
Ευρωπαϊκή Στρατωτική Συνεργασία: Μύθοι, Πραγματικότητα και 
Προοπτικές 

«Ce qui manque le plus à l’Europe aujourd'hui, cette Europe de la Défense, c’est une culture stratégique 
commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant 

qu’Européens. (…) Au début de la prochaine décennie, l’Europe devra ainsi être dotée d’une Force commune 
d’intervention, d’un budget de défense commun et d’une doctrine commune pour agir». 

Emmanuel Macron, Initiative pour l'Europe - Discours pour une Europe souveraine, unie, 
démocratique1. 

Οι πρόσφατες ομιλίες, του τότε νεοεκλεγέντος, Γάλλου Προέδρου Emmanuel 
Macron στην Πνύκα και στη Σορβόννη αποτέλεσαν την σπίθα που αναζωπύρωσε τη 
συζήτηση περί βαθύτερης και ουσιαστικότερης ευρωπαϊκής στρατιωτικής 
συνεργασίας. Το όραμα του για μια κοινή δύναμη άμυνας στην Ε.Ε, είναι εύλογο αν 
αναλογιστούμε τα διλήμματα ασφαλείας που ταλανίζουν την Ένωση. Η Ευρωπαϊκή 
«πολυ-κρίση»2, η κρίση στην Κριμαία, η επέμβαση του Ν.Α.Τ.Ο στη Λιβύη, οι 
συνθήκες επέκεινα της Αραβικής Άνοιξης σε συνδυασμό με τον πόλεμο στη Συρία, η 
άνοδος της τρομοκρατίας3 και των ασύμμετρων απειλών, η επιστροφή στο έθνος-
κράτος και το φαινόμενο της από-ολοκλήρωσης, η αναθέρμανση του αγγλοσαξονικού 
απομονωτισμού είναι μόνο μερικά από αυτά που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση. 
Η «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του 2016 αποτελεί την προσπάθεια 
αντιμετώπισης αυτών των απειλών. Έθεσε προτεραιότητες ορμώμενες από τις ανάγκες 
ασφάλειας και προσαρμογής της Ένωσης στον 21ο αιώνα με στόχο μια διακυβέρνηση 
που προωθεί τα συμφέροντα των πολιτών της, διαχειριζόμενη τις εκάστοτε εξωτερικές 
και εσωτερικές συγκρούσεις. Σε μια εποχή όπου ο πλανήτης κλονίζεται, η ΕΕ σχεδιάζει 
και ενισχύει την ανθεκτικότητα των δημοκρατιών της4. 

Στο ευρύτερο πεδίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε τον καρπό μιας 
πολύχρονης πορείας διαπραγματεύσεων, αντιπαραθέσεων αλλά κυρίως συνεργασίας 
που βασίστηκαν στο μοντέλο του νεολειτουργισμού, το οποίο αξιοποίησε ο Jean 
Monnet προκειμένου να εξηγήσει και να στηρίξει τις υπάρχουσες και επερχόμενες 
αλλαγές. Ο νεολειτουργισμός5 ως θεωρία εισήχθη από τους Ernst B. Haas και Leon 
Lindberg ως μια προσπάθεια να εξηγήσουν την περιφερειακή ολοκλήρωση. Η εν λόγω 
                                                            
1 Στις μέρες μας, αυτό που λείπει περισσότερο από την Ευρώπη, εκείνη η την «Ευρώπη της Άμυνας», 
είναι μία κοινή στρατηγική κουλτούρα. Η αδυναμία μας να δράσουμε από κοινού με πειστικό τρόπο 
θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία μας ως Ευρωπαίοι. (…) Στην αρχή της επόμενης δεκαετίας, η Ευρώπη 
θα πρέπει να έχει αποκτήσει μία κοινή δύναμη για επεμβάσεις, ένα κοινό αμυντικό προϋπολογισμό και 
ένα κοινό δόγμα δράσης. 
2 Έννοια που ο καθηγητής Γ. Παγουλάτος ορίζει ως έννοια «στον πυρήνα (της οποίας) ήταν η κρίση 
της ευρωζώνης, η κρίση που προκλήθηκε από το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, η άνοδος της 
ακροδεξιάς, του λαϊκισμού, η κρίση του BREXIT, η κρίση στις ευρω-ατλαντικές σχέσεις με την άνοδο 
του Τράμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, γεγονότα ένα έκαστο εκ των οποίων θα μπορούσε από μόνο του 
να αποτελέσει αφορμή κρίσης, όλα αυτά και μαζί δημιούργησαν ένα περιβάλλον ανησυχίας, που 
αποτυπώθηκε στην περυσινή ομιλία του προέδρου Γιούνκερ.» 
3 Το άρθρο 222 παρ. 1 της Ενοποιημένης Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει ότι αν κράτος-μέλος της Ε.Ε 
δεχθεί τρομοκρατική επίθεση, η Ένωση θα σπεύσει προς βοήθεια του, σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, 
κινητοποιώντας το σύνολο των μέσων που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών 
μέσων 
4 Federica Mogherini (2016), "Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.", Europa.eu. (Accessed March 16, 2018). 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_gr_version.pdf  
5 Απόγονος του Λειτουργισμού. Αντιλαμβάνεται πως η ολοκλήρωση είναι επιτεύξιμη μέσω της 
ανάθεσης λειτουργιών σε διεθνείς οργανισμούς. Χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνεία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_gr_version.pdf


προσέγγιση εκλαμβάνει την ευρωπαϊκή ενοποίηση ως «διαδικασία» και όχι ως 
«κατάσταση». Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο μηχανισμός της «λειτουργικής 
σύνδεσης» (functional linkage) μεταξύ διαφορετικών αλλά λειτουργικά συναφών 
τομέων, με τον οποίο επιτυγχάνεται η σταδιακή εξάπλωση της ολοκλήρωσης μέσω της 
«εκχείλισης» (spillover)6. Όμως, η «κρίση της κενής έδρας»7 το 1965 και η 
επακόλουθη Συμφωνία του Λουξεμβούργου οδήγησαν τον Haas στην επανεξέταση της 
θεωρίας του και τη μετεξέλιξη της από τον P.C. Schmitter, ο οποίος εισήγαγε ένα 
αναθεωρημένο νεολειτουργικό μοντέλο, βασισμένο σε τρεις νέες υποθέσεις εργασίας8 
με κυριότερη αυτή της «εκχείλισης». Ο όρος «εκχείλιση» αναφέρεται στον τρόπο με 
τον οποίο η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης σε έναν τομέα θα επέφερε δυναμική για 
περαιτέρω ολοκλήρωση στο πλαίσιο του τομέα αυτού και πέραν αυτού9. Η Ε.Ε, 
έχοντας εδραιώσει την θέση της στο οικονομικό στερέωμα και όντας στο επίκεντρο 
ενός «φλεγόμενου τριγώνου» μεταξύ Η.Π.Α, Ρωσίας και περιοχής «MENA»10, έκρινε 
αναγκαία την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης και στο στρατιωτικό τομέα.  

Λόγια όμως σαν του Macron καταδεικνύουν επιθυμίες κάθε άλλο παρά 
καινοφανείς, που εντοπίζονται από τις πρώτες κιόλας συνθήκες συγκρότησης των 
Ευρωπαϊκών Θεσμών. Η ανάγκη επίτευξης  ειρήνης και συνεργασίας στην Ευρώπη 
είχε διατυπωθεί ρητά ήδη από στην Συνθήκη των Βρυξελλών το 1948 και  αποτέλεσε 
με την τροποποίησή της 6 χρόνια μετά μέσω της Συνόδου των Παρισίων τη 
γενεσιουργό αιτία του δεύτερου κατά σειρά οργανισμού συλλογικής ασφάλειας της 
Γηραιάς ηπείρου στο πρόσωπο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης11, η οποία, 
αποτελούμενη από 10 κράτη-μέλη12 είχε ως σκοπό να προσφέρει αμοιβαία 
στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση εξωτερικής απειλής καθώς και μια ισχυρή βάση 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής στρατιωτικής συνεργασίας13. Ένα ακόμη σημαντικό 
ζήτημα που έχρηζε ενδελεχούς εξέτασης και ερχόταν όλο και πιο συχνά στο προσκήνιο 
ήταν  η ικανότητα ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανεξάρτητου δρώντα σε 
διεθνείς κρίσεις, και απότοκο της οποίας συνιστούν αποστολές Petersberg που 
θεσμοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 1992 από το συμβούλιο υπουργών των κρατών-μελών 

                                                            
6 Ο όρος spillover δεν τυγχάνει ακριβούς ελληνικής μετάφρασης. Στην εισαγωγή της ελληνικής 
έκδοσης του βιβλίου του Rosamond B. (2004) «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» από τον Ε. 
Μαριά, ο Κ. Στεφάνου αποδίδει τον όρο ως «εκχείλιση λειτουργιών», ο Π.Κ. Ιωακειμίδης αναφέρεται 
στο «αποτέλεσμα της διάχυσης» (spillover effects) και στη «λογική της διάχυσης», ο Μ. Τσινιζέλης 
αναφέρεται στο «μηχανισμό της λειτουργικής σύνδεσης» (spillover ή functional linkage) ενώ ο Π. 
Ήφαιστος αναφέρεται στην έννοια της «εκχείλισης», την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε. 
7 Πολύμηνη απουσία των Γάλλων αντιπροσώπων από τα έδρανα των οργάνων της ευρωπαϊκής 
κοινότητας ως αντίδραση του De Gaulle απέναντι στη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής και την κατάργηση των εμπορικών φραγμών. (βλ.: Ιστορία: Η "κρίση των κενών εδράνων" 
(2010), EuroparlTV. https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/others/history-the-empty-chair-
crisis ) 
8 Α) Υπόθεση της Εκχείλισης (The Spillover Hypothesis), β) Υπόθεση της Εξωτερίκευσης (The 
Externalization Hypothesis)8 και γ) Υπόθεση της Πολιτικοποίησης (The Politicization Hypothesis) 
9 Η σύγχρονη Ε.Ε αποτελεί το αποτέλεσμα ενός γενικότερου spillover effect [από μία Ένωση πόρων 
και ενέργειας-οικονομίας (ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) σε οικονομική, νομισματική, κοινωνική και 
πολιτική ένωση]. 
10 Middle East and North Africa – MENA, Investopedia. 
https://www.investopedia.com/terms/m/middle-east-and-north-africa-mena.asp ) 
11 Western European Union - WΕU 
12 Βελγιο,Γαλλια,Γερμανια,Ελλαδα,Ιταλια,Λουξεμβουργο,Ολλανδια,Πορτογαλια,Ισπανια,Αγγλια 
13 Shaping of a common security and defense policy (2016), EEAS – SEAE: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy  

https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/others/history-the-empty-chair-crisis
https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/others/history-the-empty-chair-crisis
https://www.investopedia.com/terms/m/middle-east-and-north-africa-mena.asp
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy


της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόννη της Γερμανίας14. Επιπροσθέτως, 
ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της κοινής άμυνας έγιναν στην συνθήκη του 
Άμστερνταμ15, μέσω της οποίας δημιουργήθηκαν στενότεροι δεσμοί με τη 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διατυπώθηκε ρητά η προοπτική της  ανάπτυξης μιας 
κοινής αμυντικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης στο μέλλον16. Επιστρέφοντας στο 
μείζον ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων και της προώθησης της διεθνούς ειρήνης, η 
Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1999 
στην Κολωνία17 εμβαθύνει τη συνεργασία επ’ αυτού της Ε.Ε και του Οργανισμού 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)18, ενώ η ανάγκη της πρώτης για περαιτέρω 
εξοπλισμό έγινε εφικτή μέσω της συμφωνίας «Berlin plus19», η οποία εισάγει ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο ρυθμίσεων που οριστικοποιήθηκε στις αρχές του 2003 και 
επιτρέπει στην Ένωση να κάνει χρήση περιουσιακών στοιχείων του ΝΑΤΟ εν όψει της 
πραγματοποίησης επιχειρήσεων. Η θεσμική  διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
το 2003 στη Θεσσαλονίκη εισήχθη στην ατζέντα η δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής 
Αμυντικής Υπηρεσίας», η οποία ενεργοποιήθηκε το 200420. Το ίδιο έτος το Συμβούλιο 
της ΕΕ συνυπέγραψε το σχέδιο «Αθηνά» υπό το οποίο 27 κράτη-μέλη21 γίνονται οι 
‘αιμοδότες’ ενός κοινού ταμείου χρηματοδότησης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από 
την ίδρυση του ταμείου έχουν χρηματοδοτηθεί 6 στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ 6 είναι 
ενεργές22,23. Από τις ενεργές ξεχωρίζουν η EUFOR ALTHEA, η οποία αφορούσε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις με επίκεντρο τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη EUNAVFOR 
ATALANTA σχετικά με επιχειρήσεις στο «Κέρας της Αφρικής», διαδραματίζοντας 
καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, αλλά και του 
ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της «Παγκόσμιας Νήσου»24. Η πολυπλοκότητα της 
Ελληνικής περίπτωσης την έχει μεταλλάξει από παθητικό δέκτη σε ενεργό πομπό-
παίκτη στο ευρωπαϊκό πεδίο ασφαλείας της ΕΕ25.  

                                                            
14 Οι αποστολές Petersberg  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο 
της ασφάλειας, καθορίζοντας έκτοτε το φάσμα των στρατιωτικών δράσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχοντας πλέον αναλάβει τις αρμοδιότητες της ΔΕΕ από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μπορεί να διεξάγει 
στο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων. 
15 Μούσης, Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, Europedia: 
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/3/?lang=gr&all=1&s=1&e=10  
16 Shaping of a common security and defense policy: The Treaty of Amsterdam (2016), EEAS – SEAE: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy  
17 IBID. The Cologne European Council  
18 Επιχειρήσεις με περιουσιακά στοιχεία είτε του ΝΑΤΟ, είτε από εθνικές ή πολυεθνικές συνεισφορές 
19 Shaping of a common security and defense policy: The Berlin Plus Agreement (2016), EEAS – 
SEAE: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy 
20 The Birth of an Agency,  European Defence Agency. (Accessed March 16, 2018). 
https://www.eda.europa.eu/Aboutus/our-history/the-birth-of-an-agency 
21 Η Δανία απέχει από το ταμείο.  
22 Athena - financing security and defence military operations (Accessed March 15, 2018). 
www.consilium.europa.eu/en/policies/athena/. 
23 Ενεργές: EUFOR ALTHEA, EUNAVFOR ATALANTA, EUTM SOMALIA, EUTM MALI, 
EUNAVFOR MED, EUTM RCA Ολοκληρωμένες: AMIS 2, EUFOR RD CONGO, EUFOR TCHAD 
RCA, EUFOR Libya, EUFOR RCA , EUMAM RCA 
24 Ο όρος εισήχθη από τον H. J. Mackinder υποδηλώνοντας τη «Μάζα γης που περιλαμβάνει την 
Ευρώπη, Ασία και Αφρική» https://www.merriam-webster.com/dictionary/World%20Island  
25 Θάνος Ντόκος (επίμ.). (2007). "Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας στον 21ο Αιώνα". ΕΛΙΑΜΕΠ 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/3/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/5388/Shaping%20of%20a%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://www.eda.europa.eu/Aboutus/our-history/the-birth-of-an-agency
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/athena/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/World%20Island


Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέδωσε στην ΕΕ νομική προσωπικότητα, καθώς 
και τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων26 και της Δυτικοευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στη συνθήκη επανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της ΕΕ σε σχέση με τα 
κράτη-μέλη, ενώ έγινε ταξινόμηση τους στις εξής κατηγορίες: α) Αποκλειστικές β) 
Συντρέχουσες γ) Υποστηρικτικές. Επίσης στο νομικό πλαίσιο της συνθήκης 
επισυνάπτονται και ειδικές αρμοδιότητες27. Μερικές από τις θεσμικές καινοτομίες της 
συνθήκης, που εμπίπτουν στο χώρο των ειδικών αρμοδιοτήτων, αποτέλεσαν η θέσπιση 
κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(ΚΠΑΑ)28, ως «επιχειρησιακός βραχίονας» της 
ΚΕΠΠΑ29, με πλαίσιο τη διαχείριση κρίσεων με στρατιωτικά ή μη μέσα, ενώ 
παράλληλα υπεγράφη η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO)30, όπου 
συμφωνήθηκαν 17 έργα, μεταξύ άλλων και η αμυντική επιχειρησιακή ετοιμότητα των 
κρατών-μελών31,32. Βάση των προδιαγραφών της ΚΕΠΠΑ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης ανέλαβε από το 201033 έναν πιο διευρυμένο και πρακτικό ρόλο αποτελώντας 
εμμέσως πλην σαφώς τον εν δυνάμει Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι αρμοδιότητες του οποίου χαρακτηρίζονται από το συντονισμό ποικίλων θεμάτων 
ασφάλειας, άμυνας και αντιτρομοκρατικού περιεχομένου34.  

Μία από τις σημαντικότερες καινοφανείς διατάξεις της Αναθεωρητικής 
Συνθήκης είναι η καθιέρωση «Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας» (PE.S.CO)35 , ως 
μίας εκ των δύο μορφών «ενισχυμένης συνεργασίας» για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
κοινής άμυνας3637   , η οποία ορίζεται στο άρθρο 4238, παράγραφος 639, διέπεται από 
το άρθρο 46 και συστηματοποιείται όσον αφορά τα κριτήρια και τις δεσμεύσεις των 
κρατών-μελών από το Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 10 «σχετικά με την Μόνιμη 
Διαρθρωμένη Συνεργασία». Η προαναφερθείσα  είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη 
που το επιθυμούν και είναι διατεθειμένα να καταβάλλουν προσπάθειες με σκοπό την 
πλήρωση υψηλότερων κριτηρίων στρατιωτικών δυνατοτήτων και η ανάληψη 
δεσμευτικότερων υποχρεώσεων ενόψει των αποστολών. Αναλυτικότερα, τα κράτη-
μέλη καλούνται να συνεργάζονται εν όψει της επίτευξης των στόχων στο επίπεδο των 
δαπανών για επενδύσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό, οι οποίοι θα έχουν συμφωνηθεί 
και θα αναθεωρούνται τακτικά εν συσχετίσει με το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας40. 
                                                            
26 Μιχάλης Φεφές. "Συνοπτικά οι Στόχοι της Συνθήκης της Λισσαβόνας ." (Accessed March 15, 2018). 
http://users.uoa.gr/~ahatzis/EAP_Notes2.pdf. 
27 "Κατανομή των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση." (2016).  (Accessed March 15, 2018). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020  
28 "Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (KΠΑΑ)." Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Εξωτερικών. 
(Accessed March 15, 2018). https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/kpaa.html. 
29 Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (1992) 
30 Permanent Structured Cooperation 
31 Η Ελλάδα αποτέλεσε μία από τις χώρες που υπέγραψε τη συμφωνία  
32 "Συνεργασία της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας ." (Accessed March 15, 2018). 
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/defence-security/. 
33 Από το 2014 έως σήμερα το αξίωμα κατέχει η Federica Mogherini 
34 About the European External Action Service (EEAS), (2016) (Accessed March 15, 2018). 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-the-european-external-action-
service-eeas_en.  
35 PErmanent Structured COoperation 
36 Η άλλη μορφή είναι η Συνεργασία για την Εκτέλεση Συγκεκριμένης Αποστολής (execution of a 
task) 
37 Π.Κ Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας: Παρουσίαση, ανάλυση, αξιολόγηση. Εκδοσεις 
Θεμέλιο 
38 Αρίθμηση σύμφωνα με την ενοποιημένη απόδοση των συνθηκών. Γενικά προκρίνεται ως σημείο 
αναφοράς η ενοποιημένη Συνθήκη 
39 Ενοποιημένη 
40 Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 10 για την PE.S.CO 
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Επιπρόσθετα, η θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων για την διασφάλισης της ευελιξίας και 
της δυνατότητας ανάπτυξης των ενόπλων δυνάμεών, καθώς και η εντατικότερη 
ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων, μέσω της συνύφανσης των εθνικών 
συνεισφορών με  την συλλογικότητα που δημιουργεί η συμμετοχή σε πολυεθνικές 
δυνάμεις και στα κύρια ευρωπαϊκά προγράμματα εξοπλισμού στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας41, ο οποίος έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, της 
τακτικής αξιολόγησης των επικρατουσών συνθηκών όσον αφορά στις 
προαναφερθείσες δεσμεύσεις των κρατών μελών, κρίνονται ως υψίστης σημασίας 
μέτρα για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Η λήψη αποφάσεων επί των 
ζητημάτων της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας γίνεται με ομοφωνία, ενώ είναι 
σημαντικό να τονισθεί η όλη διαδικασία εμφορείται από δεν επηρεάζει τον ειδικό 
χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για τα κράτη 
μέλη. 

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται το θέμα του Brexit και των δυναμικών που 
αυτό επιφέρει. Η Βρετανία ανέκαθεν εξέφραζε αμφιβολίες σχετικά με την εμβάθυνση 
της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. Αν και η αποχώρησή 
της διευκόλυνε την υπογραφή της PE.S.CO, η συμμετοχή της Βρετανίας στην αμυντική 
αρχιτεκτονική είναι καίριας σημασίας λόγω της θέσης της στη «μεγάλη σκακιέρα»42. 
Ωστόσο η Βρετανία τα τελευταία χρόνια διατείνεται θετικότερα – απ’ ό,τι στο 
παρελθόν – όσον αφορά στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία43.  

Οι φιλοδοξίες της Ε.Ε. για μία αυτόνομη ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία, 
δημιουργούν απορία για τον μελλοντικό ρόλο του ΝΑΤΟ (καλούμενου εφεξής ως «η 
Συμμαχία») στην προστασία της Γηραιάς Ηπείρου. Μέχρι στιγμής, οι Η.Π.Α. μέσω της 
Συμμαχίας με τα ευρωπαϊκά κράτη αποκτούσαν αυξημένη γεωπολιτική ισχύ και 
αποκρυσταλλωμένη στρατιωτική ηγεμονία44  ενώ τα ευρωπαϊκά κράτη αποκτούσαν 
την «προστατευτική ομπρέλα», όπως το συλλογικό πλέγμα προστασίας καλείται 
εθιμικά. Το αυτόνομο ευρωπαϊκό στρατιωτικό εγχείρημα αν και στερούμενο την 
πρόθεση σε πολιτικό επίπεδο για την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής σχέσης με το 
ΝΑΤΟ, και ευρισκόμενο ακόμα σε πρώιμο στάδιο ολοκλήρωσης, φαίνεται να έχει 
δημιουργήσει ανησυχία στις Η.Π.Α για την μελλοντική θέση των ευρωπαϊκών κρατών 
μέσα στην Συμμαχία. Όπως επαναλήφθηκε με την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και όπως 
συμβαίνει με την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας, οι Η.Π.Α προάγουν την 
αποφυγή αναπαραγωγής με το ΝΑΤΟ, την σμίκρυνση αυτού και την διαφοροποίηση 
εναντίον του, μέσω κάποιας ευρωπαϊκής οντότητας. Εντούτοις, όπως κατέδειξαν οι 
Γιουγκοσλαβικοί Πόλεμοι, η εξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών από τις Αμερικανικές 
στρατιωτικές δυνατότητες ήταν έντονη, ακόμα και όταν εγκλήματα πολέμου και 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας45 λάμβαναν χώρα στην όμορη με κράτη της Ε.Ε. 
πρώην Γιουγκοσλαβία για μία δεκαετία. Επίσης, μερικά κράτη της Ε.Ε φέρονται να 
είναι διστακτικά για μια ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία πέρα και έξω από το 
                                                            
41 https://www.eda.europa.eu/Aboutus  
42 Brzezinski Zbigniew (1998), The Grand Chessboard 
43 Υποστηρίζεται από Βρετανούς Υπουργούς συμπεριλαμβανομένων των Boris Johnson και Michael 
Fallon [Nick Gutteridge (2017), EU military by the end of the year: Bloc's army plans accelerate with 
UK out of the way, Express, https://www.express.co.uk/news/politics/851004/Brexit-news-EU-
accelerates-plans-military-cooperation-PESCO-Britain-UK ] 
44 Το σύνολο των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας φτάνει το 70% των παγκόσμιων αμυντικών 
δαπανών. 
45 Περαιτέρω πληροφορίες για τις υποθέσεις του Διεθνές Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία ( http://www.icty.org/en/action/cases/4 ) 
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γνωστό και δοκιμασμένο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία αν 
και συμμετέχουν στην PESCO, θεωρούσαν διαχρονικά πως μία αυτόνομη και 
στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας θα υπονόμευε την 
σχέση των Η.Π.Α. με το ευρωπαϊκό μέρος της Συμμαχίας.    

Από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, οι πολύκροτες δηλώσεις του προέδρου 
Trump για το ΝΑΤΟ, προκαλούν κραδασμούς στο ευρωατλαντικό αμυντικό 
οικοδόμημα και δημιουργούν ανασφάλεια στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών 
όσον αφορά στην προσήλωση των Η.Π.Α. του Trump στην Ευρωατλαντική συμμαχία. 
Ακόμα και ο Ομπάμα ως πρόεδρος δήλωνε πως η στρατιωτική εξάρτηση των 
ευρωπαϊκών κρατών  από τις Η.Π.Α. και το NATO είναι υπερβολική, αλλά η κριτική 
του Trump για το θέμα είναι εκτενέστερη και εντονότερη. Ο Trump δήλωνε κατά την 
διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, πως εάν ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ 
δεχόταν επίθεση, ο ίδιος δεν θα επενέβαινε εάν το κράτος αυτό δεν διέθετε υψηλές 
αμυντικές δαπάνες. Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επικρότησε τον 
Φεβρουάριο του 2018 την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, 
επισημαίνοντας πως για το 2018 τον στόχο της συμμαχίας για την δαπάνη του 2% του 
ΑΕΠ θα τον εκπληρώσουν 8 κράτη-μέλη ενώ προβλέπει πως μέχρι το 2024 τα κράτη 
αυτά θα έχουν διπλασιαστεί. Επισημαίνεται πως μέχρι το 2014, μονάχα 3 κράτη 
πετύχαιναν αυτόν τον στόχο46,47,48,49. Η μεταστροφή αυτή των κρατών-μελών της 
Συμμαχίας, ενώ εμπίπτει στον στόχο που θέτει το NATO, ερμηνεύεται πως δεν 
αποσκοπούσε αποκλειστικά σε αυτό, τουτέστιν στην εκπλήρωση των επιταγών του 
Οργανισμού, αλλά σε ενίσχυση του τομέα της εθνικής άμυνας του εκάστοτε κράτους, 
λόγω της υφιστάμενης δυσπιστίας προς την αφοσίωση της κυβέρνησης Trump στο 
πολυμερές σύστημα άμυνας της Συμμαχίας.  

           Εν κατακλείδι, είναι αντιληπτό πως η συζήτηση περί ευρωπαϊκής στρατιωτικής 
συνεργασίας είναι ένα ακανθώδες ζήτημα που παρά την οντολογική του σημασία για 
την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ενοποίηση, χρήζει συζητήσεων και διαπραγματεύσεων 
στον ακαδημαϊκό και τον κόσμο της πολιτικής, διότι αγγίζει ευαίσθητες χορδές της 
κρατικής κυριαρχίας και απαιτεί παραχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων οι οποίες 
δύνανται να προσδώσουν έναν αμιγή υπερεθνικό χαρακτήρα στην Ένωση∙ γεγονός που 
δημιουργεί αμηχανία ή και προκαλεί ανησυχία σε ορισμένα κράτη-μέλη. Οι διεθνείς 
συνθήκες όμως, καθώς και το γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί στην 
Ευρασία συναποτελούν κρίσιμα ερεθίσματα που «καλούν» την Ε.Ε να προκρίνει την 
εξεύρεση λύσεων και να θέσει επί τάπητος  ζητήματα καθοριστικής σημασίας για το 
μέλλον της, με την πορεία της κοινής άμυνας και ασφάλειας να συνιστά ένα εκ των 
κυριοτέρων. 
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