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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Η Ευρώπη της 
Άμυνας
Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας

Έκδοση ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 2010

Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) αποτελεί σήμε-
ρα ένα νέο, υπό δι-
αμόρφωση πολιτικό 
σύστημα. Στη δύ-
σκολη αλλά και εξαι-

ρετικά ενδιαφέρουσα πορεία της, από 
την οικονομική και νομισματική στην 
πολιτική ενοποίηση, η ΕΕ αντιμετώπι-
σε τα αμείλικτα ζητήματα της ασφά-
λειας και της άμυνας, ζητήματα που 
εξακολουθούν να τίθενται με αμεί-
ωτη ένταση στο πεδίο των διεθνών 
σχέσεων. Τα ζητήματα αυτά κατέδει-
ξαν και την αναγκαιότητα της στρα-
τιωτικής ισχύος, την οποία επιδιώκει 
να αποκτήσει σε όλο και μεγαλύτερο 
βαθμό η ΕΕ μέσω της ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Άμυνας (ΕΠΑΑ), μιας πολιτικής που 
θεσπίστηκε πριν από δέκα χρόνια, τον 
Ιούνιο του 1999, από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Κολωνίας. Η ΕΠΑΑ δη-
μιουργήθηκε ως μέρος της ΚΕΠΠΑ, 
με την πρόθεση να δοθεί στην ΕΕ η 
δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά 
στα θέματα της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας. Την πολιτική αυτή αναλύ-
ει και παρουσιάζει σε όλο της το εύ-

ρος, στο βιβλίο «Η Ευρώπη της Άμυ-
νας-Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας 
και Άμυνας», ο Δρ. Ιωάννης Παρίσης, 
Υποστράτηγος ε.α. και Διδάκτωρ Πο-
λιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, γνωστός για το συγγραφικό 
του έργο και τις δημοσιεύσεις του σε 
θέματα που σχετίζονται κυρίως με την 
ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Κώ-
στας Λάβδας στον πρόλογο του βιβλί-
ου, παρά την αρχική αισιοδοξία για 
μόνιμη ειρήνη και τον συνακόλουθο 
εφησυχασμό, που έτεινε να κυριαρ-
χήσει την επαύριον του τέλους του 
Ψυχρού Πολέμου, το περιβάλλον 
ασφάλειας σε πλανητική κλίμακα δεν 
φαίνεται να εγγυάται αυτά τα αγαθά. 
Αντιθέτως, έχει καταστεί πολυπλοκό-
τερο, με περιφερειακές αστάθειες, νέ-
ες μορφές απειλών και θερμές εστίες. 
Για την ΕΕ, η αυτόνομη αμυντική ικα-
νότητα και η κοινή εξωτερική πολιτική 
συγκροτούν ένα πολυσύνθετο πλέγμα 
στόχων, καθώς περιλαμβάνουν στρα-
τιωτική ισχύ, διπλωματικές δράσεις, 
απεξάρτηση-αλλά όχι απομάκρυνση-
από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, μέτρα πρό-
ληψης ή περιορισμού του πολέμου, 
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ανθρωπιστική και άλλων ειδών βο-
ήθεια. Η επίτευξη του στόχου αυτού 
αποδεικνύεται δυσχερέστερη ακόμη 
και από τη νομισματική ένωση. Αλλά 
η ΕΕ δεν είναι μια περιοχή ελεύθερου 
εμπορίου, ούτε ένας διακυβερνητικός 
οργανισμός. Πρόκειται για ένα ριζι-
κά καινοφανές και απόλυτα μοναδικό 
σχήμα ένωσης, όπου κυρίαρχα κράτη 
δέχονται να μοιραστούν την κυριαρχία 
τους προκειμένου να προωθήσουν τα 
συλλογικά συμφέροντά τους. Ταυτό-
χρονα, καθώς η ΕΠΑΑ αποκτά κάποια 
βαρύτητα, πολλοί αναλυτές διερω-
τώνται εάν αναδύεται μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική κουλτούρα. Ο συγγραφέ-
ας επιχειρεί μία προσέγγιση του θέμα-
τος αυτού και θίγει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής στρατη-
γικής αντίληψης.

Στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ και με βάση 
την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφά-
λειας, η ΕΕ επιδιώκει την απόκτηση 
στρατιωτικών αλλά και μη στρατι-
ωτικών δυνατοτήτων, τη βελτίωση 
των υφισταμένων, την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων διαχείρισης κρίσεων 
(στρατηγεία, κέντρα επιχειρήσεων, 
όργανα και διαδικασίες, οπλικά συ-
στήματα, μέσα διοίκησης ελέγχου και 
επικοινωνιών, δορυφορικά συστήμα-
τα, κ.λπ.), θέματα τα οποία παρουσιά-
ζονται από τον συγγραφέα κατά τρόπο 
ιδιαίτερα συστηματικό και κατανοη-
τό. Παράλληλα, παρουσιάζεται η συ-
γκρότηση από την ΕΕ πολυεθνικών 
δυνάμεων ταχείας αντίδρασης, τόσο 
στρατιωτικών όσο και αστυνομικών 
και άλλων μη στρατιωτικής φύσης, 
με αντικειμενικό σκοπό την αντιμετώ-
πιση των απειλών, όπως αυτές καθο-
ρίζονται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Ασφάλειας, την πρόληψη 
συρράξεων, τη διαχείριση κρίσεων, 
την υποστήριξη ανθρωπιστικών επι-
χειρήσεων και την επιβολή της ειρή-
νης.

Πώς όμως εξελίσσεται σήμερα η 
ΕΠΑΑ και τι φαίνεται να επιδιώκει μέ-
σω αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση; Στη 
μελέτη αυτή του Δρος Ιωάννη Παρίση 
εξετάζεται και αναλύεται το όλο πλαί-

σιο της αρχιτεκτονικής της ευρωπα-
ϊκής ασφάλειας και άμυνας, καθώς 
και οι στόχοι και οι επιδιώξεις για το 
μέλλον. Μέσα από τις εξειδικευμένες 
θεματικές παρουσιάζεται το θεσμικό 
πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η ανάπτυ-
ξη της ΕΠΑΑ, οι αποστολές, η ανάπτυ-
ξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, ο 
μηχανισμός, τα όργανα και οι διαδικα-
σίες διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα 
με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις, οι 
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που 

έχουν αναληφθεί ή είναι σε εξέλιξη, 
οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, η μεσογεια-
κή διάσταση της ΕΠΑΑ, καθώς και οι 
πρόσφατες αποφάσεις για τη μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία, καθώς και 
άλλες που περιέχονται στη νέα Συνθή-
κη της ΕΕ. Επιπλέον, παρατίθενται τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη 
η σχετική προσπάθεια της ΕΕ, καθώς 
και εκτιμήσεις για τις προοπτικές της 
ΕΠΑΑ, μαζί με ανάλογες προτάσεις.

Η ύλη του βιβλίου είναι δομημέ-
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Στοιχεία συνδρομητή

Επώνυμο:
Όνομα:
Τηλέφωνο:    Fax:
ΑΦΜ:    ΔΟΥ:
Οδός:     Αριθμός:
ΤΚ:   Πόλη:   Χώρα:

bibλια

Δελτίο Συνδρομής
Εγγραφείτε συνδρομητής 
στην "Α&Δ" για 12 τεύχη

Τρόποι Πληρωμής

 Ταχυδρομική επιταγή
σε διαταγή: Τάρκας Αλέξανδρος, Φιλικής Εταιρείας 19-20, Αθήνα, 10673

 Κατάθεση σε λογαριασμό της Eurobank
Αρ. λογαριασμού: 0026.0012.33.0200256317

Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, η απόδειξη να αποσταλεί στο 
fax: 210 3642260

O συνδρομητής λαμβάνει 12 τεύχη που ακολουθούν την ημερομηνία είσπραξης της συνδρομής.

 Συνδρομή εσωτερικού: €50
 Συνδρομή εξωτερικού: €91 (για χώρες εντός ΕΕ)

 Συνδρομή εξωτερικού: €121 (για χώρες εκτός ΕΕ)

με κατάλληλη διαμόρφωση, ή έχουν 
δημιουργηθεί από τον συγγραφέα, 
με βάση στοιχεία που συνελέγησαν 
από έγκυρες πηγές, οι οποίες πα-
ρατίθενται κατά περίπτωση. Όπως 
σημειώνει στο προλογικό του σημεί-
ωμα ο συγγραφέας, με δεδομένο ότι 
το διαδίκτυο προσφέρει δυνατότη-
τες που μπορούν να «απαλλάξουν» 
ένα βιβλίο από επιπλέον σελίδες, δεν 
έχουν συμπεριληφθεί πολλά παραρ-
τήματα με κείμενα που σίγουρα είναι 
χρήσιμα στον αναγνώστη. Για τον 
σκοπό αυτό, έχουν παρατεθεί στις 
υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία 
οι αντίστοιχες διευθύνσεις του διαδι-
κτύου για όλα τα κείμενα που αναφέ-
ρονται στο βιβλίο.

Πρόκειται για ένα βιβλίο χρηστικό 
και ουσιαστικό: η σφαιρική και βα-
θιά γνώση του αντικειμένου από τον 
συγγραφέα, σε συνδυασμό με την 
άνεσή του σε θέματα στρατηγικής, 
αμυντικής πολιτικής, στρατιωτικών 
δυνατοτήτων και επιχειρήσεων δια-
χείρισης κρίσεων, καθιστούν το βι-
βλίο αυτό εργαλείο πραγματικά πο-
λύτιμο. ▪

νη κατά τρόπο συστηματικό και εύ-
κολα προσβάσιμο στον αναγνώστη, 
ώστε να μπορεί αυτό να χαρακτη-
ριστεί ως ένα βιβλίο αναφοράς για 
κάθε ασχολούμενο με τα αντίστοιχα 
αντικείμενα (πολιτικούς, στρατιω-

τικούς, διπλωμάτες), καθώς και για 
τους μελετητές, φοιτητές και σπου-
δαστές. Οι έγχρωμοι χάρτες που 
παρατίθενται προέρχονται από δι-
άφορες πηγές, στις περισσότερες 
περιπτώσεις μέσω του διαδικτύου, 
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