας θα συνεχίσει να συγκρούεται με εξωτερικές πιέσεις για τη 

διατήρηση της προσωπικής τους ασφάλειας (παραταξιακή, θρησκευτική, εθνική ή 

τοπική). Ο τρόπος, με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί διεθνής και παγκόσμια 

ασφάλεια παραμένει σύμφωνα με τον Herbert Butterfield το «δυσκολότερο 

πρόβλημα», που πρέπει να λύσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής (Baylis, 2013 

σ.337-339). 

Απέναντι στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση και τα κράτη-μέλη της είναι υπεύθυνοι για 

την προστασία των πολιτών και την προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και 

αξιών. Καθώς η ασφάλεια έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 

απασχόλησης των Ευρωπαίων οι ίδιοι στρέφονται προς την Ένωση αναζητώντας 

προστασία. Αρμόδια για την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας παραμένουν τα 

κράτη-μέλη, τα οποία συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή απειλής. 

Προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων των 

χωρών, η Ένωση παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο συλλογικής δράσης και τεχνολογικής 

εξέλιξης.  

Αντιθέτως, μετά από δεκαετίες ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο νέες στρατηγικές, 

πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες έρχονται να «ταράξουν τα νερά» των 

ευρωπαϊκών συνόρων (επέκταση περιοχών ακυβερνησίας και ισχυροποίηση ακραίων 

τρομοκρατικών οργανώσεων στη Μεσόγειο, προσφυγική κρίση, δημογραφική 

άνοδος, κλιματική αλλαγή και εξάντληση των φυσικών πόρων). Αποτέλεσμα των 

απειλών αυτών είναι η ωρίμανση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ευρωπαϊκή 

άμυνα και ασφάλεια. Έτσι, το 2016 οι εθνικές κυβερνήσεις αντιδρούν με 

περισσότερη αποφασιστικότητα ενάντια στις απειλές αυξάνοντας τα αμυντικά 
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κονδύλια7. Για να επιτευχθεί όμως η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απαιτείται η 

διάθεση περαιτέρω πόρων και η σωστή αξιοποίηση των ήδη διατιθεμένων. 

Συγκριτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν παραπάνω από το διπλάσιο από το 

σύνολο των κρατών-μελών ενώ μέχρι το 2018 ο αμυντικός προϋπολογισμός 

πρόκειται να ξεπεράσει την αύξηση των 10%. Η Κίνα αύξησε την αντίστοιχη δαπάνη 

της στην άμυνα κατά 150 % κατά την τελευταία δεκαετία (αναμένεται περαιτέρω 

αύξηση της τάξης του 7 % το 2017) ενώ η Ρωσία επένδυσε το 5,4 % του ΑΕΠ της 

στην άμυνα το περασμένο έτος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). 

  

Γράφημα 1: Τα 15 κράτη με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες (2016). Πηγή: 

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)  (στοιχεία του έτους 2016 επί τοις 

                                                           
7     Οι αυξήσεις των αμυντικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα των 

εξωτερικών αυτών απειλών όπου για δεύτερη συνεχή χρονιά η Δυτική Ευρώπη αύξησε κατά 2,6% 

τις στρατιωτικές της δαπάνες. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη άνοδο επενδύσεων στην άμυνα μεταξύ 

του 2015-2016 βρίσκονται στη Κεντρική Ευρώπη. Ο Siemon Wezeman, ανώτατος αναλυτής στο 

Διεθνές Ινστιτούτο για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (SIPRI) τονίζει ότι «η αύξηση των δαπανών σε 

πολλές από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην αντίληψη ότι η 

Ρωσία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή παρόλο που ο ρωσικός προϋπολογισμός ανερχόταν το 2016 

στο 27% του συνόλου των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ» (Stockholm International Peace 

Research Institute, 2017). 
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εκατό), Βάση δεδομένων του SIPRI για τις στρατιωτικές δαπάνες (24 Απριλίου 2017), 

www.sipri.org 

Ο José Manuel Durão Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη 

διάρκεια της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης το Σεπτέμβριο του 2012 

αναφέρει ότι: «Ο κόσμος χρειάζεται μια Ευρώπη που να μπορεί να πραγματοποιεί 

στρατιωτικές αποστολές, ώστε να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης σε 

περιοχές όπου εκδηλώνονται κρίσεις. […] Πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, ενώ η υιοθέτηση κοινής 

προσέγγισης σε θέματα άμυνας έχει σημασία, διότι όλοι μαζί διαθέτουμε την ισχύ και 

την τάξη μεγέθους για να μετατρέψουμε τον κόσμο σε έναν δικαιότερο χώρο, ο 

οποίος λειτουργεί βάσει κανόνων και όπου γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του 

ανθρώπου». Η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων μεταβάλλεται καθώς εμφανίζονται 

νέα κέντρα βαρύτητας8. Για να προβάλει το κύρος της, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει 

αξιόπιστη ΚΠΑΑ που θα συνάδει πλήρως με τις αρχές του ΝΑΤΟ. Οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει σήμερα στον τομέα της ασφάλειας είναι πολυάριθμες, περίπλοκες 

και αλληλένδετες: ενδέχεται να εκδηλωθούν περιφερειακές κρίσεις και να γίνουν 

βίαιες, να εμφανιστούν νέες τεχνολογίες προσθέτοντας καινούριες στις ήδη 

υφιστάμενες απειλές ή να προκληθούν ευρύτερες πολιτικές και στρατιωτικές 

συγκρούσεις, λόγω των εξελισσόμενων περιβαλλοντικών αλλαγών αλλά και της 

τυχόν εξάντλησης των φυσικών πόρων. Η παραδοσιακή διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας καθίσταται λιγότερο διακριτή, ενώ οι κίνδυνοι 

αυτοί επεκτείνονται όλο και περισσότερο πέραν των εθνικών συνόρων. 

Επί του παρόντος τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όσον αφορά τον 

επαρκή εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεών τους9. Η κρίση, που σχετίζεται με τις 

δημόσιες δαπάνες, επιφέρει περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς, 

επιδεινώνοντας με τον τρόπο αυτό την κατάσταση, κυρίως διότι οι περικοπές δεν 

συντονίζονται ούτε εκτελούνται με γνώμονα κοινούς στρατηγικούς στόχους. 

Χαρακτηριστικά, κατά την περίοδο από το 2001 έως το 2010 οι αμυντικές δαπάνες 

της ΕΕ μειώθηκαν από το ποσό των 251 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ποσό των 194 

δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που είχε σοβαρές επιπτώσεις στις κατασκευαστικές 

                                                           
8     Οι ΗΠΑ αναπροσανατολίζουν το επίκεντρο του στρατηγικού τους ενδιαφέροντος προς την Ασία. 
9     Οι πρόσφατες επιχειρήσεις στη Λιβύη ανέδειξαν σημαντικές ευρωπαϊκές ελλείψεις σε βασικές 

στρατιωτικές δυνατότητες. 

http://www.sipri.org/
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βιομηχανίες του αντικειμένου.  Όσο αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, 

μεταξύ του 2005 και του 2010 σημειώθηκε πτώση της τάξης του 14 % στους 

ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς (μειώθηκαν στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ), 

υποβιβάζοντας τη θέση της ΕΕ απέναντι στις αντίστοιχες δαπάνες των ΗΠΑ. Και ενώ 

οι αμυντικοί προϋπολογισμοί μειώνονται, το κόστος των σύγχρονων στρατιωτικών 

εξοπλισμών αυξάνεται λόγω της μείωσης των μεγεθών παραγωγής των ευρωπαϊκών 

ενόπλων δυνάμεων μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Οι εν λόγω παράγοντες θα 

εξακολουθήσουν να διαμορφώνουν τις αμυντικές αγορές στην Ευρώπη, ανεξάρτητα 

από τα επίπεδα των προϋπολογισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). 

Η αρχιτεκτονική της διεθνούς ασφάλειας φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα από 

το 2016, ισορροπώντας μεταξύ των πολιτικών εξελίξεων και της διατήρησης του 

υπάρχοντος διεθνούς συστήματος. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να 

προκαλούν ανθρώπινες τραγωδίες και ένα δυναμικό ρεύμα μετακίνησης πληθυσμών 

διατηρείται, την στιγμή, που οι βίαιες συρράξεις σε άλλα μέρη του κόσμου (Αφρική, 

Ασία, Ανατολική Ευρώπη) αλλά και οι εξελίξεις του πυρηνικού προγράμματος στη 

Βόρειο Κορέα συμβάλλουν στη διεθνή πολιτική αστάθεια. Στη θετική πλευρά, η 

Συμφωνία του Παρισίου για το Κλίμα (Paris Climate Agreement 2015) τέθηκε σε 

ισχύ τον Νοέμβριο 2016, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε 

ψήφισμα για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, 

ενώ σημειώθηκε επίσης πρόοδος, όσον αφορά την «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ σχετικά 

με τη διεθνή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  

Παρ’όλα αυτά, σχεδόν όλοι οι παγκόσμιοι δρώντες έχουν κινηθεί προς μια 

αρνητική κατεύθυνση με περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες, την ενίσχυση του 

εμπορίου των όπλων και την ραγδαία εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας. 

Πρόκληση αντιμετωπίζουν επίσης και οι πολυμερείς ή οι διμερείς συμφωνίες για τον 

εξοπλιστικό έλεγχο εξαιτίας της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και 

Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον, τίθενται ερωτήματα: 

υπάρχει πιθανότητα τα κέρδη των ειρηνευτικών σχέσεων κατά τη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο να αντιστραφούν; Θα έχει αρνητικές συνέπειες η 

επιστροφή του στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στη 

διαχείριση των παγκόσμιων απειλών; Οι αβεβαιότητες αυτές, σε συνδυασμό με τις 

ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που γνωρίζει τόσο η Ευρώπη- με την ψηφοφορία της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση- όσο και οι 
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Ηνωμένες Πολιτείες με την εκλογή του Donald J. Trump ως προέδρου των ΗΠΑ- 

φάνηκαν να αποκαλύπτουν μια έλλειψη δέσμευσης προς τους διεθνείς Οργανισμούς. 

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η διεθνής συνεργασία κινδυνεύει να ξεθωριάσει σε 

μια εποχή που είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η εμπειρία έχει δείξει πως η 

συνεργασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει. Ωστόσο, είναι η επιθυμία της διεθνούς 

κοινότητας αρκετά ισχυρή όσο τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει; (Smith, 

2017). 

2.2 . Δηµιουργία της ΚΕΠΠΑ (Συνθήκη Μάαστριχ, 1991) 

Μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η ενοποιητική διαδικασία 

όσο αφορά το τομέα της εξωτερικής πολιτικής μπορεί να διακριθεί σε δύο φάσεις: 

στη φάση της άτυπης πολιτικής συνεργασίας (1970) και σε αυτή της θεσμοθετημένης 

πολιτικής συνεργασίας, που εγκαινιάζεται με την εφαρμογή της ΕΕΠ (1986). Τις 

βάσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής τοποθετεί η Συνθήκη του 1992 μέσα 

από τις διατάξεις του κειμένου που υπεγράφη στη Λισσαβώνα και εξελίσσεται με τις 

εκθέσεις, που ακολουθούν. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ αποτελεί τον πλέον σημαντικό 

σταθμό στην εξελικτική πορεία της ΕΕ. Το κείμενο θέτει τον σκελετό της Ένωσης, 

εμβαθύνει τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και το κυριότερο δίνει νέα 

πνοή στο ευρωπαϊκό όραμα της δεκαετίας του ‘80 σε μια περίοδο παγκόσμιων 

ανακατατάξεων, που λαμβάνουν χώρα ύστερα από την κατάρρευση του ανατολικού 

μπλοκ. Μαζί με τις Συνθήκες του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισσαβώνας 

αναπτύσσεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας από τους Ευρωπαίους εταίρους. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά την 

υπογραφή της, η Συνθήκη της Ρώμης αναθεωρείται από την ΕΕΠ ενώ μέσα σε 

δεκαπέντε χρόνια από τη σύνταξη του κειμένου του Μάαστριχτ ακολουθούν 

διαδοχικά τρείς ακόμη Συνθήκες, ο ρυθμός εμφάνισης των οποίων υποδεικνύει τη 

δυναμική διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ. Μια δυναμική που εφαρμόζεται τόσο από 

τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών όσο και από την ανάγκη της ΕΕ να 

συμμετέχει παραπάνω στα παγκόσμια δρώμενα (Παπακωνσταντής, 2016). 

Παρά τις δυσκολίες, σημαντικές εξελίξεις έλαβαν χώρα στους τομείς της 

εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας από τη στιγμή, που 

εμφανίστηκε η ιδέα της εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Συνεργασίας (ΕΠΣ) το 1970. Η αυξανόμενη σημασία της συνεργασίας στην 
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εξωτερική πολιτική αναγνωρίστηκε με την ΕΠΣ όταν αποτέλεσε ξεχωριστή ενότητα 

(Τίτλος ΙΙΙ) στην ΕΕΠ. Στον Τίτλο αναφερόταν ότι: «Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα 

Μέρη, μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσπαθούν να διατυπώνουν και να 

εφαρμόζουν από κοινού μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική». Σε αντίθεση με άλλους 

τομείς πολιτικής, που αναγνωρίστηκαν από την ΕΕΠ, ο Τίτλος δεν ενσωματώθηκε 

στις Συνθήκες, αφού τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούσαν την εφαρμογή συνηθισμένων 

κοινοτικών διαδικασίων λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική. Ως εκ τούτου η 

ΕΠΣ εξακολούθησε να λειτουργεί εθελοντικά σε σύγκριση με άλλους τομείς 

πολιτικής, που αφορούσαν την Κοινότητα. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν με συναίνεση 

(δεν θεσπίστηκε νομοθεσία στο πλαίσιο της ΕΠΣ), ενώ ένα κράτος είχε τη 

δυνατότητα να συμμετέχει σε ανεξάρτητη δραστηριότητα χωρίς κανένα εμπόδιο. Σε 

κάθε περίπτωση οι Συνθήκες διασφάλιζαν την πρόοδο στο τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας διατηρώντας παράλληλα το διακυβερνητικό 

τους χαρακτήρα. 

Επιπλέον, οι πολιτικές ασφάλειας και άμυνας, συνθέτουν ένα δύσκολο πεδίο 

ανάπτυξης μιας κοινοτικής διακρατικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο αυτές έννοιες έχουν συνδεθεί στενά με την έννοια 

της εθνικής κυριαρχίας. Άλλοι λόγοι είναι οι διαφορετικές ικανότητες ασφάλειας και 

άμυνας του κάθε κράτους-μέλους και η ικανότητα του καθένα στη χρήση των 

ενόπλων δυνάμεων. Σημαντική παράμετρος αποτελεί και η διαμάχη των κρατών-

μελών αναφορικά με τη συμπεριφορά και το βαθμό δέσμευσης τους στους διάφορους 

οργανισμούς ασφαλείας/άμυνας στη παγκόσμια σφαίρα. Παράδειγμα του τελευταίου 

σημείου αποτελεί η προβληματική σχέση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη της 

ΕΕ καθώς έξι κράτη της ΕΕ δεν αποτελούν μέλη του οργανισμού (Αυστρία, Ιρλανδία, 

Κύπρος, Μάλτα, Σουηδία και Φινλανδία) και καθώς τα κράτη της ΕΕ έχουν 

ενστάσεις σχετικά με την συνεργασία της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Περισσότερο υπέρ 

των ΗΠΑ φαίνεται να τάσσεται το Ηνωμένο Βασίλειο –όπως φάνηκε άλλωστε από 

την σθεναρή στρατιωτική και πολιτική στήριξη που παρείχε στο Αφγανιστάν και την 

επέμβαση στο Ιράκ την άνοιξη του 2003- ενώ η Γαλλία αποτελεί την λιγότερο 

υποστηρικτική χώρα απένατι στις διατλαντικές σχέσεις και ένθερμος υποστηρικτής 

της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας (Nugent, 2012). 

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας αναφέρει ότι η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΠΑΑ) παρέχει στην Ένωση την ικανότητα να επεμβαίνει εκτός του 
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ευρωπαϊκού εδάφους έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ειρήνη, την πρόληψη 

συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας10 όπως ορίζουν οι αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η 

συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να έχει δυο ορισμούς, ως η «άμυνα της Ευρώπης» και 

η «ευρωπαϊκή άμυνα». Η πρώτη εξασφαλίζεται με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και με τις 

δυνάμεις πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας ενώ η 

δεύτερη αφορά την άμυνα των Ευρωπαίων για την Ευρώπη. Η τελευταία προϋποθέτει 

την δυνατότητα της Ευρώπης να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα αλλά και 

την δυνατότητα ανάληψης δράσεων εκτός συνόρων για την υπεράσπιση των 

ευρωπαϊκών συμφερόντων. Οι αλλαγές της Συνθήκης για την ΚΠΑΑ αντιγράφουν 

αυτές της Συνταγματικής Συνθήκης αποτυπώνοντας το καθεστώς, που είχε αρχίσει να 

διαμορφώνεται μετά τις σχετικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 

Κολωνίας (Ιούνιος 1999)11 και του Ελσίνκι12 (Δεκέμβριος 1999), οπότε και ξεκινάει η 

προσπάθεια δημιουργίας πολιτικής άμυνας της ΕΕ. Η Συνθήκη παράλληλα προβαίνει 

στην αντικατάσταση του ονόματος ΕΠΑΑ, την μετατρέπει από «ευρωπαϊκή» σε 

«κοινή» πολιτική, ενώ της αφιερώνει ξεχωριστό τμήμα υποδεικνύοντας τη σημασία 

της πολιτικής αυτής. Σε μεταγενέστερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

παραπέμπεται η κοινή αμυντική πολιτική λαμβάνοντας υπόψιν τους συνταγματικούς 

κανόνες των κρατών-μελών (άρθ. 42, παρ. 2ΣΕΕ). Η δυνατότητα κατάληξης σε μια 

κοινή άμυνα σύμφωνα με την ανωτέρω προϋπόθεση δεν διαφέρει από τις αναφορές 

των προηγουμένων Συνθηκών στη διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε κοινή άμυνα. Η ΚΠΑΑ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αναγνωρίζεται ως 

                                                           
10 Αρθ. 42,παρ.1 ΣΕΕ 
11    Στη Σύνοδο Κορυφής της  Κολωνίας τον Ιούνιο του 1999 εκδόθηκε μια δήλωση με τίτλο «Σχετικά 

με την ενίσχυση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα». Η 

ανακοίνωση περιελάμβανε την προοδευτική ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής άμυνας και την 

υπόσχεση του Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων με στόχο την πρόληψη των συγκρούσεων και 

τη διαχείριση των κρίσεων. Συμπεριελάμβανε επίσης ότι η Ένωση θα έπρεπε να ενεργεί αυτόνομα 

και να διαθέτει τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά κάθε διεθνή κρίση (με την επιφύλαξη των δράσεων που αναλαμβάνει το ΝΑΤΟ) 

(European Council, 1999). 
12    Στη Σύνοδο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999 επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενο της δήλωσης της 

Κολονίας. Επιπλέον, επιτεύχθηκε συμφωνία για έναν «Πρωταρχικό Στόχο» (« Headline Goal») 

βάσει του οποίου έως το 2003 θα ιδρυόταν Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης (European Rapid 

Reaction Force-ERRF) υπό την ηγεσία της ΕΕ. Το Μάιο του 2004 όμως αντικαταστάθηκε ο 

Πρωταρχικός Στόχος του 1999 με ένα νεό του 2010. Αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση της έννοιας της 

Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης με ευέλικτα μέσα πολιτικής (με τη μορφή «μάχιμων μονάδων», τα 

λεγόμενα «battle groups») οι οποίες θα αποτελούνταν από περίπου 1.500 άτομα από τρία ή 

τέσσερα κράτη (Nugent, 2012). 
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επιχειρησιακός βραχιόνας της ΚΕΠΠΑ. Αυτό συμβαίνει καθώς η εξωτερική πολιτική 

θα πρέπει να επιβάλλεται για να είναι αποτελεσματική και αντιστρόφως η πολιτική 

άμυνας έχει ανάγκη από μια εξωτερική πολιτική που θα την καθιστά έσχατη λύση. Η 

ΚΠΠΑ εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα με βάση στρατιωτικά και 

μη στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επεμβαίνει για να διασφαλίζει τη διατήρηση 

της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων, και την ενίσχυση της διεθνούς 

ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

(άρθ. 42, παρ. 1ΣΕΕ) (Παπακωνσταντής, 2016). 

Επίσης, καθιερώνει μια «μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία» (structured 

cooperation) η οποία απευθυνόταν στα κράτη-μέλη που πληρούν τα «υψηλότερα 

κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων» και που μπορούν να αναλάβουν 

δεσμευτικότερες υποχρεώσεις. Η «μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία» καθιερώνεται 

με απόφαση ειδικής πλειοψηφίας ύστερα από διαβούλευση με τον Ύπατο εκπρόσωπο 

της Ένωσης και θεωρείται σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων 

μορφών αμυντικής ολοκλήρωσης. Στην ίδια κατεύθυνση δημιουργείται «ρήτρα 

αλληλεγγύης» η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση, που το κράτος-μέλος δεχτεί 

τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, τα 

υπόλοιπα κράτη-μέλη παρέχουν βοήθεια κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 

(Ιωακειμίδης, 2010). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρώπη λειτουργεί ως ήπια ισχύ. Μέσα σε ένα κόσμο 

αλληλεξάρτησης, οι Ευρωπαίοι δεδομένης της ευημερίας και της σταθερότητας που 

απολαμβάνουν στο πλαίσιο της Ένωσης αναζητούν την συνεργασία με άλλες χώρες 

με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός δημοκρατικού πολιτικού 

συστήματος βασισμένο στην κοινωνική ευθύνη. Η Ευρώπη δεν επιβάλλει το πολιτικό 

της σύστημα σε άλλα κράτη καθώς οποιαδήποτε δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα 

μπορεί να γίνει μέλος της αλλά υπερασπίζεται έντονα τις αξίες και τις αρχές της. Η 

ήπια δύναμη από τη μία πλευρά συνιστά ένα κανονιστικής υφής πλεονέκτημα και από 

την άλλη αντανακλά τις αδυναμίες της.  

Για τη χάραξη της ΕΠΑΑ, προϋπόθεση αποτελεί η ενίσχυση της συμμετοχής της 

Ένωσης στη διεθνή πολιτική σκηνή. Εντούτοις, το ζήτημα αφορά δύο στρατηγικές 

επιλογές της ΕΕ. Η μία είναι αυτή της αδράνειας, της ουδετερότητας και της 

στρατηγικής εξάρτησης ενώ η άλλη εμφανίζεται φιλόδοξη και δυναμική 



31 

 

παραπέμπωντας σε μια ισχυρή πολιτικά Ευρώπη που αμφισβητεί, καινοτομεί, 

διεκδικεί και συνεργάζεται. Η πρώτη υποστηρίζεται από τους Ατλαντιστές και τους 

εταίρους που επιθυμούν μια Ευρώπη μικρής ή μηδενικής επιρροής, εδρασμένη σε 

λειτουργικές πρακτικές κάτω από την Αμερικανική επικυριαρχία και η δεύτερη από 

τους Ευρωπαϊστές, που οραματίζονται την μεγάλη, ισχυρή και ανεξάρτητη από την 

αμερικανική πρωτοκαθεδρία Ένωση. Εκείνοι δίνουν την προσοχή τους στην πολιτική 

διάσταση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος όπως και στον κίνδυνο της πολιτικής 

αδρανοποίησης εξαιτίας των φυγόκεντρων τάσεων που παρουσιάζονται με τα στάδια 

της διεύρυνσης (Κορώνης, 2015). 

2.3.  Στόχοι της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

Όπως καθίσταται σαφές οι στόχοι της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ είναι οι ίδιοι 

καθώς η ΚΠΑΑ αποτελεί το επιχειρησιακό σκέλος της ΚΕΠΠΑ13. Η Ευρωπαική 

Ένωση επιδιώκει στην προαγωγή της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΣΕΕ σε γενικές γραμμές προσδιορίζει τους στόχους 

και τα μέσα πολιτικής ενώ εναπόκειται στους υπεύθυνους φορείς πολιτικής –στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 

Σχέσεων και στον Ύπατο Εκπρόσωπο- προκειμένου να αναπτύξουν πιο 

συγκεκριμένους στόχους και να ορίσουν των χαρακτήρα των μέσων πολιτικής. Αν 

                                                           
13   Στο άρθρο 21 της ΣΕΕ καταγράφονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ΚΕΠΠΑ.  

«Η Ένωση προσπαθεί να αναπτύσσει σχέσεις και να δημιουργεί εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες και 

διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσμιους οργανισμούς που συμμερίζονται τις αρχές του πρώτου 

εδαφίου. Προωθεί πολυμερείς λύσεις σε κοινά προβλήματα, ιδίως στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. 

2. Η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές και δράσεις και εργάζεται για την επίτευξη 

υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους τους τομείς των διεθνών σχέσεων, με στόχο: 

α)  την διαφύλαξη των αξιών της, των θεμελιωδών της συμφερόντων, της ασφάλειας, της 

ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της, 

β)  την εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

και των αρχών του διεθνούς δικαίου, 

γ)  την διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς 

ασφάλειας, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του 

Χάρτη του Παρισιού συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, 

δ) την προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική 

και περιβαλλοντική άποψη, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, 

ε) την προώθηση της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και 

μέσω της προοδευτικής κατάργησης των περιορισμών του διεθνούς εμπορίου, 

στ) τη συμβολή στην ανάπτυξη διεθνών μέτρων για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των παγκόσμιων φυσικών πόρων, με στόχο τη διασφάλιση 

της αειφόρου ανάπτυξης, 

ζ) την παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή 

ανθρωπογενείς καταστροφές και 

η) την προώθηση διεθνούς συστήματος που θεμελιώνεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και 

τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). 
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και δεν προσδιορίζεται στη Συνθήκη κάποιος στόχος της εξωτερικής πολιτικής για 

την ΕΕ θεωρείται η καλλιέργεια συνεργατικών σχέσεων με γειτονικές χώρες στο 

Νότο και στην Ανατολή και η επέκταση των δημοκρατικών αξιών που κινούν την 

Ένωση (και κατ’επέκταση την Δύση). Επομένως, η πολιτική διεύρυνσης αποτελεί 

βασικό τομέα που επικεντρώνεται η εξωτερική πολιτική14.  

Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τις προαναφερθείσες 

αρχές και διεξάγεται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες (άρθ. 23ΣΕΕ). Η Ένωση μέσω 

των οργάνων της υποχρεώνεται να σέβεται τις αρχές και να εκπληρώνει τους 

επιδιωκόμενους στόχους κατά τη διαμόρφωση της εξωτερικής δράσης ενώ 

ταυτοχρόνως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Επιτροπή με τη σύμπραξη του Ύπατου 

Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

(άρθ. 21ΣΕΕ) αναλαμβάνουν την εξασφάλιση της ενότητας μεταξύ των διάφορων 

τομέων εξωτερικής δράσης (και άλλων πολιτικών της Ένωσης). Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές καλείται να καθορίσει τα στρατηγικά 

συμφέροντα και τους επιμέρους στόχους της Ένωσης (άρθ. 22,παρ.1ΣΕΕ). 

Αναφορικά με το πλαίσιο υλοποίησης της ΚΕΠΠΑ αποτυπώνεται με σαφή τρόπο 

μέσα στο κείμενο της Συνθήκης (άρθ.24 και 25ΣΕΕ). Στο πλαίσιο των αρχών και των 

στόχων μιας δράσης εφαρμόζει μια ΚΕΠΠΑ η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη της 

αμοιβαίας πολιτικής αλληλεγγύης των κρατών-μελών και στο καθορισμό ζητημάτων 

γενικού ενδιαφέροντος. 

 Για την υποστήριξη της ΚΕΠΠΑ τα κράτη μέλη συνεννοούνται για κάθε θέμα 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για να καθορίσουν κοινή προσέγγιση πρίν αναλάβουν 

κοινή δράση που θα μπορούσε να επηρεάσει τα συμφέροντα της Ένωσης (άρθ.32 

                                                           
14    Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) που συστάθηκε το Μάρτιο του 

2003 με στόχο να αναπτυχθεί «μια ζώνη ευμάρειας και φιλικής γειτονίας», ένας «δάκτυλος 

φίλων» (ring of friends) με την οποία η Ένωση θα έχει στενές ειρηνικές σχέσεις. Η ΕΠΓ δεν 

ξεκίνησε εκ του μηδενός αλλά βασίστηκε στις ήδη διαμορφωμένες σχέσεις της ΕΕ με τα κράτη 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και με αυτά της Βόρειας Αφρικής. Η πολιτική επιδίωκε την ένταξη 

των διμερών σχέσεων με τα γειτονικά κράτησε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο άρθρων των Συνθηκών 

(της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ). Ωστόσο, υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με την επικέντρωση της ΕΠΓ κάτι 

που οδήγησε σε δύο ακόμη πρωτοβουλίες: στην Ένωση για τη Μεσόγειο (2008) και στην 

Ανατολική Εταιρική Σχέση (2009). 
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ΣΕΕ). Επιπλέον, υποστηρίζουν την ΚΕΠΠΑ με πνεύμα πίστης και έχουν υποχρέωση 

να εργάζονται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής όπως και να 

σέβονται τη δράση της Ένωσης στον τομέα (άρθ.24, παρ.3ΣΕΕ). Στο ίδιο πνεύμα, 

απέχουν από κάθε δράση που θα υποβάθμιζε τη θέση της ως συνεκτική δύναμη στη 

διεθνή κοινότητα και μεριμνούν ώστε να συνάδουν οι εθνικές τους πολιτικές προς τις 

θέσεις της Ένωσης (άρθ.29 ΣΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο 

συντονίζουν τις δραστηριότητες τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου σε συνεργασία με 

τον Ύπατο Εκπρόσωπο και εξασφαλίζουν ότι η Ένωση μπορεί να υπερασπίζεται 

διεθνώς τα συμφέροντα και τις αξίες της(άρθ.32 ΣΕΕ).  Μέσω διεθνών οργανισμών 

και διεθνών διασκέψεων συντονίζουν τη δράση τους και υποστηρίζουν τις θέσεις της 

Ένωσης (άρθ.34, παρ. 1ΣΕΕ) ενώ σε περίπτωση, που δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη 

μέλη (Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ), οι αντιπρόσωποι εκείνων που 

παρευρίσκονται ενημερώνουν τα υπόλοιπα και τον Ύπατο Εκπρόσωπο σχετικά με τα 

αποτελέσματα των διασκέψεων (άρθ. 34,παρ. 2ΣΕΕ). Όσο αφορά θέματα της ΚΠΑΑ 

τα κράτη μέλη δεσμεύονται να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους 

δυνατότητες (άρθ.42, παρ. 3ΣΕΕ) και προβλέπεται ενημέρωση του Συμβουλίου και 

του Ύπατου Εκπροσώπου σε περίπτωση συνεργασίας (άρθ.46,παρ. 1ΣΕΕ). 

Ενημέρωση προβλέπεται επίσης και για την πραγματοποίηση μιας αποστολής και τη 

διαχείριση της με τον Ύπατο Εκπρόσωπο (εάν η πραγματοποίηση της επιφέρει 

συνέπειες ή αλλαγές του περιεχομένου ή των όρων της απευθύνονται αμέσως στο 

Συμβούλιο (άρθ.44,παρ. 2ΣΕΕ). Τέλος, όταν ένα κράτος-μέλος δεχτεί επίθεση 

(άρθ.42, παρ. 7ΣΕΕ), τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν συνδρομή με όλα 

τα μέσα που έχουν στη διαθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (Παπακωνσταντής, 2016). 

 

2.4.  Θεσµική Ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ  

Το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ, European Council): Έχοντας την αρχή του σε 

άτυπες διασκέψεις κορυφής το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρείται ρητά θεσμικό 

όργανο της ΕΕ. Απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της EΕ, 

καθώς και από τον πρόεδρο του και τον πρόεδρο της ΕΕ και συνέρχεται κανονικά δις 

εξαμηνιαίως, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του (όταν η κατάσταση το απαιτεί, ο 

πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο του ΕΣ). Όντας ο αρχιτέκτονας του 
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ευρωπαϊκού οικοδομήματος ορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και 

λύνει τα πιο σημαντικά προβλήματα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης 15. Συχνά, το EΣ 

προωθεί πολιτικά και οικονομικά θέματα ιδιαίτερης δυσκολίας, που έχουν 

περιπλεχθεί στο επίπεδο Υπουργών, ενώ παράλληλα έχει αντιμετωπίσει πληθώρα 

απειλών για την πρόοδο της Kοινότητας. Τέλος, έχει δώσει το έναυσμα νέων κοινών 

πολιτικών και συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών σε 

ευρωπαϊκά και παγκόσμια ζητήματα (Μπασαράς, 2016). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Παρά τον περιορισμένο επίσημο ρόλο του στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την 

ιδέα της ΚΕΠΠΑ και αναζήτησε τρόπους για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

της. Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς προκλήσεις, που έχουν παρουσιαστεί την 

τελευταία δεκαετία, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις 

προκειμένου να θεσπιστεί το αξίωμα ενός «Υπουργού Εξωτερικών» της ΕΕ και να 

δημιουργηθεί μια «ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία». Στην πράξη, το Κοινοβούλιο 

έχει επιτύχει έναν βαθμό ανεπίσημης συνεργασίας με την ΕΥΕΔ, την Προεδρία της 

ΕΕ, τη Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή στον τομέα των εξωτερικών 

υποθέσεων, καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. 

Το άρθρο 36 ΣΕΕ υποχρεώνει τον Ύπατο Εκπρόσωπο να ζητεί τακτικά τη γνώμη 

του Κοινοβουλίου, όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της 

ΚΕΠΠΑ και να το ενημερώνει για την εξέλιξη της εν λόγω πολιτικής. Το 

Κοινοβούλιο διεξάγει δύο φορές κατ' έτος συζήτηση για τις εκθέσεις προόδου 

σχετικά με την εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ και απευθύνει ερωτήσεις και διατυπώνει 

συστάσεις προς το Συμβούλιο και τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Το δικαίωμα του 

Κοινοβουλίου να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί σχετικά με την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ 

ενισχύθηκε περαιτέρω με τη δήλωση του 2010 της Ύπατης 

Εκπρόσωπου/Αντιπροέδρου, όσον αφορά τη πολιτική λογοδοσία. Η δήλωση 

προέβλεπε, μεταξύ άλλων: 

                                                           
15     Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί πλήρες τμήμα της κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης. Η ΚΠΑΑ καθορίζεται από τη Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Το άρθρο 41 ρυθμίζει τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ και της 

ΚΠΑΑ, ενώ η πολιτική περιγράφεται περαιτέρω στα άρθρα 42 έως 46, στο κεφάλαιο 2 τμήμα 2 

του τίτλου V («Διατάξεις για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας»), καθώς και στα 

πρωτόκολλα 1, 10 και 11 και στις δηλώσεις 13 και 14. Ο ιδιαίτερος ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ περιγράφεται στο άρθρο 36 της Συνθήκης 

ΣΕΕ . 
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 την αναβάθμιση του καθεστώτος των «Κοινών Συνεδριάσεων Διαβούλευσης» 

(ΚΣΔ), που επιτρέπουν σε ορισθείσα ομάδα βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ΒΕΚ) να συναντά ομολόγους από την Επιτροπή Πολιτικής και 

Ασφάλειας του Συμβουλίου (ΕΠΑ), την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και να 

συζητά σχετικά με τις προγραμματιζόμενες και τρέχουσες μη στρατιωτικές 

αποστολές της ΚΠΑΑ. 

 την επιβεβαίωση του δικαιώματος της «ειδικής επιτροπής» του Κοινοβουλίου 

να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την ΚΕΠΠΑ και 

την ΚΠΑΑ. Το δικαίωμα αυτό βασίζεται σε διοργανική συμφωνία του 2002. 

 την ανταλλαγή απόψεων με αρχηγούς αποστολών, επικεφαλής 

αντιπροσωπειών και άλλους υψηλόβαθμους υπαλλήλους της ΕΕ κατά τη 

διάρκεια συνεδριάσεων και ακροάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

 την ανάθεση στον Ύπατο Εκπρόσωπο της υποχρέωσης να εμφανίζεται 

ενώπιον του Κοινοβουλίου τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος προκειμένου να 

παρουσιάσει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της 

ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και να απαντήσει σε ερωτήσεις. 

Πέρα από αυτό τον πολιτικό διάλογο, το Κοινοβούλιο ασκεί τις εξουσίες του 

μέσω της δημοσιονομικής διαδικασίας. Ως ένα εκ των δύο σκελών της αρμόδιας επί 

του προϋπολογισμού αρχής της ΕΕ, το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον ετήσιο 

προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση 

των σχετικών εξωτερικών μέσων χρηματοδότησης (για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό 

Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Μέσο 

Σταθερότητας) μέσω μιας διαδικασίας τριμερών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή (Troszczyńska-van Genderen, 2017). 

Το Συμβούλιο Υπουργών: Το Συμβούλιο βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών 

της ΚΕΠΠΑ. Μέσα από μια πολυεπίπεδη δομή συνεδριάσεων, στις οποίες 

συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών-μελών διοχετεύονται οι εργασίες αυτές. 

Ξεκινώντας με το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων, μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι αποτελεί το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ. Λειτουργώντας εντός 

του πλαισίου των προσανατολισμών πολιτικής, που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, λαμβάνει ή διαμορφώνει ζητήματα ρουτίνας, την πλειονότητα των 

αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ. Για πολιτικά σημαντικές αποφάσεις, η ομοφωνία αποτελεί 

την εξ ορισμού απαίτηση για τη λήψη αποφάσεων. Μια δυνατότητα των κρατών-
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μελών για όσα δεν επιθυμούν να ψηφίσουν σχετικά με μια προτεινόμενη απόφαση, 

είναι να απέχουν από την ψηφοφορία και να συνοδεύσουν την αποχή τους από μια 

επίσημη δήλωση. 

H Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ): συγκροτήθηκε το 2000-01 στο 

πλαίσιο νέων διαρθρωτικών ρυθμίσεων για τη διαχείριση της ΕΠΑΑ. Μετά τη 

συστασή της, καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως ο κεντρικός «μοχλός» 

της ΕΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ. Υπό την ιδιότητα αυτή, συνεδριάζει κανονικά δύο φορές 

την εβδομάδα και ασκεί από βασικές αρμοδιότητες όπως την παροχή συνδρομής στον 

καθορισμό πολιτικών ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, την παροχή πολιτικών κατευθύνσεων για την 

ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων καις την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης 

αλλά και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των πολιτικών, που έχουν συμφωνηθεί 

(Παπακωνσταντής, 2016). 

Περαιτέρω ιδρύεται ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμών, Ερευνών και 

Στρατιωτικών Δυνατοτήτων»  (Ευρωπαικός Οργανισμός Άμυνας) με στόχο να ορίζει 

τις στρατιωτικές ανάγκες των κρατών-μελών. Να συμβάλλει στο καθορισμό των 

στόχων ως προς τις στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών-μελών και να αξιολογεί 

την τήρηση των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Να στηρίξει τις 

επιχειρησιακές ανάγκες, να υποβάλλει προτάσεις για πολυμερή σχέδια προς 

εκπλήρωση των στόχων αλλά και να συντονίζει τα προγράμματα που εκτελούν τα 

κράτη-μέλη. Επιπροσθέτως, οφείλει να υποστηρίζει την έρευνα στο τομέα της 

αμυντικής τεχνολογίας όπως και να σχεδιάζει ερευνητικές δραστηριότητες/μελέτες με 

τεχνικές λύσεις.  Ο ΕΟΑ καθίσταται υπεύθυνος για την εφαρμογή των κατάλληλων 

μέτρων για την βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο του αμυντικού τομέα και για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών δαπανών. Συνολικά, ο 

οργανισμός απευθύνεται σε κάθε κράτος-μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε 

αυτόν με βάση τη λογική της «ενισχυμένης συνεργασίας». Τη σύσταση του 

αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης τον Ιούλιο 2004 και άρχισε τη 

λειτουργία του τον Οκτώβριο 2004 (με τη συμμετοχή εικοσιτεσσάρων κρατών 

μελών). Το σύνολο των αποφάσεων στο τομέα της αμυντικής πολιτικής λαμβάνονται 

με ομοφωνία, με την εξαίρεση των αποφάσεων για τη «διαρθρωμένη συνεργασία» 

(Ιωακειμίδης, 2010 σ. 113-116). 
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Η στρατηγική της ΕΕ: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε τον Ιούνιο του 2015 

στην Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini τη χάραξη μιας συνολικής στρατηγικής 

της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (EUGS). Σκοπός 

της συνολικής στρατηγικής ήταν η σύσταση ενός στρατηγικού πλαισίου, εντός του 

οποίου η ΕΕ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις σημερινές διεθνείς προκλήσεις με 

αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο. Με την έμφασή της τόσο στην ασφάλεια όσο 

και στη φιλοδοξία της για στρατηγική αυτονομία, η συνολική στρατηγική της ΕΕ 

σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφάλειας (ΕΣΑ) του 2003. Η συνολική στρατηγική της ΕΕ προσδιορίζει πέντε 

προτεραιότητες για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ: α) την ασφάλεια της Ένωσης, β) 

την ανθεκτικότητα κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά και νότια σύνορα 

της, γ) ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των συγκρούσεων, δ) περιφερειακές δομές 

συνεργασίας, ε) παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νέας αυτής στρατηγικής, η ΕΕ θα 

αναθεωρήσει τις υπάρχουσες τομεακές στρατηγικές και θα αναπτύξει και θα 

εφαρμόσει νέες θεματικές ή γεωγραφικές στρατηγικές σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της EUGS. Ανάμεσα σε αυτές θα υπάρχει μια τομεακή στρατηγική 

που θα ορίζει το ενωσιακό πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο φιλοδοξιών, καθηκόντων, 

απαιτήσεων και προτεραιοτήτων, όσον αφορά τις δυνατότητες. Η EUGS έγινε δεκτή 

με ικανοποίηση από τους ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, 

αφήνοντας περιθώριο για επιπλέον διαβούλευση επί του εγγράφου στην Ύπατη 

Εκπρόσωπο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με 

συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Ιουλίου 

2016, όπου οι Υπουργοί εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεχίσουν τις εργασίες 

στη φάση εφαρμογής. Με σκοπό να διασφαλιστεί μια αξιόπιστη παρακολούθηση, η 

εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση, ύστερα από 

διαβούλευση με το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(Legrand, 2017). 

Η χρηματοδότηση της ΚΕΠΑΑ στο σκέλος των διοικητικών δαπανών βαρύνει 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στις περιπτώσεις των δαπανών, που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό αυτό, αυτές βαρύνουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το κριτήριο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Για την ταχεία 

χρηματοδότηση των δράσεων η Συνθήκη της Λισσαβώνας λαμβάνει δύο πρόνοιες. Οι 
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διαδικασίες ταχείας χρηματοδότησης θα υποστηρίζουν τις επείγουσες δράσεις, όταν 

αυτές εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αντιθέτως, όταν οι 

επείγουσες δράσεις εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση των κρατών μελών, θα 

εξυπηρετούνται από ένα ταμείο εκκίνησης, το οποίο θα τροφοδοτείται στην πορεία 

από τις εισφορές των κρατών μελών (άρθ.41 ΣΕΕ) (Παπακωνσταντής, 2016).   

Την ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον 

τομέα της άμυνας υπογράμμισαν από κοινού ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Jean-Claude Juncker και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, Donald 

Tusk κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, που παραχώρησαν την πρώτη ημέρα της 

Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. «Στην Ευρώπη οι αμυντικές δαπάνες 

αντιστοιχούν στο ήμισυ των αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ», είπε ο πρώτος και 

πρόσθεσε ότι το 80% της έρευνας στον τομέα της άμυνας και το 90% των 

προμηθειών γίνεται αποκλειστικά σε εθνική βάση (Juncker & Tusk, 2017). 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Juncker δήλωσε στις πολιτικές 

κατευθύνσεις του τον Ιούνιο του 2014: «Πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε 

προσπάθειες για να καταστήσουμε την Ευρώπη ισχυρότερη, όσον αφορά ζητήματα 

ασφάλειας και άμυνας. Η Ευρώπη είναι κυρίως «ήπια δύναμη». Αλλά ακόμη και οι 

ισχυρότερες ήπιες δυνάμεις δεν μπορούν να τα καταφέρουν μακροπρόθεσμα χωρίς να 

διαθέτουν ορισμένες, τουλάχιστον, ολοκληρωμένες αμυντικές ικανότητες». Ο 

πρόεδρος κ. Juncker ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ενώ στη διάσκεψη κορυφής 

της Μπρατισλάβας, τον Σεπτέμβριο του 2016, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών 

κατέληξαν στα εξής: «Χρειαζόμαστε την ΕΕ - όχι μόνο ως εγγύηση της ειρήνης και 

της δημοκρατίας, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών μας». Συμφώνησαν ότι μέσα 

σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία 

της ΕΕ στην εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 

2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμενόταν «να αποφασίσει σε συγκεκριμένο σχέδιο 

εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα και για τη βέλτιστη χρήση των επιλογών 

που παρέχουν οι Συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ικανότητες» (Juncker, 2017). 
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2.5.  Ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ενώ οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό την 

καθιέρωση μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν 

δείξει μια σαφή έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της. Μια πιθανή εξήγηση 

αποτελεί το γεγονός ότι οι οικονομικές δοκιμασίες δεν επιτρέπουν τις ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις επιθυμίες των πολιτών τους. Όμως, οι 

δημοσιονομικοί περιορισμοί θα έπρεπε να παρακινούν και όχι να εμποδίζουν τη 

συγκρότηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής καθώς τα κράτη μέλη θα 

ήταν σε θέση έτσι ώστε να μοιράζονται τους πόρους και να εξορθολογίζουν τις 

δαπάνες συμβάλλοντας στη μείωση του οικονομικού βάρους των μεμονωμένων 

κυβερνήσεων. Μια πιό πειστική εξήγηση είναι πως «οι ερμηνείες, που δίνουν οι 

Ευρωπαίοι για μια ισχυρότερη πολιτική ασφαλείας» διαφέρουν από χώρα σε χώρα 

Πράγματι, οι τρείς κυριάρχουσες απόψεις αναφορικά με την αμυντική δομή στην 

Ευρώπη αντιπροσωπεύοταν από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία. Η πρώτη 

αναφέρει την Ένωση ως είδος υπερδύναμης και ενδιαφέρεται πραγματικά για πιο 

ισχυρές δομές ασφαλείας. Ως η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη, η Γαλλία θα 

διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο σε μια ευρεία ευρωπαϊκή στρατιωτική επιχείρηση.  Οι 

Βρετανοί υποστηρίζουν ένα συνασπισμό ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία δρούν 

σύμφωνα με τις εντολές τους, όπως συνέβη στη Λιβυή, ενώ αντιθέτως οι Γερμανοί 

δεν επιθυμούν την επέκταση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρέμβασης πέρα από τα 

όρια της ηπείρου. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, μια αμυντική συνεργασία φαίνεται 

λιγότερο πιθανή. Κάποιος απαισιόδοξος θα έλεγε ότι η εγγύηση, που δίνουν οι ΗΠΑ 

για την ασφάλεια τους καθιστά τους Ευρωπαίους ανίκανους - ή τουλάχιστον 

απρόθυμους - να επανεξετάσουν την πολιτική άμυνας τους (Laidi, 2014). 

Η εξέλιξη της ΕΠΑΑ αποτέλεσε μια βαθμιαία διαδικασία βασισμένη σε 

συμβιβασμούς ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αργότερα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, η ενσωμάτωση της πολιτικής ασφάλειας και 

άμυνας έχει αποτελέσει σημείο διαμάχης λόγω των διαφορετικών ιδεών, 

προτιμήσεων και θέσεων σχετικά με τη διαδικασία και τις σχέσεις με το ΝΑΤO και 

τις ΗΠΑ. Η οικοδόμηση της ΕΠΑΑ αντιθέτως φαίνεται να συντίθεται από τρείς 

διαφορετικές λογικές, ήτοι: α) την παγκόσμια λογική, να ικανοποιεί δηλαδή τις 

εξωτερικές προσδοκίες καθώς και το να προωθεί τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, β) τη 

λογική της ενσωμάτωσης, να ενσωματώσει δηλαδή το παραδοσιακό καθεστώς της 
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«υψηλής πολιτικής» στο συνολικό σχέδιο ενσωμάτωσης του 21ου αιώνα, γ) και τέλος, 

από την διατλαντική λογική ενισχύοντας την Ένωση στο τομέα της άμυνας και της 

ασφάλειας (είτε για να ευχαριστήσει είτε για να αμφισβητήσει τις Ηνωμένες 

Πολιτείες είτε να γίνει ισότιμος εταίρος ή τέλος να αποκτήσει αυτονομία από την 

αμερικανική επιρροή).  Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η απροσδόκητη επίδραση των 

Ηνωμένων Πολιτειών στη κατασκευή αυτή, αποτέλεσμα της ανησυχίας που έχουν 

προκαλέσει οι αμερικανικές πολιτικές ασφάλειας στους Ευρωπαίους. Οι ίδιοι 

ανησυχούν επίσης για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να στραφούν εναντίον της γηραιάς 

ηπείρου και του υπολοίπου κόσμου. Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες έχουν προέλθει πολλές 

φορές εξαιτίας των αντιθέσεων του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, καθώς 

ακόμη και εάν η αμερικανική κυβέρνηση ήταν καταρχήν πρόθυμη να τις σεβαστεί, οι 

Ευρωπαίοι δεν θα ήταν ποτέ σίγουροι για τις τελικές προθέσεις της. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο, αν και η δομή του διεθνούς συστήματος δεν μπορεί να εξηγήσει τις 

διατλαντικές διαφωνίες σχετικά με την ΕΠΑΑ, η βάση των διατλαντικών σχέσεων 

μπορεί. Η ασυμμετρία ισχύος, συγκεκριμένα των στρατιωτικών δομών των δύο 

δυνάμεων έχει αυξηθεί με την εξέλιξη του τομέα εξοπλισμών, ενώ και η προσδοκία 

των Ευρωπαίων στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας έχει ελαττωθεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σκέψεις αυτές, παραμένει αινιγματικό το γεγονός ότι οι 

Ευρωπαίοι εμπιστεύτηκαν τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη της ΕΠΑΑ στους 

Αμερικανούς το 2003 (Peters, 2004).    

Συχνά, οι αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη όσο αφορά την αντίληψη των 

απειλών, τις διαφορετικές προτιμήσεις και απόψεις αναφορικά με τη στρατηγική 

κουλτούρα της Ευρώπης (ακόμη και η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

αλληλεγγύης) καθιστά την ΚΠΑΑ ως τον πιο αδύναμο κρίκο στο σχέδιο της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες εξελίξεις καθώς και οι 

πολλαπλές κρίσεις ασφάλειας, που γνωρίζει ο πλανήτης έχουν υπονομεύσει σε 

μεγάλο βαθμό το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα ασφαλείας. Η εξέλιξη 

του πολυπολικού συστήματος έχει οδηγήσει στην ανάδυση νέων απειλών για την 

ασφάλεια με οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις. Οι συγκεκριμένες 

απειλές δεν είναι καθαρά στρατιωτικής φύσης αλλά ποικίλλουν, - από όπλα μαζικής 

καταστροφής, κυβερνοεπιθέσεις, στη δράση εξτρεμιστικών και εθνικιστικών ομάδων, 

σε επεμβάσεις στο τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.  Η ξεπερασμένη 

αντίληψη πως η Γαλλία κοιτάει μόνο προς το Νότο και η Γερμανία προς την Ανατολή 
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δεν είναι αληθής ειδικά όσο αφορά τους κινδύνους του τζιχαντιστικού 

ολοκληρωτισμού (τρομοκρατικών ομάδων όπως η Al-Qaeda και ισλαμικών 

καθεστώτων στο Ιράκ και στη Συρία). Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης γίνεται 

σαφές ότι η γεωγραφία εξακολουθεί να μετράει και ενώ η Ανατολική και η Κεντρική 

Ευρώπη δοκιμάζονται από την επιθετική εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, τα 

ευρωπαϊκά κράτη του Νότου ανησυχούν περισσότερο για τις εξελίξεις στη Λιβυή 

καθώς και για τις προκλήσεις, που εμφανίζονται κατά το πέρασμα παράνομων 

μεταναστών στη Μεσόγειο. Συνεπώς, οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις απειλές 

και τα διαφορετικά συμφέροντα ασφαλείας εμπόδισαν την δημιουργία μιας κοινής 

στρατηγικής όπως και τη συγκρότηση κοινών δομών και διαδικασιών ανάμεσα στα 

κράτη-μέλη. Σε εθνικό επίπεδο, οι πολιτικοί ηγέτες των κρατών όχι μόνον αρνούνται 

την ύπαρξη των απειλών αυτών αλλά υποτιμούν κιόλας τις προσδοκίες του 

ευρωπαϊκού κοινού, το οποίο για τα τελευταία δέκα χρόνια ψηφίζει σταθερά (70%) 

υπέρ ενός οργανωμένου σχεδίου στο τομέα της άμυνας. (Solana, Blockmans & Faleg, 

2015) 

Για δεκαετίες, οι συζητήσεις για έναν ευρωπαϊκό στρατό έχουν οδηγήσει πλέον 

την Ευρώπη στη δράση. Οι Βρετανοί έχουν διαφωνήσει έντονα σχετικά με την 

ύπαρξη ανεξάρτητων ευρωπαϊκών αμυντικών δυνάμεων αποκηρύσσοντας 

οποιαδήποτε πρόσκληση για πανευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία και 

ενθαρρύνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη διοχέτευση κάθε πόρου των ευρωπαϊκών 

στρατιωτικών δυνάμεων στο ΝΑΤΟ. Εντούτοις, η απόφαση της χώρας να 

εγκαταλείψει την Ένωση φαίνεται να αλλάζει τη δυναμική της ευρωπαϊκής πολιτικής 

άμυνας και ασφάλειας. Η ΕΕ φαίνεται να «ξεσκονίζει» τα παλιά της σχέδια για την 

ίδρυση ενός ευρωπαϊκού στρατού, ο οποίος θα λειτουργούσε ανεξάρτητα από τις 

δυνάμεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η ΕΕ θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από το 

ΝΑΤΟ και να εγκαθιδρύσει ένα νέο σχέδιο άμυνας δήλωσε ο συνταξιούχος 

στρατηγός Didier Tauzin. Σύμφωνα με τον Tauzin, «Ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να 

ευθυγραμμίζεται με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και όχι απαραίτητα με τα 

αμερικάνικα. Είναι σαφές ότι η Ουάσινγκτον και τα ευρωπαϊκά κράτη δεν 

μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα»16. Στο πρόσφατο παρελθόν, τα κράτη μέλη έχουν 

                                                           
16    Στις 10 Αυγούστου 2016, οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ιταλίας, Roberta Pinotti και 

Paolo Gentilonί, ζήτησαν την έναρξη -«ενός είδους αμυντικής ένωσης», μιας «Άμυνας Σένγκεν» - 

σε συνέντευξή τους στή γαλλική εφημερίδα «Le Monde». Οι ιταλοί υπουργοί δήλωσαν ότι το 

αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος όπως επίσης και οι πρόσφατες τρομοκρατικές 
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εμπλακεί σε συγκρούσεις (Αφγανιστάν, Ιράκ) στις οποίες δεν χρειάστηκε να 

εισέλθουν αλλά προκειμένου να εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη με τις ΗΠΑ. Όμως, 

το παρόν τάσσεται υπέρ των ευρωπαϊκών συμφερόντων ασφαλείας και όχι των 

διατλαντικών. Η μεταναστευτική κρίση αποδεικνύει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια κοινή 

δύναμη στα συνορά της παραπάνω από τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στα σύνορα 

της Ρωσίας κάτω από τα σχέδια των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ. Και ενώ η ενίσχυση των συνόρων 

δυναμώνει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η εξάπλωση των στρατιωτικών δυνάμεων στη 

Βαλτική και την Ανατολική Ευρώπη την υπονομεύει. Επιπλέον, η βελτίωση των 

σχέσεων της Ευρώπης με τη Ρωσία θα αποτελούσε ένα πρόσθετο πλεονέκτημα για 

μια συμμαχία ασφάλειας ενώ οι εντάσεις ανάμεσα στις χώρες θα μειώνονταν 

(Korzun, 2016). 

Όπως αναφέρει η Bailes (2008), απο τη μία πλευρά η ΕΕ εξακολουθεί να 

συμπεριφέρεται «παρασιτικά» όσο αφορά τις αμυντικές της υποθέσεις αποφεύγοντας 

την ηθική και την οικονομική υποχρέωση απέναντι στις δυνάμεις, που την 

τροφοδοτούν. Από την άλλη, η ΕΕ είναι πρόθυμη να βλάψει για την ικανοποίηση των 

συμφερόντων της με οποιονδήποτε άλλο μη-στρατιωτικό τομέα της συλλογικής της 

πολιτικής. Οι εμπορικές πολιτικές βλάπτουν έτσι τα ίδια αδύναμα κράτη, που 

προσπαθεί η ΕΕ να βοηθήσει μέσω των αποστολών της καθώς και των συμβουλών 

ασφαλείας. Η σκληρή μεταναστευτική πολιτική όπως και η πολιτική ασύλου 

επιστρέφει τα άτομα πίσω στις γεωγραφικές περιοχές, τις οποίες η ΚΕΠΑΑ θεωρεί 

ότι προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συχνά, η Ένωση αναμετριέται με τις 

ΗΠΑ τη προστατευτική στρατιωτική της δύναμη στο πεδίο των αγορών. Στην ουσία, 

τα κίνητρα της Ευρώπης είναι τόσο ιδιοτελή στα μη-αμυντικά ζητήματα όσο και 

αλτρουιστικά στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, γεγονός που καθιστά την στάση 

της υποκριτική. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να έλθουν αντιμέτωπες με τα ζητήματα αυτά. 

Εάν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 

τις στρατιωτικές δυνάμεις τους προς οφελός τους για τα επόμενα 15-20 χρόνια, θα 

πρέπει να κάνουν ακόμη πιο εντατικές προσπάθειες. Μια συλλογική προσπάθεια θα 

ήταν ικανή να δώσει στην Ευρώπη την απαραίτητη στρατιωτική ικανότητα, που της 

                                                           
επιθέσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να παρακινήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν 

αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας «ευρωπαϊκής 

πολυεθνικής δύναμης». (βλ. Le Monde, «L’Italie appelle à un « Schengen de la défense», 

10/08/2016. Διαθέσιμο στο: http://www.lemonde.fr) 



43 

 

αρμόζει οικονομικά, εμπορικά και γεωγραφικά καθώς και την κατάλληλη επιρροή 

στη Washington στο τομέα της άμυνας. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη βρίσκεται επί του 

παρόντος μακριά από μια ενιαία εξωτερική πολιτική άμυνας και ασφάλειας και 

κατ’επέκταση θα ήταν παράλογο να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα και την 

έκταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και 

ενώ οι μνήμες του εμφυλίου πολέμου στη Δυτική Ευρώπη φαίνεται να υποχωρούν, οι 

προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης προχωρούν δυναμικά. Εξίσου ανησυχητική 

φαίνεται να είναι και η ανάγκη για αλλαγή της στάσης των Ευρωπαίων προκειμένου 

να αποφευχθεί η ανικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε δοκιμασίες –από 

φίλους ή εχθρούς-. Τελικά, για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα θα πρέπει οι 

Ευρωπαίοι να αναγνωρίσουν την σοβαρότητα των ζητημάτων και να προβούν σε 

κατάλληλες λύσεις (Alexander & Garden, 2001). 

3. Οι προοπτικές της αμυντικής βιομηχανίας στην ΚΕΠΠΑ 

Μια ισχυρή αμυντική, τεχνολογική και βιομηχανική βάση στην Ευρώπη 

παράμενει προϋπόθεση για την ΕΠΑΑ (η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να 

προσφέρει αυτόνομη δράση στην ΕΕ σε περίπτωση διεθνών κρίσεων). Περαιτέρω, οι 

δομές παράγουν τις προϋποθέσεις που χρειάζεται η ΕΕ όχι μόνο για να ανταποκριθεί 

στο χώρο της παγκόσμιας άμυνας αλλά και σε αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας 

όπως επίσης και την ικανότητα να συνεργαστεί διεθνώς για την ανάπτυξη και την 

παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Η Ευρώπη διαθέτει ανταγωνιστικές εταιρείες, οι 

οποίες συνεισφέρουν στην οικοδόμηση της άμυνας και μια βιομηχανία που 

εξασφαλίζει την παροχή συστημάτων υψηλής απόδοσης, για να δρούν σε παγκόσμιο 

επίπεδο εκ μέρους της. Bασικό καθήκον είναι να καθοριστούν οι δυνατότητες των 

ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων σε συνεργασία με την Στρατιωτική Επιτροπή 

της Ένωσης (EU Military Committee) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας 

(European Defence Agency EDA) για να αναπτυχθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης των 

αμυντικών ικανοτήτων. Επιπροσθέτως, ο τομέας της άμυνας αποτελείται από 

πρωτοποριακή έρευνα και εντατική ανάπτυξη της τεχνολογίας κάτι, που προκαλεί την 

επέκταση του και σε άλλους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, η 

νανοτεχνολογία και η βιοτεχνολογία. Με αυτό τον τρόπο, είναι δύσκολο να οριστούν 

τα όρια ανάμεσα στην άμυνα και τους υπόλοιπους κλάδους. Οι ειρηνευτικές 

αποστολές καθώς και οι επιπτώσεις της τρομοκρατίας έχουν δημιουργήσει ένα θολό 

πεδίο μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας και την ανάγκη για ένα 
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καλύτερο συντονισμό στο τομέα αυτό. Επίσης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η 

ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία «συγκρατείται» από ένα ανεπαρκές νομικό 

πλαίσιο17 (A Strategy for a Stronger and Competitive European Defence Industry, 

2008). 

Το έτος 2016 σηματοδότησε την πρόοδο για την ευρωπαική πολιτική ασφάλειας 

και άμυνας μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες αντικαθιστώντας μια αργή 

διαδικασία ολοκλήρωσης με μια ώθηση προς τα εμπρός. Αυτό δεν σημαίνει πως η 

ίδρυση ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων βρίσκεται κοντά αλλά ούτε και ότι η ΕΕ 

είναι έτοιμη να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ. Το γεγονός πως έχουν πραγματοποιηθεί 

μεγάλα βήματα για τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και αποτελεσματικής 

αμυντικής πολιτικής μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Οι λόγοι αυτής της ιστορικής 

εξέλιξης είναι αυτονόητοι. Αρχικά, η μάστιγα των τρομοκρατικών επιθέσεων από το 

2014 έχει προκαλέσει την αφύπνιση του ευρωπαϊκού κοινού αναφορικά με τα 

ζητήματα της ασφάλειας και άμυνας καθώς και την επείγουσα ανάγκη για μια 

καλύτερη συνεργασία εντός των συνόρων της ΕΕ. Δεύτερον, η απόφαση του 

Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη έχει ληφθεί από το Παρίσι, 

το Βερολίνο και τη Ρώμη ως μια ευκαιρία για την απομάκρυνση ενός εμποδίου των 

ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Το Λονδίνο ήταν πάντα ανένδοτο στη θέση του καθώς 

και στην ιδέα πως η Ευρώπη θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτόνομα στο τομέα της 

εξωτερικής πολιτικής ίσως λόγω και των παραδοσιακών αγγλοσαξωνικών του 

δεσμών με τις ΗΠΑ. Τρίτον, η κυβέρνηση Trump έχει ασκήσει μεγάλη πίεση στους 

ευρωπαίους συμμάχους προκειμένου να αυξήσουν τις δαπάνες τους στο τομέα της 

άμυνας, ενώ παράλληλα η Washington προτιμάει να μειώσει τη στρατιωτική της 

παρουσία (Battachi, 2017). 

                                                           
17   «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας περιορίζεται 

εξαιτίας ενός ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου. Η δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(2007) έδειξε πως το υψηλό κόστος της «μη Ευρώπης» με τις διαφορετικές εθνικές κανονιστικές 

διατάξεις, τις διαδικασίες χορήγησης αδειών, τους μακρείς καταλόγους ελεγχών των εξαγωγών 

δημιουργεί γραφειοκρατία, αυξάνει τις τιμές, αποτρέπει την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα. Η ανακοίνωση παρουσιάζει μια στρατηγική για μια ισχυρή αμυντική 

βιομηχανία καθώς λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τη σχέση της με τις 

κυβερνήσεις και υποστηρίζει ότι μπορούν να γίνουν πολλά για την πλήρη αξιοποίηση της έτσι 

ώστε να είναι αποδοτική οικονομικά και να παράσχει τις απαραίτητες δυνατότητες με τρόπο 

αποδοτικό για την ΕΠΑΑ». (βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, «Στρατηγική για μια πιο ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Αμυντική 

Βιομηχανία», Βρυξέλλες, 5.12.2007/ COM(2007) 764 τελικό). Διαθέσιμο στο: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/ALL/?uri=CELEX:52007DC0764) 
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Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση άρχισε με την ίδρυση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο εναρμόνισε τις δημοκρατικές αξίες των κρατών-

μελών, ενώ αργότερα η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα (ΕΚΑΧ) συνέβαλε στην οικονομική ενοποίηση των αρχικών έξι κρατών-

μελών. Παρόλο που η ΕΚΑΧ δεν είχε στρατιωτική φύση κατάφερε να συγκεντρώσει 

τις μεγάλες βιομηχανίες, υπεύθυνες για την παραγωγή των πολεμικών μηχανών, που 

έφεραν την καταστροφή στην ήπειρο με τη μορφή δυο παγκοσμίων πολέμων. Από 

αυτό το σημείο και ύστερα, η ΕΚΑΧ οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε μια 

ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να προκαλέσει αντίστοιχες εξελίξεις ή ακόμη 

και να καταλήξει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού; Υπάρχει ήδη το 

παράδειγμα της κοινοπραξίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αεροναυτικής, Άμυνας και 

Διαστήματος (European Aeronautic Defence and Space Company EADS) που 

αναδιοργανώθηκε ως όμιλος Airbus το 2014 (η κοινοπραξία δημιουργεί έσοδα 

δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ με έναν εξωτερικό κύκλο εργασιών ύψους 42,3 δις 

ευρώ). Ο Όμιλος συνδυάζει εταιρείες από όλον τον κόσμο αλλά ουσιαστικά αποτελεί 

μια ευρωπαϊκή πολυεθνική εταιρεία ειδικευόμενη στην αεροδιαστημική και την 

αεροναυπηγική με έδρα την Τουλούζη της Γαλλίας. Οι κύριες εταιρείες είναι από τη 

Γαλλία (Aérospatiale-Matra), τη Γερμανία (Daimler Chrysler Aerospace AG) και την 

Ισπανία (Construcciones Aeronáuticas SA), ενώ αποτελεί τον πιο σημαντικό 

αντίπαλο της αμερικανικής Boeing. Σίγουρα όμως τη θέση της μεγαλύτερης 

πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο της άμυνας καταλαμβάνει η βρετανική ΒΑΕ (British 

Aerospace)18. Κατά τα τελευταία έτη έχουν υπάρξει συζητήσεις σχετικά με τη 

συγχώνευση των δύο εταιρειών αφού τα ενδιαφερόμενα μέλη φάνηκαν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένα με αυτή τη προοπτική συμπεριλαμβανομένων της γαλλικής και της 

βρετανικής κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο ότι η ένωση των δύο «γιγάντων» θα σήμαινε 

μια αλλαγή τεραστίων διαστάσεων τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στο πολιτικό 

τομέα και ακόμα πιο σημαντικό μια επιρροή στις εθνικές προτιμήσεις των κρατών-

μελών που μπορεί να σηματοδοτούσε την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού στρατού (Duna 

& Dăncuţă, 2014). 

                                                           
18 Ως ένας από τους μεγαλύτερους εργολάβους η ΒΑΕ παρέχει εξοπλισμό ακόμη και στο Υπουργείο 

Αμύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. 
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Γράφημα 2:  Η παγκόσμια κατάταξη των ευρωπαϊκών εταιρειών στο χώρο της άμυνας για το 

έτος 2011. Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-722_en.htm 

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία έχει 

υποστεί δραματικές αλλαγές (ενοποίηση της βιομηχανίας, βελτίωση της ενδο-

ευρωπαϊκής συνεργασίας). Ενώ το 1993 μόνο δύο ευρωπαϊκές εταιρείες, η ΒΑΕ και η 

Thompson SA βρίσκονταν ανάμεσα στη λίστα με τις δέκα καλύτερες εταιρείες 

άμυνας παγκοσμίως, το 2005 προστέθηκαν και άλλες καθιστώντας τέσσερις πλέον 

ευρωπαϊκές εταιρείες (BAE Systems, EADS, Thales και Einmeccanica) στη κορυφή 

του κόσμου. Η εξέλιξη αυτή έχει προέλθει σε μεγάλο βαθμό από την επιθυμία της 

Ευρώπης να ανταγωνιστεί την αμερικανική αμυντική βιομηχανία κάτι που 

αποδείχθηκε ως ένα αρκετά φιλόδοξο και δύσκολο σχέδιο19. Περαιτέρω, η άνοδος 

                                                           
19    Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες απέτυχαν να διεισδύσουν στην αμερικανική αγορά εξαιτίας 

της διστακτικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν με ξένες κυβερνήσεις και 

επιχειρήσεις αμυντικού εξοπλισμού. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις της Thales στη Βόρεια Αμερική 

έφτασαν το 9% - όπως και το 1999 παρά τις εντατικές προσπάθειες των στελεχών της εταιρείας-. 

Μεταξύ 1999-2004, οι πωλήσεις της Finmeccanica στην ίδια περιοχή παρέμειναν σταθερές. 

Εξαίρεση αποτέλεσε η BAE Systems η οποία διπλασίασε το ποσοστό των εξαγωγών της (από 17% 
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των τεχνολογικά ανεπτυγμένων και ανταγωνιστικών αντιπάλων στην άλλη πλευρά 

του Ατλαντικού έδωσε ώθηση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε να εδραιωθούν στη 

παγκόσμια αγορά. Με τα λόγια του Thomas Enders, διευθύνοντα συμβούλου της 

EADS «οι μεγάλες συγχωνεύσεις στις ΗΠΑ προκαλούσαν αναταραχή στους 

ευρωπαίους ηγέτες των βιομηχανιών αφού οι κοινοπραξίες ήταν ανεπαρκείς μπροστά 

στην αμερικανική πρόκληση». Η ανάγκη των ευρωπαϊκών κρατών να οικοδομήσουν 

μια αυτόνομη στρατιωτική δύναμη αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για την ενοποίηση 

τους. Στο πλαίσιο αυτό, μια μελλοντική συνεργασία θα συνείσφερε στη διατήρηση 

μιας σταθερής αμυντικής βάσης όπως επίσης και στη βελτίωση των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων της Ευρώπης. Πράγματι, μια ενοποίηση εκτός των συνόρων της ΕΕ θα 

σήμαινε την υποβάθμιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης. 

Υπάρχουν παραδείγματα που αιτιολογούν την ανάγκη ενοποίησης της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας στο χώρο της άμυνας. Ένα από αυτά είναι η εγκαθίδρυση της EADS που 

δημιούργησε έναν Ευρωπαϊκό «γίγαντα» με δύο ικανότητες: την ικανότητα των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται τις αμερικανικές (Boeing, Lockheed 

Martin) και την ικανότητα να παράγει μια ποικιλία προηγμένων αμυντικών 

εξοπλισμών (αεροσκάφη Eurofighter combat, Eurocopter, A400M και πύραυλοι 

ακρίβειας) που θα τον βοηθούσαν να ενεργεί αυτόνομα (Jones, 2005). 

Τα στελέχη σημαντικών αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών μιλούν 

αισιόδοξα για τις προοπτικές της διεθνής ανάπτυξης  Εξάλλου, η άμυνα δεν διαφέρει 

από άλλους εμπορικούς κλάδους καθώς όλοι αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό ιδίως από 

επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων χωρών.  Με τη πάροδο του χρόνου και την ανάδυση 

νέων βιομηχανιών στο χώρο της παγκόσμιας άμυνας έχουν προκύψει αλλαγές στο 

τρόπο λειτουργίας της αμυντικής βιομηχανίας. Μια από αυτές είναι η 

αναδιαμόρφωση του μοντέλου των εξαγωγών. Ο αμυντικός εξοπλισμός δεν θα 

σχεδιάζεται και δεν θα κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση προκειμένου να πουληθεί στο εξωτερικό αλλά θα υπάρχουν βάσεις των 

εταιρειών σε πολλές χώρες. Περαιτέρω, τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις θα ανταγωνιστούν εταιρείες με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και 

τέλος, πρόκειται να γίνει παγκόσμια διάδοση των αμυντικών τεχνολογιών. (Callan, 

2017). 

                                                           
το 1999 σε 31% το 2004) αφού ενισχύθηκε από τη στενή στρατηγική σχέση της Βρετανίας με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες.  
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3.1.  Η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 : Tα στοιχεία των 

αμυντικών δαπανών του ΕΟΑ για την περίοδο 2006 -2017 

Η χρηματοπιστωτική κρίση και τα επακόλουθα μέτρα λιτότητας εξασθένησαν 

αρκετά τις στρατιωτικές ικανότητες και τους οικονομικούς πόρους των κρατών-

μελών. Εν ελλείψει μιας εξωτερικής απειλής μετά από την πτώση του «Σιδηρού 

Παραπετάσματος» και μπροστά στο αυξανόμενο κόστος των σύγχρονων οπλικών 

συστημάτων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις 

αμυντικές δαπάνες του παρελθόντος ή ακόμη και να συμβάλλουν σε επιχειρήσεις του 

εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, ο ευρωπαϊκός αμυντικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί 

με ασυντόνιστο και ανομοιογενή τρόπο κατά τα τελευταία χρόνια. Μολαταύτα, τα 

κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερα από 190 δις ευρώ για τη 

διατήρηση 28 εθνικών στρατών αποτελούμενοι περίπου από 1,5 εκατομμύρια 

προσωπικό (Solana, Blockmans & Faleg, 2015). 

Η κατακόρυφη πτώση των αμυντικών δαπανών στην ΕΕ δεν θα πρέπει να 

υπονομεύει τις στρατιωτικές της ικανότητες. Στην πραγματικότητα, όσο αναμενόταν 

πτώση μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τόσο θα αναμενόταν μια 

καθοδική τάση στις ένοπλες δυνάμεις που απομακρύνοταν από τις δομές του Ψυχρού 

Πολέμου. Η Ευρώπη είχε προηγουμένως ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στις ένοπλες 

δυνάμεις και ιδιαιτέρως άτομα που εκπλήρωναν τη στρατιωτική τους θητεία. Για 

παράδειγμα, η στρατολόγηση στη Γερμανία ανεστάλη μόνο το 2011. Επομένως, το 

πρόβλημα δεν έγκειται στο ποσό της δαπάνης αλλά στο κατά πόσο θα μπορέσουν οι 

κυβερνήσεις να διαχειριστούν τα μειωμένα κονδύλια πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν 

όμως πρακτικά εμπόδια στο δρόμο για τη μείωση των αμυντικών δαπανών καθώς 

πολλά κράτη-μέλη συνεχίζουν να είναι δεσμευμένα σε μακροπρόθεσμες αποστολές 

στο Αφγανιστάν και αλλού και καθώς είναι δύσκολο να μειωθούν μεγάλα 

προγράμματα απόκτησης εξοπλισμού (αυτό θα είχε άμεση επίδραση στις θέσεις 

εργασίας της αμυντικής βιομηχανίας σε μια εποχή υψηλής ανεργίας). Ωστόσο, 

μειώσεις του αμυντικού προϋπολογισμού έχουν ανακοινωθεί ήδη σε αρκετές χώρες 

(π.χ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δηλώσει ότι σκόπευε να κάνει μειώσεις σε διάστημα 

τεσσάρων ετών), κάτι που σημαίνει ότι οι αριθμοί πρόκειται να πέσουν ξανά στα 

επόμενα χρόνια. Ένα στοιχειώδες μέτρο για την σωστή διαχείριση του 

προϋπολογισμού είναι η κατανομή του προσωπικού, του εξοπλισμού, των 

λειτουργιών και της συντήρησης. Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Ευρωπαϊκός 
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Οργανισμός Άμυνας (EDA) για το 2010, δείχνουν μείωση των δαπανών ύψους 7% 

από το 2006 από 26 κράτη-μέλη και μια πτώση από 1.78% σε 1.61% στο ΑΕΠ. 

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες έχουν κάνει πρόοδο στη μείωση των 

δαπανών του προσωπικού από 54.7% το 2006 σε 51% το 2010 ενώ έχουν αυξήσει τα 

ποσοστά που δαπανήθηκαν σε συμβάσεις από 14.5% σε 17.7%, μια τάση εξαιρετικά 

ενθαρρυντική για τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Η έρευνα στον τομέα της 

άμυνας (σημαντικό θεμέλιο για τις μελλοντικές δυνατότητες της ΕΕ) διατηρήθηκε 

ικανοποιητικά καθώς μειώθηκε μόνο σε 4.4% από 4.8% ενώ τα λειτουργικά έξοδα 

αυξήθηκαν από 21.5% του συνόλου σε 22.8%, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη 

λόγω των ακριβών επιχειρήσεων στις οποίες ενεπλάκησαν τα κράτη-μέλη τα 

τελευταία έτη (Giegerich & Nicoll, 2012). 

Δεύτερη στις αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ παραμένει η Ελλάδα, παρά τις βαθιές 

περικοπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον κρατικό προϋπολογισμό. Η 

Ελλάδα αποτελεί τη μία από τις μόλις πέντε (από τις 28) χώρες που ξεπερνούν το 2% 

των ετήσιων δαπανών για την άμυνα, που είναι και η βασική κατεύθυνση που δίνει το 

ΝΑΤΟ προς τα μέλη του. Υψηλότερες δαπάνες, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, έχουν 

μόνο οι ΗΠΑ με 3,61%. Ακολουθούν η Ελλάδα με 2,38%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 

2,21%, η Εσθονία με 2,16% και η Πολωνία με 2%. Παραμονές της Συνόδου Κορυφής 

του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία το 2016, η Συμμαχία έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή 

στοιχεία για τις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών της, σε μια έμμεση –πλην 

σαφή– προσπάθεια πίεσης προς τις κυβερνήσεις που υπολείπονται σημαντικά του 

ετήσιου στόχου του 2%. Στο γενικό πλάνο, πάντως, φαίνεται ότι το ΝΑΤΟ τα 

τελευταία δύο χρόνια αυξάνει τις δαπάνες του (κατά 0,6% το 2015, ενώ με άνοδο 3% 

αναμένεται να κλείσει το 2016).  Από τα στοιχεία, που παρέχονται προκύπτει ότι οι 

αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα ακολούθησαν καθοδική πορεία από το 2009 έως και 

το 2014 (από 7,31 δισ. ευρώ το 2009 σε 3,93 δισ. το 2014), όμως υπήρξε και 

παράλληλη πτώση του ΑΕΠ. Για το 2015 και το 2016 φαίνεται ελαφρά αύξηση, η 

οποία μπορεί να ερμηνευθεί και ως σταθεροποίηση, στα περίπου 4,15 δισ. ευρώ σε 

τρέχουσες τιμές. Η ελαφρώς ανοδική πορεία την τελευταία διετία φαίνεται και από τα 

ποσοστά ετήσιας μείωσης των αμυντικών δαπανών. Το 2010 οι αμυντικές δαπάνες 

μειώθηκαν κατά 18,94%, το 2011 κατά 17,97%, το 2012 κατά 10,81%, το 2013 κατά 

6,41%. Το 2014 σημειώνεται ελαφρά αύξηση 0,72%, ενώ το 2015 καταγράφεται 

σαφής αύξηση 7,06%. Για το 2016 προβλέπεται οριακή μείωση (0,07%). Η μείωση 
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φαίνεται και στις κατά κεφαλήν δαπάνες για την άμυνα. Από 837 δολάρια ΗΠΑ ανά 

άτομο το 2009, η σχετική δαπάνη αναμένεται να κλείσει το 2016 στα 537. H μείωση 

σε σημαντικό βαθμό οφείλεται και στην ανάλογη τάση στον αριθμό του στρατιωτικού 

προσωπικού από 135.000 άτομα το 2009 σε 106.000 το 2016. Στα ίδια χρόνια 

παρατηρείται ανισομέρεια στις δαπάνες. Έχουν μειωθεί οι εξοπλιστικές δαπάνες (από 

27,75% των ετήσιων αμυντικών δαπανών το 2009 έχουν περιοριστεί στο 14,91% το 

2016), ενώ έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις (από το 56,52% το 

2009 σε 69,93% το 2016) (Νέδος, 2016). 

Σύμφωνα με τον Κωσταράκο (2013), η οικονομική κρίση πλήττει το φάσμα 

λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, γεγονός που καθιστά την άμυνα ως «μεταβλητή 

προσαρμογής ειδικότερα δε υπό το πρίσμα της μη ύπαρξης απειλής στα ευρωπαϊκά 

σύνορα». Και καθώς οι κυβερνήσεις βρίσκονται ενώπιον δύσκολων αποφάσεων για 

να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, οι αμυντικές δαπάνες είναι ένα από τα 

πρώτα θύματα της λιτότητας. Κατά την Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο 

(20-21 Μαΐου 2012) τέθηκε ως επιδίωξη η διασφάλιση του στόχου ότι η Συμμαχία θα 

έχει στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, ώστε να δύναται να 

εφαρμόσει το Στρατηγικό Δόγμα που υιοθετήθηκε ήδη από το 2010, δηλαδή να 

διαθέτει ένα συνεκτικό σύνολο αναπτύξιμων, διαλειτουργικών και υποστηρίξιμων 

δυνάμεων, κατάλληλα εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων, ικανών να εκπληρώσουν το 

επίπεδο φιλοδοξίας του ΝΑΤΟ με χρονικό ορίζοντα το 2020: ΝΑΤΟ Forces 2020.  

Στο πλαίσιο αυτό, ένα νέο σχέδιο ανέτειλε στα επιτελεία του ΝΑΤΟ: Η «Έξυπνη 

Άμυνα», μια έννοια και ένα σχέδιο, που ενθαρρύνει τους Συμμάχους να 

συνεργασθούν για την ανάπτυξη, απόκτηση και διατήρηση των απαραίτητων 

στρατιωτικών δυνατοτήτων προς αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων 

ασφαλείας, σύμφωνα με το Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ. Η πρωτοβουλία αυτή 

αναδεικνύει ένα νέο τρόπο σκέψης σχετικά με την απόκτηση των σύγχρονων 

αμυντικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του ΝΑΤΟ κατά την επόμενη 

δεκαετία και πέραν αυτής. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι ο καθορισμός των 

προτεραιοτήτων, ο συντονισμός των προσπαθειών κατά τον βέλτιστο τρόπο, η 

συγκέντρωση και η κοινή χρήση των δυνατοτήτων. Τελικά, η «Έξυπνη Άμυνα» θα 

πρέπει να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία για την ΕΕ για να αναδιαρθρώσει την αμυντική 

της βιομηχανία, αφού φαίνεται πως η οικονομική κρίση επιβάλλει τον εξορθολογισμό 

της αμυντικής πολιτικής. Το οικονομικό κόστος, σε συνδυασμό με τη δυσκολία 
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εξασφάλισης υποστήριξης των στρατιωτικών επεμβάσεων φαίνεται να 

επανακαθορίζει τα όρια μεταξύ των ζωτικών και των μειζόνων συμφερόντων των 

συμμαχικών ευρωπαϊκών χωρών. 

3.2 Έχει η ΕΕ « υψηλή στρατηγική»; 

Σύμφωνα με τον Layton (2015) η έννοια της υψηλής στρατηγικής μπορεί να 

θεωρηθεί ως μορφή διακυβέρνησης, που καθοδηγεί ένα ή περισσότερα έθνη προς ένα 

συγκεκριμένο στόχο. Η σύγχρονη ερμηνεία προέκυψε στο πρώτο μισό του εικοστού 

αιώνα, όταν η διεξαγωγή ολοκληρωτικών πολέμων απαιτούσε την πλήρη 

κινητοποίηση κοινωνιών, μια εστίαση στη μεγιστοποίηση της εθνικής 

αποτελεσματικότητας και την υιοθέτηση μιας τεχνοκρατικής μορφής διακυβέρνησης. 

Περαιτέρω, η υψηλή στρατηγική μπορεί να χαρακτηριστεί ως η τέχνη της ανάπτυξης 

και της εφαρμογής διαφορετικών μορφών εξουσίας για την αλλαγή της διεθνούς 

τάξης. Η «εθνική στρατηγική» θεωρείται ότι αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη υψηλή 

στρατηγική που συμπεριλαμβάνει την πλήρη διεθνή τάξη.  

 Κατά την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ έχει εγκρίνει ένα σημαντικό ποσοστό 

εγγράφων, που έχουν ονομαστεί ως στρατηγικές (αντιτρομοκρατική στρατηγική της 

ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στρατηγική για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο, στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα). Από όλες αυτές, η 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας του 2003 θα παρομοίαζε περισσότερο μια υψηλή 

στρατηγική. Παρόλο που το συγκεκριμένο έγγραφο είναι σημαντικό στοιχείο για την 

οικοδόμηση του διεθνούς προφίλ της ΕΕ, δεν εντοπίζει αξίες ή ενδιαφέροντα, που θα 

έπρεπε να υπερασπιστεί. Επιπλέον, δεν επιχειρεί να συνδυάσει τις διαφορετικές 

ευρωπαϊκές πολιτικές σε μια συνολική στρατηγική, που θα εξασφάλιζε αυτό που τα 

κράτη μέλη δεν θα ήταν σε θέση να κάνουν από μόνα τους. Τέλος, είναι σαφώς 

ξεπερασμένο καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις θεσμικές καινοτομίες, όπως για 

παράδειγμα η δημιουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Με την απουσία μιας 

υψηλής στρατηγικής, η ΕΕ αποτυγχάνει στο να έχει στη κατοχή της ένα 

συντεταγμένο χάρτη που θα μπορούσε να κωδικοποιήσει την εκπλήρωση των 

ζωτικών συμφερόντων της και τα εργαλεία για να την πραγματοποιήσει. Σήμερα, η 

ΕΕ όχι μόνο δεν διαθέτει υψηλή στρατηγική αλλά και το αντίστοιχο έγγραφό της, που 

μοιάζει με αυτό προβάλλει ένα γενικόλογο όραμα για την δράση της ΕΕ σε 

παγκόσμιο επίπεδο (για παράδειγμα όταν ενεργεί μαζί με τις ΗΠΑ, τόσο η Ένωση 



52 

 

όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να είναι μια «τεράστια δύναμη καλού για 

τον κόσμο»). Όπως επισημαίνει με ακρίβεια ο Bickerton «δεν υπάρχει ενιαία 

εξωτερική πολιτική, που να επιδιώκει πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον και να στοχεύει 

στην άμεση σύνδεση με τον ευρωπαϊκό λαό». Ο Hoffmann επισημαίνει το τελευταίο 

αυτό σημείο, όταν αναφέρει τον τρόπο, με τον οποίο η ΕΕ ορίζει την πολιτική της για 

την ασφάλεια: «Αν και η διπλωματία έρχεται παραδοσιακά από «την κορυφή», η 

πολιτική ασφαλείας απαιτεί δημόσια συναίνεση. Πενήντα χρόνια μετά από το Σχέδιο 

Schuman δεν υπάρχει ακόμη ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος». Η έλλειψη υψηλής 

στρατηγικής, στην οποία τα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ είναι μη αναγνωρίσιμα 

σημαίνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ένα σταθερό έδαφος, έτσι ώστε να καθορίσει τη διεθνή 

της δραστηριότητα, ενώ οι πολίτες της δεν έχουν σαφή κατευθυντήρια γραμμή, από 

την οποία να εξετάζουν τις ενέργειες της (Barrinha, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

4. Μια νέα σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ: Eμβάθυνση των διατλαντικών δεσμών 

και σχεδιασμός της άμυνας των κρατών μελών 

4.1. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και οι ευρωαμερικανικές σχέσεις 

Ως προς την κατανομή ισχύος, η πιο σημαντική συνέπεια της κατάρρευσης του 

κομμουνισμού αποτέλεσε ο θρίαμβος των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του 

αντιπάλου τους και η ανάδυση ενός μονοπολικού συστήματος. Καθώς εξελίσσονταν 

τα γεγονότα και κυρίως μετά τη στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ στο Ιράκ έγινε σύντομα 

προφανές ότι στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων η χώρα θα είχε εξαιρετικά 

προνομιούχα θέση. Πράγματι, μέχρι τις αρχές του αιώνα η πιο δημοφιλής άποψη ήταν 

ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μετατραπεί από μια απλή δύναμη (superpower) σε 

αυτό που χαρακτήρισε το 1998 ο γάλλος Υπουργός των Εξωτερικών Hubert Vedrine 

ως «υπέρτατη δύναμη» (hyperpower).  Παρόλα αυτά, για κάποια χρονική περίοδο η 

τάση στη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής (ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

διακυβέρνησης Clinton20) ήταν προς τη συγκράτηση. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του ’90 δεν υπήρχε καμία ένδειξη πως οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να προβάλλουν την ισχύ 

τους με κάποιο τρόπο. Σύμφωνα με ορισμένους σχολιαστές οι Αμερικανοί μπορεί να 

διέθεταν τεράστιες δυνατότητες αλλά δεν φαινόταν να είχαν επιθυμία σε ένα 

μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον να σπαταληθεί αίμα και χρήμα σε αποστολές του 

εξωτερικού. Από τη μία, η ισχύς τους έμοιαζε να μην έχει αντίπαλο από την άλλη, 

έμοιαζαν να μην γνωρίζουν πώς να τη διαχειριστούν ή αν πραγματικά έπρεπε να τη 

χρησιμοποιήσουν. Το τέλος του ψυχρού πολέμου και η εξαφάνιση της σοβιετικής 

απειλής μπορεί να είχαν καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρές αλλά 

παράλληλα τις έκαναν έναν απρόθυμο πολεμιστή. Κατά μία έννοια, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής παρέμειναν μια υπερδύναμη χωρίς 

αποστολή (Cox, 2013). 

                                                           
20    Μεγαλύτερη ωστόσο επιρροή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική κατά τη δεκαετία του 1990 

άσκησε ο ουιλσονισμός της κυβέρνησης Κλίντον, παρά τα εμπόδια που συνάντησε από τους 

τζακσονικούς ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο.  Ενα από τα κεντρικά στοιχεία του ουιλσονισμού 

είναι, ότι θεωρεί τα δημοκρατικά καθεστώτα ως φιλειρηνικά τουλάχιστον στις σχέσεις τους με 

άλλες δημοκρατίες και τα μη δημοκρατικά καθεστώτα ως τουλάχιστον εν δυνάμει ταραχοποιούς 

της διεθνούς πολιτικής. Τείνει δηλαδή να διαχωρίζει τα κράτη σε «καλά» και «κακά» με βάση 

ιδεολογικές (δημοκρατία) και ηθικές (ανθρώπινα δικαιώματα) αρχές. 
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Η δεκαετία του 1990 πράγματι αποτέλεσε κρίσιμη περίοδο για την αμερικανική 

εξωτερική πολιτική. Το τέλος ενός διπολικού κόσμου ανάγκασε τις ΗΠΑ να 

προσαρμοστούν στη νέα γεωπολιτική κατάσταση με αρκετή δυσκολία. Παρά την 

αξιοσημείωτη εμπειρία του πρόεδρου George Bush, ο ρόλος των Ηνωμένων 

Πολιτειών στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον δεν ήταν ξεκάθαρος. Με μόνο ένα 

χρόνο υπηρεσίας, η κυβέρνηση Bush κατάφερε πολλά στο τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής ωστόσο αδυνατούσε να ορίσει ένα «μεγάλο σχέδιο» για τη χώρα στο 

παγκόσμιο περιβάλλον. Όπως εξηγεί ο Stephen Walt καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Harvard, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν σε θέση πρωτόγνωρης υπεροχής – η 

αμερικανική οικονομία ήταν μεγαλύτερη κατά 40% από την αντίστοιχη του πιο 

δυνατού αντιπάλου της ενώ οι αμυντικές της δαπάνες ισοδυναμούσαν με τις 

αντίστοιχες έξι χωρών- και δεν αντιμετώπιζε την απειλή της επικείμενης 

γεωπολιτικής πρόκλησης του 20ου αιώνα. Επομένως και για την κυβέρνηση Clinton 

το «μεγάλο σχέδιο» καθυστέρησε. Εκλεγμένος τον Νοέμβριο του 1992, ο ίδιος και η 

ομάδα του εγκαθίδρυσαν μέσα σε λίγους μήνες την κατεύθυνση της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής. Η «δημοκρατική διεύρυνση» (όπως ονομάστηκε) είχε σύντομα 

και γεωστρατηγικά στοιχεία ιδίως λόγω του στόχου διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Επίσης, 

περιελάμβανε την ιδέα της χρήσης της στρατιωτικής της δύναμης, εφόσον και όποτε 

ήταν αυτή απαραίτητη.  

Παρόλο που ορισμένοι παρατηρητές θεώρησαν την εξωτερική πολιτική του 

Clinton αποσπασματική –μια σειρά φαινομενικά άσχετων αποφάσεων σε απάντηση 

συγκεκριμένων κρίσεων- οι περισσότερες εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ 

απαρτίζονταν από κάποιους από τους αναφερόμενους άξονες και στο τέλος 

αποτελούνταν σύμφωνα με τον Walt από τέσσερις άξονες. Πρώτον, η κυβέρνηση 

προσπάθησε να εμποδίσει τον ανταγωνισμό στον τομέα της άμυνας και να μειώσει 

τον κίνδυνο να ξεσπάσει πόλεμος στην Ευρώπη, στην Ανατολική Ασία και τη Μέση 

Ανατολή παραμένοντας στρατιωτικά ενεργή σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές. 

Δεύτερον, η διοίκηση εργάστηκε κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής 

(ΟΜΚ) και τρίτον προσπάθησε να προωθήσει μια πιο ανοιχτή και παραγωγική 

παγκόσμια οικονομία, η οποία θα αποτελούσε σημαντικός παράγοντας για την 

οικονομική ευημερία των ΗΠΑ. Τέλος, προσπάθησε να οικοδομήσει μια νέα 

παγκόσμια τάξη συμβατή με τις αμερικανικές αξίες ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της 

δημοκρατίας και χρησιμοποιώντας τις στρατιωτικές της δυνατότητες ενάντια στις 
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παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ενώ η κυβέρνηση Clinton 

σχολιάστηκε αρνητικά κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 επανεξετάστηκε 

ενόψει της αποτυχίας, που παρουσίασε η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Bush 

το 2000 (Zarifian, 2015). 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η κυβέρνηση Bush αντιμετώπισε τόσο 

ριζοσπαστικές και ραγδαίες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο που το Υπουργείο 

Εξωτερικών φαινόταν ικανό να αντιδράσει μόνο σε γεγονότα. Η κατάρρευση του 

Σοβιετικού μπλοκ στην Ανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια της ίδιας της Σοβιετικής 

Ένωσης, η επανένωση της Γερμανίας, το τέλος του καθεστώτος του «apartheid» στη 

Νότια Αφρική καθώς και ο διεθνής συνασπισμός ενάντια του Saddam Hussein στο 

Ιράκ διεύρυναν τις δυνατότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προκειμένου 

να βρίσκεται μπροστά στις παγκόσμιες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική 

Στρατηγική Ασφάλειας ( National Security Strategy) που ανακοινώθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2002, διαμόρφωσε τους στόχους της διοίκησης δηλαδή «την 

υπεράσπιση των Ηνωμένων Πολιτειών, του αμερικανικού λαού και τα συμφέροντα 

του καταστρέφοντας τον εχθρό πριν φτάσει στα σύνορα». Η ανακοίνωση αναφέρει 

ότι «οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει την επιλογή της προληπτικής ενέργειας ενάντια μιας 

απειλής για την εθνική ασφάλεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η αδράνεια τόσο είναι και η 

απειλή ακόμα και εάν είναι αβέβαιος ο χρόνος και ο τόπος επίθεσης του εχθρού». Για 

να αποτραπούν ενδεχόμενες εχθρικές επιθέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δρούσαν 

προληπτικά» (Rielly, 2008). 

Κανένα άλλο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία δεν συνοψίζεται σε δύο απλούς 

αριθμούς: αυτό και μόνο δείχνει τη σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν 19 

αεροπειρατές κατέλαβαν τέσσερα επιβατηγά αεροσκάφη και κατάφεραν να 

συντρίψουν τρία εξ αυτών πάνω σε ισάριθμα ιστορικά κτίρια - τους Δίδυμους 

Πύργους της Νέας Υόρκης και το Πεντάγωνο. Το φονικότατο τρομοκρατικό χτύπημα 

προκάλεσε τον θάνατο 2.753 αθώων πολιτών, τον τραυματισμό πολύ περισσότερων, 

ενώ ανυπολόγιστος είναι ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα 

υγείας εξ αιτίας αυτού του γεγονότος. Η 11η Σεπτεμβρίου (2001) προκάλεσε σοκ 

στην Αμερική, υποβαθμίζοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της. Οι ηγέτες 

του κόσμου εξέφρασαν τη συμπαράσταση προς τις ΗΠΑ: «Είμαστε όλοι Αμερικανοί 

τώρα» έγραψε χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα «Le Monde» τρεις 

μέρες αργότερα. Το άμεσο και βαθύτερο αποτέλεσμα της 9/11 στην παγκόσμια 
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πολιτική σκηνή όμως ήταν ότι έθεσε υπό αμφισβήτηση τις πεποιθήσεις και τα 

στερεότυπα που υπήρχαν, τόσο εντός, όσο και εκτός Αμερικής, σχετικά με την ισχύ 

των ΗΠΑ. Η Αμερική βρισκόταν πλέον σε πόλεμο και ο Bush, που τίποτε δεν 

προοιωνιζόταν ότι θα αντιμετώπιζε τέτοια πρόκληση στη θητεία του, καλείτο πλέον 

να απαντήσει. Στις αρχές Οκτωβρίου του 2001, ο αμερικανός πρόεδρος διέταξε την 

εισβολή των Αμερικανών και των συμμάχων τους στο Αφγανιστάν για να 

ανατρέψουν τους Ταλιμπάν που στήριζαν την Al Qaeda, και να εξολοθρεύσουν τον 

αρχηγό της, Osama Bin Landen. Η παγκόσμια συγκίνηση που προκάλεσαν οι 

δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, τις πρώτες μέρες μετά τις επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου, εξανεμίστηκε ενάμιση χρόνο αργότερα, όταν ο Bush εισέβαλε στο Ιράκ 

για να ανατρέψει το καθεστώς του Saddam Hussein (Featherstone, 2011). 

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2001 ανώτατα στελέχη της εξωτερικής 

πολιτικής συμπεριλαμβανομένης της Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Condoleezza 

Rice και του διευθυντή της CIA George Tenet είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

οι διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες όπως η Al Qaeda αποτελούν την μεγαλύτερη 

απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Rice είχε προτείνει 

ακόμη τη στρατιωτική δράση κατά της Al Qaeda -αν και πριν προλάβει η χώρα να 

λάβει μέτρα-, η οργάνωση εκτέλεσε τρομοκρατική επίθεση σε αμερικανικό έδαφος 

την 11η Σεπτεμβρίου. Σε απάντηση του θανατηφόρου χτυπήματος ο πρόεδρος Bush 

επέμεινε στην επίθεση κατά της οργάνωσης αλλά και κατά του Αφγανιστάν (ως η 

βάση της ομάδας). Περαιτέρω δήλωσε ότι «δεν θα γίνει διάκριση μεταξύ των 

τρομοκρατών και εκείνων που τους περιθάλπτουν». Επιπλέον, στη δήλωση του 

Κογκρέσου (20 Σεπτεμβρίου) ο Bush επεκτάθηκε στη πολιτική, που θα 

ακολουθούσαν οι ΗΠΑ αναφέροντας πως « θα υπήρχε δίωξη προς τα κράτη, που 

προσφέρουν καταφύγιο στη τρομοκρατία ως εχθροί των ΗΠΑ» (Lansford, Watson & 

Hilliard, 2013). 

Οι επιπτώσεις της αμερικανικής επέμβασης στο Ιράκ ήταν έντονες. Σε ένα 

σύντομο χρονικό διάστημα οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 40%, 

ενώ οι ανθρώπινες απώλειες έφτασαν τις 3.000 ανάμεσα στα αμερικανικά 

στρατεύματα από το Μάρτιο του 2003. Δεν εκπλήσσει το γεγονός πως πολλοί 

Αμερικανοί που υποστήριξαν την απόφαση του Προέδρου για την επίθεση στο Ιράκ 

μεταγενέστερα αποδοκίμασαν τον πόλεμο. Πολλές από τις στρατηγικές, που 

ακολουθήθηκαν στο Ιράκ αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές . Αυτό που μπορεί να 
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ειπωθεί με ακρίβεια είναι ότι ο Bush έθεσε την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

άμυνας και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε νέα τροχιά μετά από τα 

επεισόδια της 11ης Σεπτεμβρίου (Bolton, 2007).  

Επιπλέον, η πολιτική ρωγμή, που δημιουργήθηκε με την απόφαση της 

Washington να εισβάλλει στο Ιράκ χωρίς καμία νομική κύρωση δεν άργησε να 

φτάσει και στην Ευρώπη. Η αντιτρομοκρατική εκστρατεία των ΗΠΑ έτεινε να 

υπογραμμίζει τις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές διαφορές σε θεμελιώδη θέματα 

όπως η κατάλληλη αντίδραση σε ασύμμετρες απειλές, τα όρια της στρατιωτικής 

δύναμης και η εξουσία του διεθνές δικαίου. Σε ένα τέτοιο κλίμα, οι Ευρωπαίοι 

αναγκάστηκαν να σκεφτούν το ρόλο της ΕΕ και τους στόχους της ως ελεύθερη 

δύναμη ασφαλείας. Η φύση των μη παραδοσιακών απειλών έδωσε σημασία στις 

ικανότητες της ΕΕ, τις οποίες είχε θεωρήσει δεδομένες σε τομείς που το ΝΑΤΟ δεν 

θα μπορούσε να ανταγωνιστεί (διαχείριση συνόρων, μετανάστευση, υποδομές, 

αντιμετώπιση απειλών για την ανθρώπινη ασφάλεια όπως οι φυσικές καταστροφές, οι 

ασθένειες και η κλιματική αλλαγή). Επηρεασμένη από μεμονωμένες τρομοκρατικές 

επιθέσεις η Ευρώπη εξέφρασε σαφείς διατυπώσεις σχετικά με τις ευθύνες της 

ασφάλειας της και με τους μελλοντικούς της στόχους. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες βρέθηκαν να ασχολούνται όλο και περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είτε σε διμερές επίπεδο είτε σε μεγαλύτερες ομάδες ( G8, Συμβούλιο Ασφάλειας του 

ΟΗΕ) –και όχι μέσω του ΝΑΤΟ- σε επίκαιρα θέματα ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει 

πως οι ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν κινηθεί πλήρως από τη μια διακυβέρνηση στην 

άλλη. Σε αντίθεση, ανησυχίες παραμένουν αναφορικά με την αντοχή του καναλιού 

ΗΠΑ-ΕΕ, τον περιορισμένο ρόλο του ΝΑΤΟ και τα διαφορετικά οράματα στον 

Ατλαντικό για την συνεργασία εν γένει (Bailes, 2006). 

Ο πραγματισμός κυριαρχούσε το 2005 τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Εκτός από την 

διαφωνία σχετικά με το Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες που 

αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αναγνωρίσει τους ρόλους τους στο διεθνές 

σύστημα ως συνεργατικούς και κοινούς παρά αντιφατικούς και αποκλίνοντες. 

Σταδιακά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ομαλοποιήσει τις σχέσεις τους και έχουν 

συντονίσει τις πολιτικές τους πιο κοντά στους ευρωπαίους συνεργάτες τους. Ο 

αμερικανικός πραγματισμός όσο αφορά την αντιμετώπιση του με την Ευρώπη μοιάζει 

να οφείλεται λιγότερο σε μια φιλοσοφική εκτίμηση παρά σε συγκεκριμένα εμπόδια 
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στο Ιράκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ροή της ευρωατλαντικής συνεργασίας 

επανήλθε μέσω διεθνών θεσμών (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ, ΟΗΕ) (Dunay & Lachowski, 2006).  

Από το 2009 έχει παρατηρηθεί μια ανανέωση στη φιλία ΗΠΑ-ΕΕ. Ο 

αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden στο Συμβούλιο Ασφαλείας που 

πραγματοποιήθηκε το ίδιο έτος στο Μόναχο εξέθεσε τη θέση των ΗΠΑ: « Θα 

συμμετάσχουμε, θα ακούσουμε, θα συμβουλευτούμε. Η Αμερική χρειάζεται τον 

κόσμο όπως και ο κόσμος την Αμερική». Στο ίδιο πνεύμα, η γερμανίδα Καγκελάριος 

Angela Merkel και ο τότε γάλλος πρωθυπουργός Nikola Sarkozy ισχυρίστηκαν –σε 

ένα κοινό κείμενο που δημοσιεύθηκε στα πλαίσια της Διάσκεψης- ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται ο ένας τον άλλον και προειδοποίησαν 

ότι η μονομερής διαδικασία λήψης αποφάσεων από μέρους της δεύτερης θα ερχόταν 

σε αντίθεση με το νέο πολυμερές πνεύμα των διατλαντικών σχέσεων.  

Περαιτέρω, οι προκλήσεις των ευρωατλαντικών σχέσεων περιπλέκονται από το 

ζήτημα της ευρωπαϊκής ενότητας. Στο κείμενο τους, η Merkel και ο Sarkozy 

αναφέρουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να «μιλήσει με πιο δυνατή φωνή» 

έτσι ώστε να αποτελέσει αποτελεσματικό έταιρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το βρετανό 

πρωθυπουργό David Miliband, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δείξουν πως δεν 

θέλουν μόνο να συμμετέχουν σε διμερείς συμφωνίες αλλά να αποτελούν 

ευρωπαϊκούς συνεργάτες. Η ευρωπαϊκή συνεργασία θα πρέπει να βελτιωθεί. Με ποιά 

μορφή όμως και κάτω από την ηγεσία ποιάς δύναμης;  Για τη Merkel και τον 

Sarkozy, υπάρχουν τρείς διαστάσεις: η γαλλογερμανική συνεργασία, η ΕΕ και το 

ΝΑΤΟ. Ωστόσο, πολλά νέα κράτη της Ένωσης βλέπουν την σημερινή ευρωπαϊκή 

συνεργασία ως διαφορετικές ομάδες κρατών που συνεργάζονται σε διαφορετικά 

θέματα και θέλουν να ασκούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιρροή ως τα παλαιότερα 

μέλη. Στην πραγματικότητα, μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση δεν αποτελεί συχνό 

φαινόμενο. Έτσι, η Ένωση αναγκάζεται να διαχωρίζεται σε ορισμένα ζητήματα και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνούν με κάποιες χώρες ανάλογα το ζήτημα (Gunilla, 

2009). 

Η ενοποίηση μπορεί να έρθει μέσω της αμυντικής βιομηχανίας. Υποστηρικτές 

μιας στενότερης διατλαντικής συνεργασίας έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους 

της νοοτροπίας του «φρουρίου» εκατέρωθεν του Ατλαντικού και έχουν επίσης 

υποστηρίξει ότι μια διατλαντική αμυντική βιομηχανία θα βελτίωνε τις σχέσεις με το 
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ΝΑΤΟ και θα μείωνε το κόστος παραγωγής του εξοπλισμού.  Εντούτοις, ανεξάρτητα 

από αυτές τις στρατηγικές και πολιτικές πιέσεις για βαθύτερες διατλαντικές σχέσεις 

τη μορφή μιας μελλοντικής αμυντικής βιομηχανίας θα την καθορίσουν οι εμπορικές 

αποφάσεις των αμυντικών εταιρειών. Οι κυβερνήσεις μπορεί να θέτουν τις 

ρυθμιστικές συνθήκες αλλά σχεδόν αποκλειστικά ο ιδιωτικός τομέας θα καθορίσει τις 

λεπτομέρειες στις διατλαντικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες προσπαθούν όλο 

και περισσότερο να μοιράζονται τις δαπάνες των νέων προγραμμάτων προκειμένου 

να κατασκευάζουν προηγμένα οπλικά συστήματα ενόψει του αυξανόμενου κόστους 

και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Οι δοκιμασίες στις οποίες οι επιχειρήσεις 

(αμερικανικές ή ευρωπαϊκές) υποβάλλονται δυσκολεύουν την εύρεση των 

επενδυτικών κεφαλαίων και των τεχνολογικών δυνατοτήτων, που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων. Συνεπώς, η διεθνοποίηση προέρχεται επίσης από 

την επιθυμία των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών να μοιραστούν τα έξοδα των 

προγραμμάτων αυτών, να έχουν πρόσβαση σε μη αμερικανικές τεχνολογίες και να 

αναζητήσουν νέες πηγές κεφαλαίου. Για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, οι διατλαντικές 

βιομηχανικές σχέσεις υπόσχονται ευκαιρίες πρόσβασης στην τεχνολογία των 

Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός, που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (James, 2001).  

Στο δημόσιο τομέα, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν όμως ένα δίλημμα. Αφενός, η 

Ευρώπη βρίσκεται υπό πίεση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (από τους 

συμμάχους) ώστε να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στο τομέα της άμυνας και της 

ασφάλειας21. Και οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 72% του 

συνόλου του ΝΑΤΟ. Ο Rasmussen, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρει ότι η 

κατανομή των υποχρεώσεων και η σαφής ευρωπαϊκή δέσμευση σε σημαντικές 

δράσεις θα ήταν επιθυμητή. Αφετέρου, ένα αυστηρό περιβάλλον οικονομίας 

περιορίζει την ικανότητα των κυβερνήσεων για «ελιγμούς» μεταξύ των εθνικών 

προϋπολογισμών. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 στη 

Διάσκεψη του Βερολίνου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα22 το 76% των ηγετών που 

ερωτήθηκαν διαπιστώνουν ότι οι επιταγές της δημοσιονομικής λιτότητας αποτελούν 

το πιο σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Από το 2009, 

                                                           
21  Η μεταψυχροπολεμική ιστορία προσφέρει άφθονα παραδείγματα από τέτοια αιτήματα ειδικά στις 

κοινές στρατιωτικές αποστολές με το ΝΑΤΟ. 
22  Βλ. McKinsey & Company (2013), «The Future of European Defence Summit» Munich Security 

Conference. 



60 

 

σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει τις αμυντικές τους δαπάνες (περίπου 

23 δις. ευρώ ή το 7% του συνόλου έχει κοπεί). Η φύση των περικοπών ποικίλλει 

μέχρι και σήμερα αλλά οι μεγαλύτερες δαπάνες παρατηρούνται στην απόκτηση 

εξοπλισμού και την κατάρτιση προσωπικού. Οι συγκεκριμένες περικοπές 

εφαρμόστηκαν ήδη κάτω από όριο που έθεσε το ΝΑΤΟ (2% του ΑΕΠ), καθώς οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ξόδεψαν αρκετά μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 

1990. Περαιτέρω περικοπές πραγματοποιήθηκαν με το τέλος της επέμβασης στο 

Αφγανιστάν. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι ο προϋπολογισμός της ευρωπαϊκής άμυνας 

πρόκειται να γνωρίσει και άλλη μείωση στα επόμενα χρόνια (τα 2/3 των ηγετών 

περιμένουν και άλλη μείωση ενώ το 18% από αυτούς περιμένουν στασιμότητα στον 

προϋπολογισμό). Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα πως η αμυντική βιομηχανία 

της Ευρώπης παραμένει σε μεγάλο βαθμό «κλειδωμένη» στα υψηλά κόστη, σε μια 

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και σε ένα φθίνοντα στρατιωτικό 

προϋπολογισμό. Ο Neil Hampson, σύμβουλος της PwC θεωρεί ότι η Ευρώπη 

πληρώνει 30-40% παραπάνω, από όσο θα έπρεπε, για τον στρατιωτικό της εξοπλισμό 

και χάνει και στις εξαγωγές αφού δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στην τιμή.  

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η εικόνα είναι πιο δραματική. Τα γεγονότα 

της 11ης Σεπτεμβρίου καθώς και οι ακόλουθες συρράξεις κόστισαν πολλά παραπάνω 

από ότι είχε υπολογίσει η αμερικανική κυβέρνηση. Περίπου 500 δισεκατομμύρια 

δολλάρια προορίζονται για περικοπή την επόμενη δεκαετία (The Economist, 2013). 

«Τα τελευταία δέκα χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει ανασχηματισμό της 

αμυντικής τους βιομηχανίας κλείνοντας εργοστάσια και υιοθετώντας μια στρατηγική 

λιτότητας. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και στην Ευρώπη» 

είπε ο Hakan Buskhe, διευθύνων σύμβουλος της Saab στο δελτίο Reuters. Ο 

ανασχηματισμός αυτός προχώρησε βαθύτερα στην μεγαλύτερη αμυντική αγορά του 

κόσμου καθώς οι κατασκευαστές στις ΗΠΑ οργάνωσαν μαζική ενοποίηση (από το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου) με δεκάδες μικρότερες εταιρείες να ενώνουν τις 

δυνάμεις τους. Η αντίστοιχη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αντιμετωπίστηκε 

με το κλείσιμο εργοστασίων και με μαζικές απολύσεις, όταν ο αμερικανικός στρατός 

αποχώρησε από τη Μέση Ανατολή (Ιράκ, Αφγανιστάν), όπως επίσης και με 

περικοπές στον αμυντικό προϋπολογισμό (Reuters, 2015). 
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4.2. Η σχέση µε το ΝΑΤΟ (Συµφωνίες Βερολίνου – Βρυξελλών, 1996) 

Καθίσταται σαφές το γεγονός ότι η έννοια της ασφάλειας που είχε αναπτυχθεί 

κατά τη διάρκεια του πολέμου, βασισμένη στις στρατιωτικές δυνάμεις δεν ήταν πλέον 

επαρκής. Οι δύο βασικοί θεσμοί της Ευρώπης, η (τότε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το 

ΝΑΤΟ έπρεπε αμφότερα να επανεκτιμήσουν τους βασικούς τους ρόλους και τις 

λειτουργίες τους. Από τη μια πλευρά, η Κοινότητα θα διατηρούσε τον εμπορικό 

χαρακτήρα της, ενώ από την άλλη θα μεταβαλόταν ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ (που 

κάποτε υπήρξε η προστασία από την σοβιετική απειλή). Το ΝΑΤΟ δέχτηκε πίεση για 

να δικαιολογήσει την πορεία του εν μέσω της ίδρυσης μιας νέας παγκόσμιας τάξης. 

Ως εκ τούτου, και οι δύο οργανισμοί βρέθηκαν σε πολύ διαφορετικές πνευματικές και 

πολιτικές αφετηρίες μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου.  

Όπως είναι γνωστό, ο πόλεμος κληροδότησε την διακοπή της επαφής ανάμεσα 

στα δύο όργανα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, υπήρξαν αναφορές για 

ανεπίσημες συναντήσεις στις Βρυξέλλες μεταξύ αξιωματούχων προκαλώντας 

αναταραχή σχετικά με την εγκαινίαση μιας νέας σχέσης. Παρόλο που δεν 

θεσμοθετήθηκε τότε κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο θεσμούς στα επόμενα 

χρόνια αυτό θα άλλαζε. Το Δεκέμβριο του 1999 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο 

Helsinki συμφωνήθηκε ότι η ΕΕ θα επιδίωκε την δημιουργία επαφών με το ΝΑΤΟ. Η 

συμφωνία αυτή συνδεόταν με την απόφαση να αναπτυχθεί αυτόνομη στρατιωτική 

δράση για την ΕΕ, δηλαδή ένα σώμα προοριζόμενο για ειρηνευτικές και άλλες 

συναφείς αποστολές. Επιπλέον, ο διορισμός του Javier Solana, τότε Γενικού 

Γραμματέα του ΝΑΤΟ ως Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας κατά την προηγούμενη Σύνοδο 

Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κολωνία τον Ιούνιο του 1999, αποτελεί 

μια ακόμη απόδειξη επιθυμίας ανάπτυξης μιας ουσιαστικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ 

και του NATO. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, κανένας από τους δύο θεσμούς δεν 

προετοιμάστηκε καταλλήλως για το τέλος του ψυχρού πολέμου με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν τα πρώτα χρόνια τις συνέπειες του. Αντί να ασχοληθούν με την 

επέκταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ εισήλθαν σε μια 

περίοδο ρητορικής, που υποσχόταν μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία (Smith & 

Timmins, 2000). 
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Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ), προέρχονται από μια 

κοινή προσπάθεια να φέρουν την σταθερότητα στην Ευρώπη σε μια μεταπολεμική 

περίοδο. Αρχικός σκοπός του ΝΑΤΟ ήταν να προσφέρει μια εγγύηση αμοιβαίας 

ασφάλειας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους 

προκειμένου να αντισταθμιστούν πιθανές απειλές από τη Σοβιετική Ένωση. Στόχος 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν να παράσχει πολιτική σταθερότητα στα μέλη της 

μέσω της διασφάλισης της δημοκρατίας και των ελεύθερων αγορών.  

Περαιτέρω, το ΝΑΤΟ αποτέλεσε το κύριο πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας για τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επέκτεινε το 

φάσμα των καθηκόντων του από την συλλογική άμυνα στην διαχείριση κρίσεων και 

στο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας (ιδιαιτέρως μετά τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου). Έκτοτε έχουν προστεθεί περισσότερα μη στρατιωτικά στοιχεία όπως η 

άμυνα στον κυβερνοχώρο, η προσφορά ανακούφισης από καταστροφές και η 

αστυνομική εκπαίδευση.  Την ίδια στιγμή, η αμυντική διάσταση της ΕΕ επίσης 

αναπτύχθηκε. Η ιδέα υπήρχε ήδη από το 1950 αλλά μόνο κατά τη δεκαετία του 1990 

μερικά υλοποιήθηκε με την Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία δήλωσε πως η κοινή 

πολιτική άμυνας και ασφάλειας, θα οδηγούσε σε κοινή άμυνα. Και παρά τις 

πολλαπλές προσπάθειες (από τη Διακήρυξη του Saint Malo (1998) στις ακόλουθες 

διασκέψεις κορυφής στο Koln και στο Helsinki), οι Ευρωπαίοι δεν έχουν καταφέρει 

να εκπληρώσουν αυτό το στόχο. Σίγουρα όμως η Ένωση έχει βελτιώσει την Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθώς και την Κοινή 

Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) πραγματοποιώντας περισσότερες 

αποστολές από το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έχει επιδείξει προθυμία 

να συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και να προωθήσει τις αμυντικές 

δυνατότητες της. Η ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 

σημαίνει ότι οι οργανώσεις θα πρέπει να έρθουν κοντά (Hopia, 2013). 

Για να κατανοήσουμε το πλαίσιο της σχέσης μεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ, είναι χρήσιμο να 

εξετάσουμε τρείς μεγάλες περιόδους από το 1990 και ύστερα. Η πρώτη φάση (1990-

1998) αποτελεί την προσαρμογή των οργανισμών στο νέο μεταπολεμικό περιβάλλον 

ασφάλειας και τις πρώτες προσπάθειες να συντονιστούν στρατιωτικά (Willigen & 

Koops, 2015).  
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Η ακόλουθη περίοδος συνεργασίας περιγράφεται από την ανησυχητική άποψη 

που είχαν αρκετοί και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Εκείνοι υποστήριζαν ότι 

η ΕΠΑΑ δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται αντίπαλος του ΝΑΤΟ αν και η αυτονομία 

θα έπρεπε να ενθαρρύνεται. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Bush και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για την απόλυτη αυτονομία της ΕΠΑΑ. Όμως, 

όταν ηγέτες όπως ο George Bush και ο Tony Blair εξέφρασαν την έγκριση τους για το 

ζήτημα αναφέροντας ότι το ΝΑΤΟ θα παρέμενε βασικό θεμέλιο της διατλαντικής 

συνεργασίας, γρήγορα η κοινή γνώμη άλλαξε.23 Η περίοδος μεταξύ 1999-2003 ήταν 

αρκετά ταραχώδης καθώς οι διαπραγματεύσεις (αργότερα γνωστές ως Berlin Plus) 

δεν είχαν ακόμη ωριμάσει. Οι ρυθμίσεις αυτές, βασισμένες σε προηγούμενες 

συμφωνίες του 1996 σχεδιάστηκαν για να παρέχουν στην ΕΕ πρόσβαση στο 

σχεδιασμό του ΝΑΤΟ σε περίπτωση μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης διαχείρισης 

κρίσεων. Κατ’επέκταση, τον Δεκέμβριο του 2002 και το Μάρτιο του 2003 τόσο η ΕΕ 

όσο και το ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι είχαν επεξεργαστεί τις συμφωνίες (Berlin Plus) με 

συμβιβασμούς και ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή της ΕΕ στα 

σχέδια του ΝΑΤΟ. Δύο αποστολές αποφασίστηκαν κάτω από την ηγεσία της ΕΕ στα 

Βαλκάνια. Η επιχείρηση Concordia στη Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας (FYROM) και η επιχείρηση Althea στη περιοχή της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης. Μέχρι σήμερα, από τις εννέα στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ που 

πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη της ΕΠΑΑ, αυτές οι δύο παραμένουν οι μόνες 

που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Βερολίνου (Smith, 2013).  

Παρά την πολλά υποσχόμενη συνεργασία, στις αρχές του 2010 η σχέση ΕΕ-

ΝΑΤΟ βυθίστηκε ξανά. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης 

μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας. Επιπροσθέτως, υπήρχε μια τάση και στις δύο 

πλευρές να αντιμετωπίζουν τη σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ ως –παιχνίδι νικητών και χαμένων- 

γεγονός, που δεν ενθάρρυνε τη συνεργασία. Με την ένταξη της στην ΕΕ (2004), η 

Κύπρος εμπόδισε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας και της στέρησε 

έναν ενεργό ρόλο στην ΕΠΑΑ. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία κατάφερε να μπλοκάρει 

τη χρήση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ΕΕ καθώς και την συμμετοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (την οποία δεν αναγνωρίζει σε επίσημες συναντήσεις της 

Ένωσης με το ΝΑΤΟ). Κατά συνέπεια, οι συνεδριάσεις του Βορειοατλαντικού 

                                                           
23    Η κοινή δήλωση έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2001 από τους: George W. Bush, Πρόεδρο των 

Ηνωμένων Πολιτειών και Tony Blair, Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέσιμη στο:  

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/02/text/20010226.html 
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Συμβουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας διεξάγονται σπανίως και με 

μια περιορισμένη ατζέντα συζητήσεων (η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 

Σεπτέμβριο 2015) ( Raik & Järvenpää, 2017). 

Όπως αναφέρει ο Morel (2004) για να υπάρξει μια αρμονική σχέση μεταξύ της 

ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να εκπληρωθούν τρείς προϋποθέσεις. Πρώτον, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβάλλει το ρόλο της ως παγκόσμιος οργανισμός 

και να συνδυάσει τις στρατιωτικές και πολιτικές της ικανότητες. Αυτό σημαίνει πως 

θα πρέπει να εξοπλιστεί με τους κατάλληλους πόρους και να τους χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά σε τρέχουσες ανάγκες ασφάλειας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ έχει ανάγκη 

να ανακαλύψει το νέο του ρόλο στη παγκόσμια τάξη και να αποτελέσει δίαυλο 

επικοινωνίας για την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρίτον, η Ένωση πρέπει να 

πείσει τις ΗΠΑ πως είναι ικανή να συνεισφέρει στο τομέα της άμυνας και της 

ασφάλειας. Η Washington για μεγάλο χρονικό διάστημα ενθάρρυνε την ανάπτυξη και 

την προσαρμογή των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ικανοτήτων. Μοιράζεται 

στρατηγικούς σκοπούς, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η αποφυγή της 

διάδοσης μαζικών όπλων καταστροφής. Εκπληρώνοντας αυτούς τους σκοπούς και 

επομένως αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή των Ευρωπαίων στις αποστολές θα 

ενίσχυε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ των χωρών. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, η Ευρωπαική Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας θα διευκρινιζόταν στις 

διατλαντικές σχέσεις.  

 

4.3. Οι Ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις (Ευρώ-στρατός) : προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη ενός φεντεραλιστικού μοντέλου Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

Η ευρωπαϊκή αδυναμία κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων οδήγησε στη 

δημιουργία της ΕΠΑΑ κατώ από τη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου το 1999. 

Στην πραγματικότητα, η ΕΠΑΑ ήταν απαραίτητη για την εφαρμογή των αποστολών 

Petersberg. Σε λιγότερο από μια δεκαετία, η ΕΕ θεσμοθέτησε την πολιτική μέσω της 

ίδρυσης της ΕΠΑ, της Στρατιωτικής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας. Με τις μάχιμες ομάδες ή αλλιώς battle groups 

(αποτελούμενες από 1,500 στρατεύματα) η Ευρώπη έχει ήδη μια βασική στρατιωτική 

δύναμη. Ωστόσο, όπως το ερώτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν έχει ακόμα 

απαντηθεί έτσι και η τελική μορφή της ΕΠΑΑ δεν έχει καθοριστεί. Έτσι, ο πρώην 
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Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Walther Stützle συνιστά ότι η ΕΕ πρέπει να ορίσει 

ρητά το στόχο ενός ευρωπαϊκού στρατού αντί να εμπλέκεται σε περίπλοκες 

διαδικασίες χωρίς καθαρό σκοπό. Αρχικά, ο ευρωπαϊκός στρατός θα ήταν σε θέση να 

διεξάγει επιχειρήσεις τις οποίες το ΝΑΤΟ θα προτιμούσε να αποφύγει (η επιχείρηση 

«EUFOR RD Congo» είναι ένα καλό παράδειγμα). Η Ένωση θα αποκτούσε έτσι 

περισσότερες επιλογές σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο για να μπορεί να 

επηρεάζει τη παγκόσμια πολιτική. Η δύναμη της Ευρώπης θα αυξανόταν αν είχε στη 

διάθεση της έναν δικό της στρατό.  Επιπλέον, οι δημοσιονομικές πιέσεις αποτρέπουν 

τις ευρωπαϊκές χώρες από το να αξιοποιήσει τις ικανότητες του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ 

ενδιαφέρεται για μια ισχυρή ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία η οποία ενισχύει τον 

πυλώνα της και ικανοποιεί τις διατλαντικές επαφές με την καλύτερη κατανομή 

δαπανών (Schwall-Düren & Hemker, 2007). 

Με τη φράση «η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση» ξεκίνησε την 

ετήσια ομιλία του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker στην 

Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου του 2016. Μια λύση: 

στρατιωτική συνεργασία. «Η Ευρώπη πρέπει να σκληρύνει» συμπληρώνει ο 

Πρόεδρος. «Πουθενά δεν είναι πιο αναγκαίο αυτό από την πολιτική άμυνα. Η 

Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από την στρατιωτική ισχύ άλλων ούτε να 

επιτρέπει στη Γαλλία να επιχειρεί μόνη της στο Μάλι». Σε μια Ευρώπη που πλήττεται 

από πληθώρα κρίσεων, ο ευρωπαϊκός στρατός είναι ένα από τα λίγα πράγματα με τα 

οποία συμφωνούν οι ηγέτες. Ηγετές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της 

Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας έχουν επικαλεστεί την 

ανάγκη ενός ενιαίου στρατού. Παρόλα αυτά, η ΕΕ είχε προωθήσει στο παρελθόν το 

σχέδιο αυτό και απέτυχε. Σε συνάντηση που έγινε στη Μπρατισλάβα στις 16 

Σεπτεμβρίου 2016, οι Ευρωπαϊοι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάπτυξη της 

στρατιωτικής συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπέβαλε συγκεκριμένες 

προτάσεις από το Δεκέμβριο ενώ οι κυβερνήσεις θα επιδίωκαν την σύναψη 

συμφωνίας μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Τον ίδιο μήνα, η ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αποτέλεσε ένα καλό παράδειγμα της πορείας ενός 

ευρωπαϊκού στρατού (360 δις προϋπολογισμός, 1,500 φύλακες συνόρων). Ο νέος 

οργανισμός θα χρησιμοποιούσε τους συνοριοφύλακες σε ένα «ευρωπαϊκό έθνος με 

δική του πρωτοβουλία». Επιπροσθέτως, τα ευρωπαϊκά κράτη εγκαταλείπουν το 

δικαίωμα τους να έχουν το μονοπώλιο της βίας εντός των συνόρων. Για πρώτη φορά 
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θα υπάρξει μια πανευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη με το δικαίωμα να μετακινηθεί 

οπουδήποτε μέσα στην Ευρώπη. Ένα από τα βασικά σημεία της ημερήσιας διάταξης 

είναι η εγκαθίδρυση μιας βάσης και μιας δομής διοίκησης. Η ΕΕ έχει ήδη 

συμμετάσχει σε στρατιωτικές αποστολές και έχει ήδη διαμορφώσει ομάδες μάχης. 

Επιπλέον, οι Ευρωπαϊοι ηγέτες στοχεύουν να συνεργαστούν στο τομέα της άμυνας 

για την δημιουργία ενός αμυντικού ταμείου, ένα σημαντικό βήμα προς τη 

στρατιωτική συνεργασία (Ilan, 2016). Σε αυτό το κλίμα η ανάγκη για την δημιουργία 

μιας ενιαίας στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη ποτέ δεν υπήρξε πιο αναγκαία. 

Κατά πόσο όμως είναι δυνατόν πρακτικά αυτή να υπάρξει και πως θα μπορούσε να 

πετύχει το φιλόδοξο σχέδιο; 

 

5. Ο Εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής:  Μια νέα 

στρατηγική εθνικής ασφάλειας 

5.1. Οικοδομώντας το ελληνικό μοντέλο (1981 μέχρι σήμερα) 

Κατά τα τελευταία έτη, οι διεθνείς σχέσεις έχουν υποστεί μετασχηματισμό, 

ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές, που 

επέφερε το τέλος του Ψυχρού πολέμου μαζί με τις επιπτώσεις της τρομοκρατικής 

επίθεσης της 11ης  Σεπτεμβρίου έχουν οδηγήσει στην επανεξέταση της εξωτερικής 

πολιτικής πολλών κρατών. Ακόμη, οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Μαρτίου 

2004 στη Μαδρίτη και της 7ης  Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο περιπλέκουν το συνεχώς 

μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, καθώς οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 

δυτικών κοινωνιών και του υπόλοιπου κόσμου είναι πιο εμφανείς.  

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Όπως και με άλλα κράτη μέλη της 

Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις στη διεθνή τάξη πρέπει να αξιολογούνται μέσω 

των δύο οργανισμών.  Εντούτοις, τα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου δεν έχουν 

ακόμα απασχολήσει την ελληνική πολιτική σκέψη. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν έχει 

σαφώς αναγνωρίσει τους κανόνες, τις αξίες και τους κινδύνους που αναγνωρίζει η 

Δύση –και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση-. Σύμφωνα με τον Βαληνάκη (πρώην 

Υπουργός Εξωτερικών και αναλυτής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής) θα «πρέπει 

να αποδείξουμε ότι πραγματικά αξίζουμε να παραμείνουμε στον πυρήνα της 

προοδευτικής και δημοκρατικής Ευρώπης» (Triantaphyllou, 2005). 



67 

 

Για την αδύναμη οικονομική της απόδοση, τη κακή της διαχείριση και την 

παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής η χώρα αντιμετωπίστηκε ως το 

«μαύρο πρόβατο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, το δεύτερο μισό της δεκαετίας 

του 1990 σηματοδότησε ένα μεγάλο ανασχηματισμό. Με την αλλαγή του αιώνα η 

Ελλάδα αναδύθηκε ως πλήρες και σεβαστό μέλος της ΕΕ και σύμμαχος του ΝΑΤΟ. 

Χρησιμοποιώντας την πιο μινιμαλιστική μορφή του όρου, αυτή του αντίκτυπου της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας σε ένα κράτος μέλος μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αλλαγή 

αυτή προέκυψε από μια διαδικασία εξευρωπαϊσμού. Αλλά τι σημαίνει εξευρωπαϊσμός 

για τους Έλληνες και συγκεκριμένα στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής; Και γιατί οι 

επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας άρχισαν να γίνονται πιο εμφανείς σχεδόν 

δεκαπέντε χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας; (Economides, 2005). 

Η Ελλάδα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 έχοντας την ιδιότητα 

της ως μέλος για παραπάνω από 20 χρόνια (από το 1961) το έτος που υπογράφηκε η 

Συμφωνία των Αθηνών μεταξύ εκείνης και της ΕΚ. Παρόλο που η συμφωνία δεν 

εφαρμόστηκε σωστά, η Ελλάδα ζήτησε το 1975 (ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της 

επταετούς δικτατορίας) να ενταχθεί στη Κοινότητα. Η αίτηση προσχώρησης 

υποβλήθηκε από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος είδε την 

ιδιότητα μέλους της ΕΚ ως βασικό παράγοντα για την επίτευξη πολιτικής 

σταθερότητας, την εδραίωση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της εξωτερικής 

ασφάλειας και την εξασφάλιση των συνθηκών (οικονομικοί πόροι, διεύρυνση 

αγοράς) για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Ο 

εκσυγχρονισμός ερμηνεύτηκε ως «δυτικοποίηση». Ωστόσο, τη στιγμή που η Ελλάδα 

επιδίωξε να ενταχθεί στην ΕΕ, η προσπάθεια δεν είχε ευρεία υποστήριξη μεταξύ των 

πολιτικών ελίτ. Η προσπάθεια της Ελλάδας να ενταχθεί στην ΕΚ υποστηρίχθηκε από 

το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τους Ευρωκομμουνιστές οι οποίοι 

εναντιώθηκαν της ανόδου του ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) και του 

ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος). Μόλις βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία 

δέχτηκε σταδιακά την ΕΚ (αργότερα εξελίχθηκε σε ΕΕ) ως το πλαίσιο 

εκσυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού της χώρας. Έτσι, μέχρι και τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, όλες οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις εκτός από το ΚΚΕ 

αποτελούσαν ένθερμους υποστηρικτές της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ και της 

βαθύτερης ολοκλήρωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο (Ioakimidis, 2000). 
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Περαιτέρω, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά την κατάρρευση του 

στρατιωτικού καθεστώτος, αντιμετώπισε ένα σημαντικό δίλημμα εξωτερικής 

πολιτικής. Από τη μία πλευρά, υπήρξε η ανάγκη για ανεξάρτητη και ευέλικτη 

ελληνική εξωτερική πολιτική ώστε να αποκατασταθεί η εθνική υπερηφάνεια. Αυτό 

σήμαινε πως η εξάρτηση από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έπρεπε να 

μειωθεί. Μετά τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην Κύπρο τον 

Αύγουστο του 1974, η Ελλάδα αποσύρθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ 

ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη ανταπόκρισης στο νησί. Επιπλέον, ο 

Καραμανλής ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις 

αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα. Το ίδιο έτος η Ελλάδα απέσυρε τη 

συμμετοχή της στο σύστημα NATO Air Defense Ground Environment (NADGE). 

Μέχρι τον Απρίλιο του 1975 όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις της χώρας 

έπρεπε να τεθούν υπο Έλληνες διοικητές ενώ για τουλάχιστον τρία χρόνια (1974-

1977) η Ελλάδα δεν επέτρεψε να γίνει η επικράτεια της χώρος συμμαχικών 

ασκήσεων αλλά ούτε και συμμετείχε σε καμία. (Damalas-Hydreos & 

Frangonikolopoulos, 1987) 

Αργότερα, η ελληνική εξωτερική πολιτική εξελίχθηκε κάτω από την ηγεσία του 

Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Η συνεργασία, ο πραγματισμός και η ανάληψη 

ηγετικού ρόλου στα Βαλκάνια αποτέλεσε τον στόχο της κυβέρνησης. Τον Ιούλιο του 

1997 ένα ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον των σχέσεων με την Τουρκία ήρθε στη 

Σύνοδο της Μαδρίτης, όταν οι Έλληνες και οι Τούρκοι ηγέτες με την υποστήριξη των 

Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να σέβονται και οι δύο τα 

δικαιώματα τους και να αποφεύγουν τη χρήση βίας στο μέλλον. Ωστόσο, πολλά 

προβλήματα παρέμειναν ανεπίλυτα για την Ελλάδα στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και 

στη Κύπρο. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι 

η εξωτερική πολιτική του Σημίτη απομάκρυνε την Ελλάδα από τον εθνικιστικό της 

χαρακτήρα σε μια νεωτεριστική/ευρωπαϊκή κατεύθυνση είναι πρόωρη και απλοϊκή. Ο 

Σημίτης είχε δηλώσει ότι «μια εθνική στρατηγική πρέπει να αποτελεί ταυτόχρονα και 

βαλκανική στρατηγική» και ότι «οι στόχοι για την επικράτηση της ειρήνης και για τη 

συνεχή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για 

μια ισχυρή Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης». Βέβαια, είναι επίσης αληθές το γεγονός πως η ελληνική εξωτερική 

πολιτική στη περιοχή των Βαλκανίων αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της επιρροής 
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της Τουρκίας. Συνεπώς, «η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Σημίτη μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως δυϊστική, συνδυάζοντας εθνικιστικά και δυτικιστικά στοιχεία με 

σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κόμματος και του ευρύτερου εκλογικού 

σώματος». Όσο η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει, η εξωτερική 

πολιτική της Ελλάδας θα διαμορφώνεται γύρω από αυτά τα ζητήματα24 (Moustakis & 

Sheehan 2000). 

Αυτό φάνηκε να ισχύει ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας που 

δεν ανταποκρίθηκαν σε καμία προσπάθεια εκσυγχρονισμού και κυριαρχούνται ακόμα 

σε μεγάλο βαθμό από παρωχημένες προσεγγίσεις. Κατά τη διάρκεια της ταραγμένης 

δεκαετίας του 1990, για παράδειγμα, όταν η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με πλήθος 

προβλημάτων (Κόσοβο, Αλβανία, «Μακεδονία», Τουρκία) οι πολιτικοί κατέφυγαν 

στην ΚΕΠΠΑ, ένα όργανο, που δεν ήταν ούτε ικανό ούτε και πρόθυμο να 

«προστατεύσει» την Ελλάδα. Η ελληνική πολιτική ηγεσία ζήτησε από την ΕΕ να 

ικανοποιήσει τα εθνικά της συμφέροντα, το οποίο θεώρησε ως καθήκον. Η 

προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στη 

κοινοτικοποίηση ζητημάτων ασφάλειας και άμυνας. Στην πραγματικότητα, η 

πολιτική ελίτ αλλά και η κοινή γνώμη αντιμετώπιζε τους διάφορους περιφερειακούς 

οργανισμούς ή/και οργανισμούς ασφαλείας (ΝΑΤΟ, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και 

αργότερα ΕΕ) ως άνευ όρων «προμηθευτές ασφαλείας» παρά ως εταίρους με δικά 

τους συμφέροντα. Το αποτέλεσμα ήταν οξύμωρο: η ελληνική διπλωματία, που είχε 

κάθε ενδιαφέρον να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ, 

εμπόδισε κάθε απόφαση της ΕΕ με φόβο να μην μπορεί να ασκήσει βέτο. Με άλλα 

λόγια, οι σύμμαχοι έπρεπε να υποστηρίζουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, χωρίς 

όμως η Αθήνα να δέχεται το δικαίωμα τους σε διαφορετική άποψη (Tsakonas, 2005).  

5.2. Προοπτικές για το μέλλον 

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ είχε ως στόχο να εγγυηθεί αρκετά πλεονεκτήματα 

για την εξωτερική της πολιτική:  

                                                           
24   Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η αμυντικότητα και η αδράνεια αποτέλεσαν τυπικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό ισχύει πράγματι όσο αφορά τις επαφές 

με την Τουρκία η οποία έχει αναγνωριστεί μάλιστα και ως η πιο σημαντική απειλή για την Ελλάδα 

και τον ελληνισμό. Η ίδια η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων σχεδιάστηκε στη βάση 

συγκεκριμένων αντιλήψεων για τον γείτονα ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως επιθετικός και βίαιος. 
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 Ως μέσο για να διατηρηθούν και να εδραιωθούν οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι με τη 

Δύση σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και αμυντικό επίπεδο. 

 Ως τρόπος για να ξεπεραστούν ιστορικά διλήμματα μεταξύ της Δύσης και της 

Ανατολής, επιτρέποντας μια ισότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά κράτη.  

 Η ευρωπαϊκή ταυτότητα θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση της Ελλάδας από 

τις ΗΠΑ. 

 Ως αποτρεπτικό παράγοντα για την ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές και εγχώριες 

υποθέσεις της. 

 Ως μέσο για την εξασφάλιση αλληλεγγύης από κράτη μέλη όσο αφορά την σχέση 

με την Τουρκία και τις απαιτήσεις της ίδιας πάνω στο Αιγαίο και στη Κύπρο.  

 Τέλος, ως κράτος μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα θα μπορούσε να ενισχύσει την 

εξωτερική της πολιτική ιδίως στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο (περιοχές που 

έχουν ζητήσει στο παρελθόν την ευρωπαϊκή επέμβαση) (Tsardanidis & Stavridis, 

2005). 

Από το 2008 και έπειτα (όταν και η Ελλάδα περιήλθε σε εξαιρετικά δύσκολη 

οικονομική κατάσταση) φαίνεται πως η πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

χαρακτηρίζεται από όλο και εντονότερη εσωστρέφεια. Όπως αναφέρει ο 

Κουσκούβελης (2012) καθηγητής διεθνών σχέσεων «πέραν των οικονομικών αιτίων 

της κρίσης και των σχετικών χειρισμών για την αντιμετώπιση της, η κρίση διαθέτει 

μια σημαντική διεθνοπολιτική διάσταση. Η εν λόγω διάσταση υφίσταται λόγω των 

δυσκολιών της εφαρμογής της «παραδοσιακής» εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας 

και της συμμετοχής της τελευταίας στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της κρίσης» . Η 

εξωτερική πολιτική και ο σχεδιασμός της απαιτούν ιδιαίτερη ψυχραιμία, προσοχή και 

νηφαλιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε καταστάση οικονομικής επιτήρησης.  Η 

εξωτερική πολιτική ενός κράτους αφορά την ασφάλεια του, την προστασία και την 

ικανοποίηση των συμφερόντων του. «Ένα κράτος σε κατάσταση οικονομικής κρίσης 

αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξωτερική του πολιτική, τα οποία ξεκινούν από την 

έλλειψη πόρων, το μειωμένο του κύρος, τις προτεραιότητες για έξοδο από την κρίση, 

την αδράνεια των υπευθύνων και τις τυχόν εσωτερικές διχογνωμίες. Σε κάθε όμως 

περίπτωση, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ένα κράτος μπορεί να διαθέτει 

ικανή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική».  
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5.3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) 

(European Defence Agency EDA) 

Παρά τον αποκλεισμό των στρατιωτικών εξοπλισμών από την διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης, η ΕΕ ανέπτυξε μια περιορισμένη δραστηριότητα στον 

συγκεκριμένο τομέα. Αυτό συνέβη επειδή το θέμα των εξοπλισμών άγγιξε άλλους 

τομείς της Ένωσης όπως για παράδειγμα την εσωτερική αγορά. Το 1995 συστήνεται 

ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (POLARM) με στόχο να διατυπώσει 

ορισμένες προτάσεις στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας (1996). Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ομάδας δεν ήταν ικανοποιητικά 

λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

ειδικά σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας και εξοπλισμού. Η απουσία προόδου 

θεωρήθηκε προβληματική καθώς εξελίξεις σημειώθηκαν σε άλλους τομείς όπως η 

ευρωπαϊκή διεύρυνση και η αυστηρότερη προσέγγιση στους προϋπολογισμούς των 

κρατών μελών λόγω της νομισματικής ένωσης και της ανάδυσης ενός νέου 

περιβάλλοντος ασφαλείας.   

Συμπερασματικά, οι εξελίξεις αυτές έδωσαν την κατάλληλη ώθηση για την 

ανάπτυξη του αμυντικού σχεδιασμού κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το 

2003 (Ιανουάριος-Ιούνιος). Πράγματι, το έγγραφο που ορίζει τους στόχους της 

ελληνικής θητείας αναδεικνύει μια πρακτική προσέγγιση για μια πραγματικότητα που 

αντιμετωπίζεται μάλλον ως ανεπιθύμητη. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες η προεδρία της 

Ελλάδας στην ομάδα POLARM όχι μόνο κατάφερε να γεφυρώσει τις διαφορές των 

ευρωπαϊκών κρατών για πρώτη φορά μετά την ίδρυση της ομάδας αλλά και να 

εγκριθούν τα προτεινόμενα ψηφισματά της από το Συμβούλιο. Τα σημεία που 

πρότεινε η Ελλάδα: α) τυποποίηση, β) αναδιάρθρωση του τομέα της άμυνας, γ) 

ασφάλεια του εφοδιασμού απεικονίζουν την προθυμία της χώρας να προωθηθούν 

θέματα εξοπλισμού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της σύνταξης και 

της ώθησης (για την έγκριση) των ψηφισμάτων τα μέλη της ομάδας άρχισαν να 

αναπτύσσουν μια κοινή πολιτική για τη συνεργασία στο τομέα των εξοπλισμών 

(Karampekios, 2015). 

Η εντατική εργασία των προηγούμενων χρόνων απέδωσε τον Ιούνιο του 2003 

όταν πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής στη Θεσσαλονίκη για τα αποτελέσματα 

της ελληνικής προεδρίας αφού χάρη σε εκείνα γεννήθηκε ο σημερινός Οργανισμός 
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Άμυνας (EDA). Το Συμβούλιο οδηγήθηκε στην απόφαση να συσταθεί κατά τη 

διάρκεια του 2004 μια διακυβερνητική υπηρεσία στο τομέα της άμυνας, της 

ανάπτυξης, της έρευνας και της προμήθειας των εξοπλισμών. Σκοπός του οργανισμού 

ήταν και συνεχίζει να είναι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς και 

βιομηχανίας. Η Ελληνική Προεδρία αναγνώρισε την αμφιλεγόμενη φύση μιας τέτοιας 

εξέλιξης ιδιαίτερα για κάποιες ουδέτερες χώρες αλλά επέμεινε στη διάδοση 

ερευνητικών προγραμμάτων για την άμυνα. Περαιτέρω, η άποψη αυτή 

υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή, η οποία παραδέχτηκε μάλιστα ότι είναι δύσκολο 

να περιπολεί τα όρια μεταξύ ερευνητικών έργων για καθαρά πολιτική χρήση και 

εκείνων με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές. Η Ελληνική Προεδρία προώθησε επίσης 

το ζήτημα της χρηματοδότησης της αμυντικής έρευνας και βιομηχανίας στο εαρινό 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ανταγωνιστικότητα, επιτυγχάνοντας την διάθεση 25 

εκατ. ευρώ €.    

Η προβολή της στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της 

γαλλικής και της γερμανικής πολιτικής. Η ελληνική προσπάθεια για τον ευρωπαϊκό 

αμυντικό σχεδιασμό έγινε δημοσιοποιώντας την υποστήριξη της για τον Οργανισμό, 

τον οποίο θεώρησε ως γέφυρα ενός υπάρχοντος χάσματος δυνατοτήτων μεταξύ της 

ΕΕ και των ΗΠΑ. Παραμένοντας προσεκτική κατά τη διάρκεια της ρωγμής, που 

προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράκ, η Ελλάδα προσπάθησε να καλύψει το κενό. Και ενώ 

ορισμένα κράτη μέλη θέλησαν να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα προκειμένου να 

ακουστεί η φωνή της Ένωσης πιο δυνατά, άλλα επιθυμούσαν το ίδιο αποτέλεσμα 

φοβούμενα από την απώλεια επιχειρησιακού ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν ομόφωνα στην ανάγκη ίδρυσης ενός 

κοινού οργανισμού. Για την Ελλάδα, η δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου προέκυψε 

για δύο λόγους: ο πρώτος έχει να κάνει με την πεποίθηση της εγχώριας πολιτικής ελίτ 

πως η διαδικασία εξευρωπαϊσμού της χώρας αποτελεί «φράχτη προστασίας» έναντι 

της τουρκικής απειλής ενώ ο δεύτερος οφείλεται στις μεγάλες αμυντικές δαπάνες της. 

Αναφορικά με το δεύτερο, η Ελλάδα ξοδεύει στην άμυνα κάτι παραπάνω από την 

Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο (ως ποσοστό του ΑΕΠ), ενώ έρχεται μόλις δεύτερη 

στις δαπάνες μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ακριβώς αυτό το υπόβαθρο, 

που νομιμοποίησε τη παρουσία των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων σε όλους τους 

μηχανισμούς χάραξης πολιτικής πρίν από τη δημιουργία του ΕΟΑ και έδωσε 

δυσανάλογη βαρύτητα στη γνώμη τους. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες επιδίωξαν το 
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εθνικό τους συμφέρον (αν και αυτό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Τουρκία και 

την ΕΕ). Ενώνοντας τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κάτω από το τομέα της άμυνας, 

η Ελλάδα επέβαλε τα συμφέροντα της, τη στρατιωτική ολοκλήρωση της ΕΕ (ως 

επόμενο στάδιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης) και τέλος, τη σύσταση ενός 

οπλοστασίου προς αποφυγή της τουρκικής απειλής (Karampekios, 2015). 
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5.4. Η μετεξέλιξη των EU Battlegroups και η ελληνική συμμετοχή 

Εξάμηνο 

 

2010-1 

 

 

2010-2 

 

 

2011-1 

 

 

 

2011-2 

 

 

 

2012-1 

 

2012-2 

 

 

 

2013-1 

 

2013-2 

 

2014-1 

 

 

2014-2 

 
25 

Κράτη Μέλη 

 

Πολωνία, Γερμανία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβακία, 

Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία 

 

Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία,  

Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία 

 

Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία, Αυστρία, Λιθουανία, 

Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Εσθονία, Ιρλανδία 

(Nordic BG) 

 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος 

(HELBROC/Balkan BG) 

Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία 

 

Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο 

 

Ιταλία, Σλοβενία, Ουγγαρία,  

Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Κροατία, ΠΓΔΜ, 

Ιρλανδία 

 

Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία (Weimar BG) 

 

Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία 

 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος 

(HELBROC/Balkan BG) 

 

Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, 

Ισπανία, Ιταλία 

 

Ηγούμενο Κράτος  

 

Πολωνία, Μεγάλη 

Βρετανία 

 

Ιταλία, Ισπανία 

 

 

Ολλανδία, Σουηδία 

 

 

 

Ελλάδα 

 

Πορτογαλία 

 

Γαλλία 

 

Ιταλία 

Γερμανία 

 

 

Πολωνία 

 

Μεγάλη Βρετανία  

 

Ελλάδα 

 

 

Ισπανία 

 

Γράφημα 3: Λίστα των Battlegroup 2009-2014. Πηγή: EU Military Committee 

Η Ελλάδα έχει ήδη αποδειχθεί ένας ενεργός υποστηρικτής της ΕΠΑΑ, καθώς εχει 

ηγηθεί του Βαλκανικού Σχηματισμού Μάχης (HELBROC), στον οποίο συμμετέχουν 

επίσης η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και  η Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι μια από 

τις χώρες της Ένωσης που φιλοξενούν στο έδαφος τους Στρατηγείο Επιχειρήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται κοντά στη πόλη της Λάρισας. Άλλες χώρες που 

φιλοξενούν τέτοιες έδρες είναι: η Γαλλία (Παρίσι), η Γερμανία (Ulm), το Ηνωμένο 

Βασίλειο (Northwood) και η Ιταλία (Ρώμη). Χάρη σε αυτές, η ΕΕ ωφελείται από την 

                                                           
25 Εξάμηνα: 1 = από Ιανουάριος μέχρι Ιούνιος, 2 = από Ιούλιος μέχρι Δεκέμβριος του ίδιου χρόνου. 
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δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής αυτόνομων στρατιωτικών επιχειρήσεων με 

ένα πλήρες πολυεθνικό προσωπικό.  

Κατά την μακρά διαδικασία της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ολοκλήρωσης, η χώρα 

αποτέλεσε σταθερό έταιρο για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εξετάζοντας τα δεδομένα 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι πρόσφατες οικονομικές δυσκολίες του ελληνικού 

κράτους δεν έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη στρατιωτική ανάπτυξη της 

Ελλάδας. Έτσι, το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να διαθέτει τουλάχιστον το 2,5 % 

του ΑΕΠ του σε στρατιωτικές δαπάνες –ένα αρκετά υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με 

με εκείνο, που κατανέμεται στις χώρες που πλήττονται λιγότερο από την οικονομική 

κρίση-. Τέλος, η Ελλάδα συμβάλλει με στρατεύματα τόσο σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις της ΕΕ όσο και σε battlegroups (Pricopi, 2015). 

5.5.  Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις 

Από την τούρκικη εισβολή στην Κύπρο το 1974 οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας 

άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά θέματα: η τούρκικη στρατιωτική παρουσία στη 

Κύπρο, το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, η 

οχύρωση/στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο, τα όρια 

του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου αλλά και οι Περιοχές Πληροφόρησης 

Πτήσεων (FIRs), ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η 

έκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και η κρίση των Ιμίων αποτέλεσαν γεγονότα, 

που υπενθύμισαν πόσο εύθραυστη ήταν η ειρήνη και η σταθερότητα για τις δύο 

χώρες (Athanassopoulou, 1997). 

Εντούτοις, το 1999 αποτέλεσε σημαντικό έτος αλλαγής και υπόσχεσης για τις 

σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας όταν τα δύο κράτη δοκίμασαν μια νέα προσέγγιση 

ενάντια στα ιστορικά βάρη της καχυποψίας και του ανταγωνισμού. Αυτό 

συνεπαγόταν στην αναδιάρθρωση της επαφής ως θετική αλληλεξάρτηση στο πλαίσιο 

ενός κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος και ως δέσμευση στους τομείς της οικονομίας, 

του εμπορίου, της άμυνας. Η αρχή της δεκαετίας του 2000 χαρακτηρίστηκε αισιόδοξα 

λόγω της κεντρικής και της ανατολικής διεύρυνσης της Ευρώπης, την οικονομική 

ανάπτυξη, την ευημερία και την τάση για δημοκρατική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

μετασχηματισμός των ελληνοτουρκικών σχέσεων σηματοδότησε ένα νέο όραμα –σε 

μια περιοχή, που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις ειδικά στα Βαλκάνια και στη 

Μέση Ανατολή-. Αν και η ασφάλεια και τα πολιτικά ζητήματα, που παρέμεναν στο 
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Αιγαίο και στη Κύπρο στάσιμα, υπήρξε δραστηριότητα σε άλλους τομείς (οικονομία, 

κοινωνία, πολιτισμός). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ετών η 

κατάσταση αυτή δημιούργησε αναμφίβολα μια δυναμική σχέση ανάμεσα στις δύο 

χώρες καθώς τις επέτρεψε να δούν τα κοινά τους σύνορα όχι μόνο ως διαχωριστική 

γραμμή αλλά και ως χώρο συνεργασίας (Fisher-Onar & Anastasakis, 2013). 

Πράγματι, οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας σημείωσαν μεγάλη βελτίωση 

κατά το έτος του 1999. Για το γεγονός αυτό, δύο παράγοντες αξίζουν να αναφερθούν. 

Ο πρώτος αφορά την κρίση, που προκλήθηκε από την υπόθεση Öcalan όταν έγιναν 

αποκαλύψεις για τον ηγέτη του κουρδικού Εργατικού Κόμματος, Abdullah Öcalan. Ο 

ίδιος χαρακτηρίσθηκε τρομοκράτης από τις τουρκικές Αρχές και μεταφέρθηκε 

παράνομα στην Ελλάδα, ενώ αργότερα εντοπίσθηκε στην ελληνική πρεσβεία της 

Κένυας. Σε διεθνές επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε σε δύσκολη θέση 

εξαιτίας της υπόθεσης με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην απόλυση Ελλήνων 

αξιωματούχων συμπεριλαμβανομένου του τότε Υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου 

Πάγκαλου, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο δεύτερος 

παράγοντας ήταν ο αντίκτυπος της «διπλωματίας του σεισμού». Με τη λήξη της 

υπόθεσης Öcalan, οι δύο χώρες ξεκίνησαν ένα διάλογο σχεδιασμένο για να 

ανακαλύψει νέους τρόπους βελτίωσης των σχέσεων. Σημαντική ώθηση στον διάλογο 

έδωσε ο καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία τον Αύγουστο του 1999 και ακόμη 

ένας λίγες εβδομάδες αργότερα στην Ελλάδα. Η ταχεία υποστήριξη της Ελλάδας προς 

τα θύματα του τουρκικού σεισμού είχε σημαντική ψυχολογική επίδραση στους 

Τούρκους. Στον απόηχο της φυσικής καταστροφής, κάθε πλευρά άρχισε να βλέπει 

την άλλη ανθρώπινα, κάτι που βοήθησε στην κατάρριψη των υπάρχοντων 

στερεοτύπων. Την ίδια στιγμή, το γεγονός βοήθησε ώστε να απομονωθούν εγχώριες 

επικρίσεις. Είναι ξεκάθαρο πως μετά το σεισμό οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις 

κέρδισαν νέα πολιτική δυναμική, καθώς η Ελλάδα εγκατέλειψε την προσπάθεια της 

να παρεμποδίσει την είσοδο της Τουρκίας στην ΕΕ και έγινε ένας από τους 

μεγαλύτερους υποστηρικτές της τουρκικής ένταξης. Η συγκεκριμένη μετατόπιση 

πολιτικής βασίστηκε στην αρχή μιας πιο «εξευρωπαϊσμένης» Τουρκίας, κάτι που 

αποδείχθηκε ως μακροπρόθεσμος στόχος της Ελλάδας (Larrabee, 2012). 

Η ελληνοτουρκική αντιπαλότητα έχει μελετηθεί εκτενώς τόσο στον κλάδο των 

διεθνών σχέσεων όσο και σε εκείνον της αμυντικής οικονομίας. Και οι δύο χώρες 

αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ ενώ η Ελλάδα είναι επίσης μέλος της ΕΕ και της 
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Ευρωζώνης. Συγκριτικά, και οι δύο χώρες έχουν διαθέσει μεγαλύτερο μερίδιο του 

εθνικού τους εισοδήματος στην άμυνα. Λόγου χάρη, κατά την περίοδο 1985-1998 η 

Ελλάδα χορήγησε κατά μέσο όρο το 5,4% του ΑΕΠ της στην άμυνα ενώ αντίστοιχα η 

Τουρκία διέθεσε το 4,2%. Τα ελληνικά και τα τουρκικά ποσά είναι αισθητά 

υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την ίδια περίοδο δηλαδή 

2,6% και 3,1% αντίστοιχα. Επιπλέον, ενώ οι περισσότερες χώρες κατά την 

μεταψυχροπολεμική περίοδο μείωσαν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, η 

Ελλάδα και η Τουρκία αύξησαν τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Το 1989-99 συνολικά 

οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ μειώθηκαν κατά 24%. Παρομοίως, οι συνολικές 

αμυντικές δαπάνες της ΕΕ έπεσαν στο 11% την ίδια στιγμή που οι ελληνικές και οι 

τουρκικές αυξήθηκαν κατά 30% και 110%. (Kollias & Paleologou, 2002).  

Όπως ήδη αναφερθήκαμε η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σημαντικές χώρες 

(στρατιωτικά) για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Όμως που οφείλεται η ελληνική αμυντική 

προσπάθεια; Σίγουρα ο κύριος παράγοντας δεν είναι οι ανάγκες της Δύσης στον 

αμυντικό τομέα αλλά η μεγάλη στρατιωτική απειλή που μπορεί να αποτελέσει η 

Τουρκία. Συνεπώς, οι υψηλές αμυντικές δαπάνες δικαιολογούνται από την άποψη ότι 

η Τουρκία καθίσταται κίνδυνος. Εκτιμάται ότι οι ελληνικές αμυντικές κατανομές 

επηρεάζονται έντονα από εξωτερικούς παράγοντες και οι τουρκικές στρατιωτικές 

δαπάνες χρησιμοποιούνται ως μεταβλητή απειλής στη σχετική εκτίμηση. Στην 

πραγματικότητα, μια απλή επιθεώρηση των τάσεων των στρατιωτικών δαπανών των 

δύο χωρών αποκαλύπτει έντονες ομοιότητες, κάτι που υποδηλώνει ένα βαθμό 

αλληλεξάρτησης. Πάραυτα, αυτή η αλληλεξάρτηση μπορεί να είναι ασύμμετρη όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα. Από το 1988 και έπειτα οι τουρκικές αμυντικές 

δαπάνες γνωρίζουν ραγδαία αύξηση σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές, οι οποίες 

παρουσιάζουν ανοδική τάση σε μικρότερο βαθμό. Το γεγονός αυτό προσφέρει 

περαιτέρω στοιχεία υπέρ του ισχυρισμού ότι οι δύο χώρες δεν οπλίζονται εντελώς 

ανεξάρτητα η μία από την άλλη και ότι τα εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού 

των ενόπλων δυνάμεων τους, που αναλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι -

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό- αλληλοεξαρτώμενα. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να 

τονιστεί πως οι τάσεις των στρατιωτικών δαπανών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

αποδοθούν σε ένα ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας 

(Kollias, 2004). 



78 

 

 

Γράφημα 4: Αμυντικές δαπάνες σε Ελλάδα και Τουρκία 1988-2001. Πηγή: Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). 

Η ελληνο-τουρκική διαμάχη μέσα στο ΝΑΤΟ ξεκίνησε με την ένταξη των δύο 

χωρών στη Συμμαχία το 1951 και εξελίχθηκε περαιτέρω στη δεκαετία του 1970. Η 

Ελλάδα αποχώρησε από το στρατιωτικό μέρος του ΝΑΤΟ (1974) και επανεντάχθηκε 

αργότερα (1980) γεγονός που αύξησε τη δυναμική των αντιπαραθέσεων σε μεγάλο 

βαθμό. Τα σημεία τριβής αν και γνωστά πλαισιώνονται σε τρείς βασικές εκφράσεις:  

 στις διευθετήσεις διοικήσεως και ελέγχου των ναυτικών και αεροπορικών 

επιχειρήσεων στο Αιγαίο, 

 στη προσθήκη των ελληνικών νήσων (ανατολικά) στον αμυντικό σχεδιασμό της 

Συμμαχίας, 

 στην αμφισβήτηση χωρικών υδάτων εύρους 10 ν.μ. για τον υπολογισμό του 

ελληνικού εναέριου χώρου όπως επίσης και στην άρνηση υποβολής σχεδίων για 

πτήσεις μέσα στο FIR Αθηνών 26. 

                                                           
26  Η Σύμβαση του Σικάγου του 1944 περί «διεθνούς πολιτικής αεροπορίας» (Ν. 211/1947), τα 

Παραρτήματα της και τα δύο πρόσθετα σ’αυτή Σύμφωνα περιέχουν το πλαίσιο για το διεθνές 

νομικό καθεστώς του εναερίου χώρου και για την ανάπτυξη διεθνών επικοινωνιών με δίκτυα 

αεροπορικών συνδέσεων. Ο εναέριος χώρος (εθνικός και διεθνής) έχει κατατμηθεί σε 9 Περιοχές 

Αεροναυτιλίας κάθε μία από τις οποίες Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων (FIRs) η διαχείριση 

των οποίων έχει ανατεθεί στη δικαιοδοσία των γειτονικών προς κάθε FIR κρατών των οποίων οι 
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Σχετικά με το πρώτο ζήτημα ο Δημητρακόπουλος (1994) αναφέρει πως «η 

επιχειρηματολογία των Τούρκων στηρίζεται σε στρατιωτικά κριτήρια που όμως είναι 

διάφανη η πολιτική σκοπιμότητα». Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα δύο θέματα που 

επικαλούνται διεθνείς συνθήκες και κανονισμούς με πολιτικούς στόχους. Στο ίδιο 

πνεύμα βρίσκεται και η Ελλάδα, κάτι που δυσχεραίνει τις σχέσεις της χώρας με την 

Τουρκία. Το ΝΑΤΟ διατηρώντας ουδέτερη στάση αρκείται στις πιέσεις που ασκούν 

ορισμένα μέλη εκάστοτε καθώς και στην διατήρηση της παρούσας κατάστασης. 

Συνεπώς, η υφιστάμενη αυτή κατάσταση δεν ευνόησε την Ελλάδα –ειδικά μετά την 

επανένταξη- αφού η τουρκική αδιαλλαξία εμπόδισε την ολοκληρωσή της. Με τον όρο 

ολοκλήρωση εννοείται ο σχεδιασμός και η λειτουργία των δύο (χερσαίου και 

αεροπορικού) Στρατηγείων στη Λάρισα που προβλέφθηκαν από τη σχετική 

Συμφωνία. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα έφεραν την απομάκρυνση της Ελλάδας 

από ΝΑΤΟϊκές δραστηριότητες σε περιοχή άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Η 

αποχή μετατράπηκε από μια ελληνική αντίδραση σε μια αποδεκτή από το ΝΑΤΟ 

κατάσταση. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συνθήκες λειτούργησαν επ’ωφελεία της 

Τουρκίας η οποία τις εκμεταλλεύτηκε έχοντας κάθε συμφέρον για την διαιώνιση της. 

Oι ελληνο-τουρκικές διαφορές βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ και αρκετές 

δεκαετίες, όσο παραμένουν όμως ανεπίλυτες υπάρχει πάντα πιθανότητα κάποιου 

απρόβλεπτου συμβάντος που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση. Οι 

συνεχιζόμενες διενέξεις σχετικά με την Κύπρο, το Αιγαίο, την ένταξη της Τουρκίας 

στην ΕΕ, τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ όπως επίσης και σε διμερείς ή πολυμερείς επαφές 

με άλλα κράτη μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια των δύο χωρών. Καθίσταται 

σαφές ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξαρτάται από αμοιβαία 

προσπάθεια. Αν και κάποια στιγμή η μια πλευρά ήταν απρόθυμη να συμμετέχει στο 

σκοπό αυτό (είτε επειδή θεώρησε πως το παρών status quo λειτουργούσε προς οφελός 

της είτε επειδή περιορίστηκε εξαιτίας εγχώριων ή/και διεθνών πιέσεων) είναι καιρός 

να προχωρήσουν οι σχέσεις πέρα από φόβους και παραδοσιακές υποψίες προς μια 

ατμόσφαιρα κατανόησης και συμφιλίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι βάσεις έχουν ήδη 

τοποθετηθεί από το 1999. Το θετικό κλίμα, που υιοθέτησε η Ελλάδα στην εξωτερική 

της πολιτική κατά την κυβέρνηση Σημίτη (Ιανουάριος 1996) επέτρεψε στη Τουρκία 

να ελπίζει για την βελτίωση των σχέσεων. Έκτοτε, η επιθετική εικόνα της σύγχρονης 

                                                           
αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια της εναερίου κυκλοφορίας πολιτικών και 

στρατιωτικών αεροσκαφών. 
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ελληνικής πολιτικής (που αντιπροσωπεύτηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου) μαζί με 

τις έντονες εθνικιστικές τοποθετήσεις έχει αλλάξει και μαζί με αυτή πολλές πτυχές 

της εξωτερικής πολιτικής που κάποτε παρεμπόδιζαν την βελτίωση της επαφής των 

Ελλήνων με τους Τούρκους. Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκεται η κατανόηση της 

Ελλάδας πως αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως η πολιτική, 

στρατιωτική και οικονομική της επιτυχία εξαρτάται εξ ολοκλήρου στο βαθμό που 

είναι διατεθειμένη να καλλιεργήσει τη σχέση της με την Ένωση (Aydin, 2003). 

Συμπερασματικά, κατά την προσεχή δεκαετία οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας θα 

επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τις εσωτερικές εξελίξεις. Η Ελλάδα αντιμετώπιζει 

μια περίοδο εκτεταμένης εσωτερικής αστάθειας και αβεβαιότητας και οι Έλληνες 

ηγέτες θα απασχολούνται κυρίως με την ενδυνάμωση της οικονομίας και των δεσμών 

της χώρας με την ΕΕ. Στην δύσκολη αυτή περίοδο οικονομικής προσαρμογής, η 

Ελλάδα θα χρειαστεί σταθερές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, πάνω απ’όλα με την 

Τουρκία. Αυτό θα επιτρέψει στην Αθήνα να μειώσει τις αμυντικές της δαπάνες και να 

χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις για επενδύσεις σε περιοχές, που θα συνέβαλαν 

στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας (Larrabee, 2012). 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

6. Ποιες οι επιδιώξεις για την Ευρωπαϊκή άμυνα το 2020; 

6.1  Eλλείψεις και προοπτικές 

Είναι πιθανό η ΕΠΑΑ στο μέλλον να κάνει αμφιλεγόμενες επιλογές σχετικά με 

τους στόχους της. Προκειμένου να συμβιβαστούν οι προσεγγίσεις διαφόρων χωρών –

ουδέτερα ή μη μέλη του ΝΑΤΟ (Αυστρία, Κύπρος, Φινλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, 

Σουηδία), μέλη του ΝΑΤΟ και όχι της ΕΕ (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Τουρκία, 

Ισλανδία, Νορβηγία) και εντός της ΕΕ, τα «ατλαντικά» κράτη εναντίον των άλλων- η 

ΕΠΑΑ έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο με τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι ευρωπαϊκές 

επεμβάσεις μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι πιο ουδέτερες από εκείνες του ΝΑΤΟ 

καθώς συνδέονται με τα αμερικανικά συμφέροντα από χώρες που βλέπουν το ΝΑΤΟ 

ως πολιτικό και στρατιωτικό όργανο των ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό έχει διευκολύνει την 

αποδοχή των κρατών μελών από αυτές τις χώρες. Δεύτερον, υπάρχει από την πλευρά 

των κρατών μελών μια περιορισμένη προθυμία να επενδύσουν στην άμυνα. Τρίτον, οι 
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επιχειρήσεις είναι μικρές και στοχευμένες εκ των οποίων το 80% στοχεύουν στη 

σταθεροποίηση μιας περιοχής μετά από σύγκρουση παρά στην ειρήνευση. 

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα μορφή, η ενίσχυση των δυνατοτήτων απαιτεί την 

επιλογή μεταξύ δύο ενδεχόμενων: καθιστώντας την ΕΕ ως ηγέτη στη διεθνή 

ασφάλεια ή καθιστώντας την ΕΠΑΑ ως όργανο των στρατηγικών συμφερόντων της 

ΕΕ (Argenson, 2009). 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρουσίασε το ευρωπαϊκό 

σχέδιο δράσης στον τομέα της άμυνας πιστεύοντας ότι θα εισάγει μια νέα δυναμική 

και θα ανατρέψει την τάση της επανεθνικοποίησης των αμυντικών πολιτικών. 

Συγκεκριμένα, προτείνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως κεντρικό μοχλό για 

περισσότερα συνεργατικά προγράμματα που απευθύνονται τόσο στα κράτη μέλη όσο 

και στις αμυντικές βιομηχανίες. Η προετοιμασία μελλοντικών συνεργατικών 

προγραμμάτων ξεκινά με με την εφαρμογή της συνεργατικής έρευνας και της 

τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας (R&T). Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία η 

έρευνα και η τεχνολογία αποτέλεσαν τον πρώτο στόχο περικοπών του αμυντικού 

προϋπολογισμού, με μείωση περισσότερο από 20% (2008-2014). Μια τόσο δραστική 

μείωση δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε δύο συνέπειες: μειωμένες επενδύσεις σε 

μελλοντικά προγράμματα και στη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας των 

ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Συνολικά, το σχέδιο επιτρέπει:  

 την ενεργοποίηση ενός κοινού προγραμματισμού για την έρευνα και την 

τεχνολογία στην άμυνα. Η προοπτική της χρηματοδότησης από την ΕΕ θα πρέπει 

να οδηγήσει τα κράτη σε συμφωνία για τις προτεραιότητες του τομέα.  

 την κατάρριψη του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή τεχνολογική 

αυτονομία. Πράγματι, μέρος του σχεδίου θα μπορούσε να διατεθεί για την μείωση 

των ευρωπαϊκών εξαρτήσεων που περιορίζουν την προοπτική των εξαγωγών. 

 την διευκόλυνση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής συνεργασίας (η 

αμυντική βιομηχανία θα συσχετιθεί με την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της 

αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας). Το σχέδιο θα πρέπει να διευκολύνει τη 

δικτύωση μεταξύ οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας, να ανοίξει νέα σχέδια 

συνεργασίας και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών (De La Brosse, 

2017). 



82 

 

Για την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, η καλύτερη θεσμική πλατφόρμα 

εξακολουθεί να είναι το ΝΑΤΟ. Η συγκριτική αυτή ανάλυση καταδεικνύει ότι 

παρόλο που η ΚΕΠΠΑ και το ΝΑΤΟ μαστίζονται από παρασιτισμό, τα προβλήματα 

αυτά είναι λιγότερο αισθητά στο ΝΑΤΟ λόγω του ηγεμονικού ρόλου των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της προθυμίας τους να αναλάβουν ένα μεγάλο μέρος των αμυντικών 

δαπανών. Οι ΗΠΑ επωφελήθηκαν αισθητά από την κυρίαρχη θέση του ΝΑΤΟ κατά 

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, χρησιμοποιώντας το για να προωθήσει μια σειρά 

συμφερόντων (οικονομικών, πολιτικών, ασφάλειας) στην ευρωπαϊκή άμυνα. Σήμερα, 

συνεχίζουν να επωφελούνται από τη νομιμότητα της συνεργασίας του καθώς και από 

την ικανότητα του να διατηρεί μια ισχυρή θέση σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της 

συνεργασίας του με τους ευρωπαίους συμμάχους. Οι Ευρωπαίοι ίσως αισθάνονται 

λιγότερο άνετα με την αμερικανική παρουσία στο ΝΑΤΟ και συμπεραίνουν ότι 

πρέπει να ενισχύσουν την αμυντική τους ικανότητα προκειμένου να ακουστούν στην 

Washington. Όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως, οι Ευρωπαίοι φαίνεται πως θα 

αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας τα οποία θα αναγκαστούν να επιλύσουν στο 

μέλλον. Είναι γεγονός πως το μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον είναι αβέβαιο λόγω 

των μεταβαλλόμενων απειλών για αυτό και η στρατιωτική/αμυντική συνεργασία 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες κρίνεται απαραίτητη όσο 

ποτέ (Eilstrup-Sangiovanni, 2014). 

Επιπροσθέτως, σε στρατηγικό επίπεδο οι σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ παραμένουν 

απολύτως θεμελιώδεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας για δύο 

φαινομενικά ασυμβίβαστους λόγους: ο πρώτος έχει να κάνει με την ύπαρξη του 

ΝΑΤΟ, την ιστορία του και την πολιτική πραγματικότητα του. Μια συμμαχία η οποία 

αντίθετα με οποιαδήποτε άλλη ξεπέρασε την απειλή για την οποία δημιουργήθηκε, 

κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αμερικανική ηγεσία και στην χρησιμότητα 

της Συμμαχίας στην πολιτική της χώρας. Ως αναπόφευκτη συνέπεια, οι Ευρωπαίοι 

ακολούθησαν την αμερικανική ηγεσία η οποία κατηγόρησε την ευρωπαϊκή πλευρά 

για αδράνεια. Την ίδια στιγμή, από το τέλος του Ψυχρού πολέμου υπήρξαν 

αυξανόμενες απαιτήσεις από την Washington για να αναλάβει η ΕΕ μεγαλύτερη 

ευθύνη για τη σταθεροποίηση των περιοχών στα Βαλκάνια, στο Μαγκρέμπ και στα 

ανατολικά σύνορα. Η Ευρώπη από το 1989 έχει σταματήσει να αποτελεί στόχο στα 

αμερικανικά ραντάρ, γεγονός που οδήγησε σε ποικίλα έργα για την ενίσχυση της 
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ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας, τόσο μέσα από το ΝΑΤΟ (απόπειρα κατά τη 

δεκαετία του 1990 για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας ασφάλειας και 

άμυνας European Security and Defence Identity – ESDI) όσο και έξω από αυτό ( η 

εικοσαετής αναζήτηση μιας Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας-ΚΕΠΑΑ) 

(Howorth, 2017). 

Με τις ραγδαίες εξελίξεις του περασμένου αιώνα γίνεται σχέδον ασύλληπτο τι 

μπορεί να φέρει το 2020. Σίγουρα, η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα άλλαξε το 

παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας (οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η επιθετική 

πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η 

εντυπωσιακή άνοδος των ασιατικών χωρών, η κρίση των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων). Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι 

λιγότερο παραγωγική στον στρατιωτικό τομέα. Η εγρήγορση στις διεθνείς εξελίξεις 

είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε φορέα πολιτικής. Ωστόσο, η απόφαση του 

φορέα να παίξει ενεργό ρόλο και να διαμορφώσει αντί να υποταχθεί στις τάσεις της 

παγκοσμιοποίησης είναι μια διαφορετική υπόθεση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνηθεί 

να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση ή εάν παραιτηθεί από οποιαδήποτε προσπάθεια 

(μέσω μιας αποτελεσματικής ΕΠΑΑ), αναπόφευκτα θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με 

το ρόλο που εξυπηρετεί πραγματικά (Vasconcelos, 2009). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ/ Ειρηνευτικές αποστολές 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει υπερπόντιες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας 

ανθρωπιστικά και στρατιωτικά μέσα σε διάφορες χώρες τριών ηπείρων (Ευρώπη, 

Ασία, Αφρική) στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). 

Κάθε αποστολή της ΕΕ έχει εκτελεστεί με συλλογική προσέγγιση σε συντονισμό με 

τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες και τις περιφερειακές πολιτικές της ΕΕ. Οι τελικές 

αποφάσεις λαμβάνονται από τις χώρες της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου 

Εξωτερικών Υποθέσεων. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από αυτές:  

 EUPM/BiH 

Η αστυνομική αποστολή της ΕΕ (European Union Police Mission-EUPM) στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2003 ως η πρώτη αποστολή της 

ΚΠΑΑ με στόχο την θέσπιση βιώσιμων ρυθμίσεων αστυνόμευσης σε συμφωνία με 

την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πρακτική. Στις 8 Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο της 

ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει την αποστολή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.  

 

 CONCORDIA/FYROM 

Στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) στις 31 Μαρτίου 2003. Βασικός στόχος της αποστολής μετά 

από ρητή αίτηση της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ αποτέλεσε η διασφάλιση ενός σταθερού 

και ασφαλούς περιβάλλοντος καθώς και η εφαρμογή των αποφάσεων της Συμφωνίας 

του Αυγούστου 2001 που πραγματοποιήθηκε στην Οχρίδα. 

 

 EUPOL Afghanistan 

Η αστυνομική αποστολή στη περιοχή του Αφγανιστάν λειτουργεί από το 2007. Η 

υποστήριξη της προέρχεται κυρίως από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και από άλλες 

συμβαλλόμενες χώρες οι οποίοι συμβουλεύουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και 

Δικαιοσύνης του Αφγανιστάν. Η αποστολή EUPOL σε στενή συνεργασία με τη 

κυβέρνηση του Αφγανιστάν έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο σε διαφόρους τομείς: 

εξειδίκευση της εθνικής αστυνομίας του Αφγανιστάν, ενίσχυση των δυνατοτήτων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και προσαρμογή της αφγανικής νομοθεσίας στα αντίστοιχα 

πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Oliveira Martins & Ferreira-Pereira, 2012). 
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 EUPM PROXIMA/FYROM 

Η EUPM στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 

εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο 2003. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, στόχευε στην 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την δημιουργία μιας συνοριακής 

αστυνομίας. Η αρχική εντολή ήταν για ένα έτος όμως επεκτάθηκε στα δύο χρόνια 

όταν η Proxima μπόρεσε να επιδιώξει πιο απαιτητικούς στόχους (υποστήριξη της 

αστυνομίας σε δραστηριότητες όπως η συνοριακή αστυνόμευση, η συλλογή 

πληροφοριών, ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας) 

(https://eeas.europa.eu). 

 

Β. Η Ουκρανική κρίση ως πεδίο δοκιμής και δοκιμασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ 

Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο κεντρικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής 

των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να αποτρέψουν την κατάκτηση της ευρωπαϊκής 

ηπείρου από μια ενδεχομένως εχθρική δύναμη που θα μπορούσε να κινητοποιήσει 

τους τεράστιους πόρους της ηπείρου και να απειλήσει την χώρα. Με την κατάρρευση 

της Σοβιετικής Ένωσης και την εμφάνιση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής με ενιαία 

αγορά και πολιτικούς θεσμούς, η Ευρώπη φάνηκε να μην αποτελεί πηγή ανησυχίας 

για τους Αμερικανούς. Μετά από μια περίοδο αναταράξεων λόγω των εθνοτικών 

συγκρούσεων στη περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η ήπειρος θεωρήθηκε 

ελεύθερη και σταθερή. Περαιτέρω, η ΕΕ αντιμετωπίστηκε ως έταιρος και όχι ως 

αντίπαλος. Ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) παρέμεινε ένα 

είδος ασφαλιστικής πολιτικής ενάντια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενώ 

χρησιμοποιήθηκε επίσης ως εργαλείο για την διατλαντική κοινότητα με στόχο την 

καταπολέμηση κοινών προβλημάτων όπως η διαχείριση κρίσεων, η τρομοκρατία, το 

διεθνές έγκλημα, η κλιματική αλλαγή, η πειρατεία και η ασφάλεια. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες άρχισαν να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να μειώσουν τις ένοπλες δυνάμεις 

τους στην Ευρώπη έτσι ώστε να στραφούν προς την Ασία όπου οι απειλές της 

παγκόσμιας ασφάλειας ήταν σοβαρότερες. Ωστόσο, η ιδέα πως η Ευρώπη δεν ήταν 

πλέον πρόβλημα αλλά συνεργάτης στην αντιμετώπιση κρίσεων αποδείχτηκε 

ψευδαίσθηση όταν εξερράγη η κρίση στην Ουκρανία (Brown, 2014). 

Η κρίση αποτελεί σημείο καμπής για την ευρωατλαντική ασφάλεια με πιθανές 

παγκόσμιες επιπτώσεις. Ξέσπασε τον Νοέμβριο του 2013 όταν ο Viktor Yanukovych, 

https://eeas.europa.eu/
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πρόεδρος της χώρας αποφάσισε να μην υπογράψει Συμφωνία σύνδεσης (Association 

Agreement AA) με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαμαρτυρίες που ακολούθησαν με 

αφορμή την απόφαση προκάλεσαν μια σειρά δραματικών γεγονότων όπως η 

αποτυχημένη διαμεσολάβηση μεταξύ των διαδηλωτών, των δυτικών αξιωματούχων 

και της κυβέρνησης, η πολιτική κατάρρευση στο Κίεβο, οι στρατιωτικές συγκρούσεις 

και οι αναταραχές στην Ανατολική Ουκρανία. Ο λόγος για τους διαδηλωτές πήρε 

αντιφατικές αφηγήσεις στη Μόσχα και στη Δύση. Ενώ οι διαμαρτυρίες των ομάδων 

θεωρήθηκαν από τη δυτική κοινότητα ως η κατακραυγή του ουκρανικού λαού 

εναντίον μιας αντιευρωπαϊκής πρότασης που έλαβε η Ρωσία υπονομεύοντας το 

δικαίωμα των Ουκρανών να επιλέγουν ελεύθερα την πολιτική κατεύθυνση της χώρας, 

στη Μόσχα η αφήγηση έδειχνε μια δυτική «ενορχήστρωση», που στόχευε στην 

αποσταθεροποίηση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης στην Ουκρανία 

(Manoli, 2015). 

Την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Ένωση ξεκίνησε μια μη στρατιωτική αποστολή με 

συμβουλευτικό χαρακτήρα (Advisory Mission EUAM) στο πλαίσιο της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) έτσι ώστε να κατευθύνει τους Ουκρανούς 

αξιωματούχους στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας. Στόχος της αποστολής 

ήταν η βελτίωση της λογοδοσίας των υπηρεσιών ασφαλείας στην Ουκρανία και η 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού μετά τη χρήση βίας κατά του 

ουκρανικού λαού στις διαδηλώσεις που κορυφώθηκαν με την απομάκρυνση του 

Yanukovych το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου (Nováky, 2015). 

Ήταν σαφές από την αρχή της κρίσης στην Ουκρανία και κατ’επέκταση στην 

Κριμαία ότι η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι σύμμαχοι θα 

προσπαθούσαν να αποφύγουν μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. 

Την ίδια στιγμή, τα δυτικά κράτη θεωρούσαν πως η ξαφνική επιδείνωση της 

κατάστασης στην Ανατολή θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη δική τους ασφάλεια. 

Μετά από τα γεγονότα στην Κριμαία, όλα τα προηγουμένως αδιανόητα σενάρια 

τέθηκαν στο τραπέζι (μία πυρηνική επίθεση της Ρωσίας εναντίον μιας χώρας του 

ΝΑΤΟ ή της ΕΕ έγινε ξαφνικά εύλογο σενάριο). Όσο αφορά την ανταπόκριση, το 

ΝΑΤΟ ξεκίνησε αυτό που περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του ως «τη μεγαλύτερη 

ενίσχυση της συλλογικής άμυνας από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου» δηλαδή την 

χρήση στρατιωτικών δυνάμεων του αέρα, του νερού και της ξηράς κατά μήκος των 

ανατολικών συνόρων της συμμαχίας. Αργότερα το 2014 τα μέτρα αυτά 
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αναπτύχθηκαν ως σχέδιο δράσης επικεντρωμένο στην παροχή συνεχούς στρατιωτικής 

δραστηριότητας στην Ανατολή και στην περαιτέρω προσαρμογή των διοικητικών και 

στρατιωτικών δομών του ΝΑΤΟ.  

Αμέσως μετά την προσάρτηση της περιοχής, η Δύση έδειξε αποφασιστικότητα να 

αντιταχθεί στις ρωσικές πράξεις. Μεταξύ 2014 και 2016, κατόρθωσε να περιορίσει 

την επιθετικότητα εναντίον των εδαφών του ΝΑΤΟ.  Για τον Kulesa (2017), η μη 

ένταξη της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας μπορεί να είναι επικίνδυνη 

καθώς η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα της Ευρώπης και μπορεί να 

επιχειρήσει να διευρύνει τα ελεγχόμενα εδάφη, να προκαλέσει προβλήματα ή και να 

προκαλέσει ανοιχτά την Συμμαχία καθώς και τις γειτονικές της χώρες.  

Δεδομένων αυτών των παραγόντων, ποιες συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης 

μπορούμε να προβλέψουμε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα; 

Αναμφίβολα, η Δύση θα απογοητευθεί εάν (ως αποτέλεσμα της κρίσης) η ΕΕ 

μεταβάλλει την προσέγγιση της. Από την αρχή των επεισοδίων, η ΕΕ απαίτησε από 

την Ρωσία να συμμορφωθεί στις νομικές της υποχρεώσεις –και γενικότερα στους 

ευρωπαϊκούς κανόνες-. Η Ένωση αναγνώρισε επίσης την ανάγκη να ληφθούν υπόψη 

οι πιθανές συνέπειες μιας δυσαρεστημένης Ρωσίας. Μήπως αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ 

αλλάζει ως δρών στο πεδίο της ασφάλειας; Αν και είναι νωρίς για να γνωρίζουμε, οι 

πρόσφατες ενέργειες δείχνουν ότι η ΕΕ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη γεωπολιτική 

πραγματικότητα. Υπό αυτή την έννοια, η ΕΕ σταδιακά μπορεί να γίνει ένας 

στρατηγικός παράγοντας στην εξωτερική της πολιτική. Η διάδοση των ευρωπαϊκών 

αξιών θα εξακολουθεί να είναι φιλοδοξία παρόλο που η κρίση στην Ουκρανία 

αποτελεί μάθημα πως η παραδοσιακή προσέγγιση της ΕΕ έχει αποτύχει στο 

παρελθόν. Βέβαια, η βασική ερώτηση για την έκταση των αλλαγών αυτών παραμένει. 

Μέχρι τώρα, βλέπουμε μια πιο ρεαλιστική ευρωπαϊκή πολιτική προς την Ουκρανία 

και τις άλλες γειτονικές χώρες καθώς η κρίση έμαθε την ΕΕ πως υπάρχουν 

γεωγραφικοί περιορισμοί για την την οικοδόμηση μιας αμυντικής κοινότητας μέσω 

της πολιτικής και της οικονομικής ενσωμάτωσης (Rieker & Gjerde, 2016). 

Τελικά, ο Mearsheimer (2014) αναφέρει πως υπάρχει λύση για την Ουκρανική 

κρίση, παρόλο που αυτό θα απαιτούσε από την Δύση να αναθεωρήσει τις σκέψεις της 

για τη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν το σχέδιο της 

δυτικοποίησης της Ουκρανίας και αντιθέτως να επιδιώξουν να την καταστήσουν 
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ουδέτερη μεταξύ της Ρωσίας27 και του ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες στη Δύση θα πρέπει επίσης, 

να αναγνωρίσουν πως η χώρα έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση Putin 

που καθίσταται αδύνατον να στηριχθεί ένα αντιρωσικό καθεστώς. Αυτό δεν σημαίνει 

πως η ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει να τίθεται υπέρ της Ρωσίας και εναντίον του 

ΝΑΤΟ αλλά αντίθετα θα πρέπει να παραμένει κυρίαρχη και εκτός στρατοπέδων. Για 

να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να 

αποτρέψουν την επέκταση του ΝΑΤΟ στη περιοχή. Επιπροσθέτως, η Δύση θα πρέπει 

να βοηθήσει στη δημιουργία ενός σχεδίου οικονομικής διάσωσης χρηματοδοτούμενο 

από κοινού από την ΕΕ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες –μια πρόταση που πρέπει να αποδεχθεί η Μόσχα έχοντας ως δεδομένη την 

επιθυμία της για μια ευημερεύουσα Ουκρανία. Τελικά, η ΕΕ και οι Αμερικανοί 

συμμαχοί της αντιμετωπίζουν μια επιλογή. Είτε να συνεχίσουν την τρέχουσα 

πολιτική τους η οποία μπορεί να επιδεινώσει τις εχθροπραξίες με τη Ρωσία και να 

οδηγήσει στην καταστροφή της χώρας είτε να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν 

μια ουδέτερη Ουκρανία, μια Ουκρανία που δεν αποτελεί απειλή για τη Ρωσία και 

επιτρέπει στην Δύση να επισκευάσει τις σχέσεις της με την Μόσχα.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27    Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Sergey Lavrov κατηγόρησε 

τους Ευρωπαίους πως προσπαθούν να δημιουργήσουν μια «σφαίρα επιρροής» στην ανατολική 

πλευρά της ηπείρου. Για τους ρώσους ηγέτες, η επέκταση της ΕΕ λειτούργησε ως πρόσχημα για 

την επέκταση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. 
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