
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

 

Του Υποπτεράρχου(ΕΑ) ε.α. Παύλου Χρήστου 

Αντιπροέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτέλεσμα της  μεταπολεμικής  τάξης πραγμάτων μπόρεσε να 

αντιληφθεί  τις συνέπειες από τις συντελεσθείσες αλλαγές και απάντησε αξιόπιστα στις προσκλήσεις 

δημιουργώντας το οργανωτικό πλαίσιο για την ανάδειξη της νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Παρά τις 

αντιθέσεις , τους ανταγωνισμούς και τα διαφορετικά συμφέροντα έθεσε και πέτυχε σε  ικανοποιητικό 

βαθμό :  

   Την ενίσχυση των κοινοτικών θεσμών. 

  Την δημιουργία νέων εκτελεστικών κυβερνητικών θεσμών. 

  Την διεύρυνση των δημοκρατικών βάσεων. 

  Την ενίσχυση των διαδικασιών και μηχανισμών άσκησης εξωτερικών οικονομικών σχέσεων. 

  Την ενίσχυση των διαδικασιών άσκησης εξωτερικής πολιτικής και  

  Την εισαγωγή της κοινής αμυντικής ταυτότητας και διάστασης στις λειτουργίες της 

κοινότητας. 

Η διαπραγμάτευση και υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ, για την “Ευρωπαϊκή Ένωση” , 

έγινε με τη λογική μίας εποχής που τελείωνε και μιας νέας που ερχόταν. Η πορεία της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης επηρεάζεται και θα επηρεασθεί τόσο από τις αλλαγές και ανακατατάξεις σε επίπεδο 

διεθνών δομών σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το διπολικό του ψυχρού πολέμου των λαών της 

Ευρώπης , “εν απουσία κοινού εχθρού” και με υπαρκτούς “κινδύνους και προκλήσεις”. Ο αρχικός 

μετασχηματισμός του κοινοτικού οικοδομήματος στο συνθετότερο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη όμως στο μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα κριθεί από τις 

δυνατότητα-θέληση των εταίρων να εντάξουν το θεσμικό και πολιτικό κεκτημένο ολοκλήρωσης στον 

προβληματισμό της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς ετερότητας. Οι εκδηλωμένες 

πολιτικές αντιπαραθέσεις των κρατών - μελών αποτελούν το δηλωτικό στοιχείο της ιστορικής 

σημασίας της προσπάθειας συγχώνευσής τους σε ένα υπερεθνικό πλαίσιο παρά τις μεγάλες 

συγκλήσεις των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. 

 Τα κύρια στοιχεία της συνθήκης είναι το ενιαίο νόμισμα – πλήρης νομισματική ένωση και η κοινή 

εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα, τα οποία οδηγούν σε πολιτική και οικονομική Ένωση σε 

ομοσπονδιακή βάση και διάρθρωση. Η διάρθρωση “λειτουργεί” με “πυλώνες” αντί της ενότητας και 

της κοινοτικοποίησης όλων των λειτουργιών, διαδικασιών, δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Η 

θέσπιση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της κοινής αμυντικής πολιτικής , είναι το νέο στοιχείο 

στην πορεία της ενοποίησης στο πολιτικό επίπεδο και σε αυτούς τους τομείς υψηλής πολιτικής είναι 

μία πολυσύνθετη δυναμική διαδικασία, επηρεαζόμενη από τις διεθνείς δομές ισχύος και 

συμφερόντων. 

Είναι σημαντική  η κατανόηση των σκοπών, θέσεων και πολιτικών των εμπλεκόμενων Ευρωπαϊκών 

χωρών. Με τις θέσεις αυτές, θα καθοριστεί η προσέγγιση των προβλημάτων, ενώ οι πολιτικές είναι 

πιο συχνά τα αποτελέσματα των θέσεων και των αντικειμενικών σκοπών παρά μια απλή αντίδραση 

στα προβλήματα. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές : η Γαλλία και 

η Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες χώρες είναι ασήμαντες αλλά οι πρωτοβουλίες των χωρών 

αυτών συχνά δημιουργούν κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε γεγονότα Ένα σημαντικό, ίσως και 

αποφασιστικής σημασίας στοιχείο που διέπει την γαλλική πολιτική προς την  Ευρωπαϊκή Ένωση, 

φαίνεται ότι είναι η χρησιμοποίηση της Ένωσης ως βάση για την ενίσχυση των γαλλικών πόρων και 

της επιρροής. Με άλλα λόγια, δίνει στην Γαλλία την πολιτική και οικονομική βάση την οποία 

διαφορετικά δεν έχει ως χώρα μεσαίου μεγέθους, ώστε να έχει την δυνατότητα να βρίσκεται στο 

παγκόσμιο παιχνίδι με πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή δεν θεωρεί η Γαλλία την θέση της στην ‘Ενωση 

σαν μέλος, αλλά σαν μια παγκόσμια δύναμη. Η προσέγγιση αυτή έχει μακρά παράδοση και στην 

πολιτική αυτή φαίνεται ότι συμμετέχουν όλα τα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας. 



Συνέπεια της προσέγγισης αυτής είναι να θεωρείται η Ένωση ότι βασίζεται πρωτίστως στην 

διακυβερνητική συνεργασία, δηλαδή ακόμα και μακροχρόνια, θα διατηρείται ο χαρακτήρας του 

διακρατικού. Παράλληλα, φαίνεται ότι η Γαλλία ευνοεί τα υπερεθνικιστικά  στοιχεία σε τομείς όπου η 

Γερμανία είναι ισχυρή και πιστεύει ότι απαιτείται εξισορρόπηση και  έλεγχος της γερμανικής δύναμης 

με συμμετοχή της και σε τομείς όπου οι γαλλικοί εθνικοί πόροι  δεν είναι επαρκείς και επομένως 

υπάρχει συμφέρον για την διεύρυνση της βάσης για την ανάπτυξη της γαλλικής δραστηριότητας. Ένα 

άλλο στοιχείο της προσέγγισης αυτής είναι ο στόχος μείωσης της αμερικανικής επιρροής στην 

Ευρώπη. Η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, τόσο υπό την έννοια των στρατιωτικών δυνάμεων όσο 

και υπό την έννοια των πολιτικών και στρατιωτικών δομών, καθώς και των στενών αμερικανικών 

σχέσεων με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εμποδίζει την επιδιωκόμενη γαλλική προσπάθεια. 

Από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της διακήρυξης της Συμφωνίας του Maastricht, τον 

Σεπτέμβριο 1992, έχει δοθεί η εντύπωση ότι η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε μια 

πραγματική  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, δεν είναι σκοπός της γαλλικής πολιτικής.  Για την Γερμανία όμως 

(ακόμα) είναι . Από την άποψη αυτή, η γαλλογερμανική συνεργασία ως “κινητήριος δύναμη” της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια από τις πιο μοντέρνες φράσεις, που επαναλαμβάνονται συχνά . Όμως 

είναι αναληθές ότι χωρίς την γαλλογερμανική συνεργασία, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στην 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Διακατεχόμενη η γ ε ρ μ α ν ι κ ή  πολιτική έστω με ένα από τα δύο στοιχεία, μεγαλειότητα ή 

ανεξαρτησία, σε ό,τι αφορά στην πολιτική της προς την Ευρώπη, χαρακτηρίζεται από σύνολο 

κινήτρων. Πρόκειται για ένα κράμα ιδεολογικού οράματος μιας ομοσπονδίας “Γερμανικών Πολιτειών 

της  Ευρώπης” με ενιαία οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν πλήγματα από τις αντιγερμανικές 

δηλώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εφόσον η Γερμανία υποχωρεί από την ιδέα της ουσιαστικής 

ολοκλήρωσης της Ευρώπης και περιορίζεται σε ολοκλήρωση τομέων οι οποίοι ωφελούν άμεσα και 

ειδικά την Γερμανία, ευνοώντας περισσότερο την διακρατική συνεργασία σε όλους τους άλλους 

τομείς, η ιδέα της πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εκτός της ατζέντας των πολιτικών.  

Μια συγκεκριμένη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει η γερμανική πολιτική και η οποία αφορά το 

παρελθόν, είναι η διάθεση για κάλυψη του χάσματος που υπάρχει μεταξύ γαλλικών θέσεων αφενός 

και των βρετανικών και αμερικανικών θέσεων αφετέρου. Αφενός μεν υπάρχει η πίστη των ΗΠΑ ότι η 

εμπλοκή τους στην Ευρώπη είναι βασική για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και 

σταθερότητας και αρκετά συχνά η Γερμανία κατέχει θέσεις οι οποίες προσεγγίζουν περισσότερο τις 

ΗΠΑ παρά τη Γαλλία. Αφετέρου όμως υπάρχει μεγάλος συναισθηματισμός στις προσεγγίσεις της 

Γερμανίας προς την Γαλλία. Η γαλλογερμανική συμφιλίωση θεωρείται ως ένα από τα μεταπολεμικά 

επιτεύγματα και πραγματικά το θέμα της γαλλογερμανικής σχέσης είναι κάτι σαν taboo στον χώρο της 

γερμανικής πολιτικής.  

Στη μεταπολεμική Ευρώπη πολιτικοί όλων των αποχρώσεων οδηγήθηκαν από μια δυναμική 

κατανόησης της δημοκρατικής διαδικασίας κατά την οικοδόμηση του κράτους-έθνους. Η επιτυχία του 

κοινωνικού κράτους αποτέλεσε επιβεβαίωση της σύλληψης μιας κοινωνίας που επενεργεί για τον 

εαυτό της με πολιτικά μέσα, στα πλαίσια του κράτους-έθνους. Στο μεταλλαγμένο πλαίσιο της 

παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας διακυβεύεται αυτή η οργανωτική μορφή και δημοκρατική 

επενέργεια. Οι αναπτυξιακές τάσεις μεταβάλλουν μια ιστορική αλληλουχία που είχε ως διακριτικό 

γνώρισμα το ότι κράτος, οικονομία, κοινωνία απλώνονται συνεκτατικά εντός των ίδιων εθνικών ορίων. 

Τα πραγματικά δεδομένα εξηγούν γιατί οι κρατικοί φορείς δεν είναι σήμερα πλέον οι κόμβοι που 

εξασφάλιζαν άλλοτε στην παγκόσμια οικονομική ανταλλαγή και συναλλαγή μια δομή διακρατικών ή 

διεθνών σχέσεων. Αυτή η επέκταση άνευ ορίων της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού 

αγγίζει τις υπαρξιακές προϋποθέσεις ενός κρατικού συστήματος, το οποίο ιδρύθηκε στη βάση της 

εδαφικής επικράτειας. Όμως η δημοκρατική επενέργεια της κοινωνίας πάνω στον εαυτό της έχει, μέχρι 

τώρα, θεσμοθετηθεί μόνον στο πλαίσιο του κράτους-έθνους. Η δημοκρατία ταιριάζει σε αυτό τον 

νεωτεριστικό «μόρφωμα» ενός εδαφικού, εθνικού και κοινωνικού κράτους. Οι επιπτώσεις που έχει  το 

γεγονός ότι ένα κράτος που εμπλέκεται όλο και περισσότερο στις αλληλεξαρτήσεις της παγκόσμιας 

οικονομίας και της παγκόσμιας κοινωνίας υφίσταται απώλειες ως προς την αυτονομία και την 

ικανότητα δράσης καθώς και τη δημοκρατικότητα του, είναι βαθύτερες. Η απώλεια αυτονομίας 

σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το μεμονωμένο κράτος δεν μπορεί πλέον με τις δικές του δυνάμεις να 

προστατεύει αποτελεσματικά τους πολίτες του απέναντι σε εξωτερικές επενέργειες αποφάσεων άλλων 

αυτουργών ή απέναντι στις επιδράσεις, που έχουν την αφετηρία τους έξω από τα όρια του. Όσον αφορά 



τη δημοκρατική ανάγκη για νομιμοποίηση, ανακύπτει πάντα όταν ο κύκλος των συμμετεχόντων σε 

δημοκρατικές αποφάσεις δεν ταυτίζεται με τον κύκλο όλων όσους αφορούν οι αποφάσεις αυτές. Με 

την αποδιάρθρωση του εδαφικά περιορισμένου πεδίου δράσης των αυτουργών, που ανήκουν στο 

κράτος-έθνος από τη μία, αγορών, που έχουν τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός ορίων, και κινήσεων 

κεφαλαίων και εργασίας, που έχουν επιταχυνθεί από την άλλη, εξαφανίζεται  η λειτουργική πληρότητα 

της εθνικής οικονομίας. Ο παραγκωνισμός της πολιτικής από την αγορά αποτυπώνεται σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες στον κύκλο απώλειας στήριξης του κοινωνικού συστήματος. 

 Οι δημοκρατικές διαδικασίες και διευθετήσεις που παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα 

συλλογικού αυτοκαθορισμού και πολιτικής επενέργειας στους κοινωνικούς όρους του βίου τους 

αποψιλώνονται από κάθε κινητήρια δύναμη, στο βαθμό που το κράτος-έθνος χάνει λειτουργίες και 

περιθώρια δράσης δίχως να δημιουργούνται αντίστοιχα τους σε υπερεθνικό επίπεδο. Η αμυντική 

εκδοχή στην παγκοσμιοποίηση έχει αφετηρία ότι ο σε παγκόσμια κλίμακα η ελευθερία των αγορών δεν 

μπορεί πλέον να τιθασευτεί αλλά μόνον να απορροφηθούν οι κραδασμοί της σε εθνικό επίπεδο. Η 

επιθετική εκδοχή επενδύει στη διαπλαστική δύναμη μιας πολιτικής που, σε υπερεθνικό επίπεδο, 

αναπτύσσεται  παρακολουθηματικά σε σχέση με τις αγορές που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Τούτη η 

οπτική καθοδηγείται  από την υπεροχή της πολιτικής έναντι της λογικής της αγοράς. Η απαίτηση αυτή 

στρέφει ωστόσο το βλέμμα προς μεγαλύτερες πολιτικές ενότητες και διεθνικά καθεστώτα, τα οποία θα 

μπορούσαν να αναπληρώσουν τις απώλειες του κράτους-έθνους, δίχως να χρειάζεται να διαρραγεί η 

αλυσίδα της δημοκρατικές ενότητας. Από πολλούς προτείνεται και προσφέρεται προς τούτο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική όμως, η οποία παράγει αγορές, είναι αυτοαναφορική στο βαθμό που 

κάθε βήμα προς την απορρύθμιση των αγορών σημαίνει ταυτόχρονα και μια αποδυνάμωση ή έναν 

αυτοπεριορισμό της πολιτικής εξουσίας ως του μέσου για την εφαρμογή συλλογικά δεσμευτικών 

αποφάσεων. Μια πολιτική ανάκτησης του χαμένου εδάφους αντιστρέφει αυτή τη διαδικασία: είναι μια 

αναστοχαστική πολιτική υπό ανεστραμμένα πρόσημα. 

Παρατηρώντας την μέχρι σήμερα εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την οπτική γωνία βλέπει 

ότι η δημιουργία νέων πολιτικών θεσμών δεν σημαίνει κατ΄ανάγκη υπεροχή της πολιτικής έναντι της 

οικονομίας. Οι οικονομίες των χωρών-μελών βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και 

λειτουργούν με διαφορετικές λογικές. Μέχρις ότου προκύψει μια ολοκληρωμένη ενιαία οικονομία από 

την ετερογενή αυτή κατάσταση, η διάδραση των μεμονωμένων οικονομικών χώρων θα οδηγεί σε 

τριβές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ενώπιον της εναλλακτικής εκδοχής είτε να χαλαρώσει την πίεση 

των προβλημάτων- που απορρέουν από τις διαφοροποιήσεις-μέσω της αγοράς, είτε να επεξεργαστεί 

πολιτικά την πίεση, επιχειρώντας μια σταδιακή προσαρμογή στα σημαντικά ζητήματα, της κοινωνικής 

πολιτικής, της πολιτικής αγοράς εργασίας και της φορολογικής πολιτικής. Δηλαδή αν θα πρέπει να 

υπερασπιστεί κανείς μια διακρατική εξισορρόπηση εθνικών συμφερόντων, ή αντίθετα αν θα πρέπει να 

εξελιχθεί προς μια αυθεντική ομοσπονδία, ξεπερνώντας το σημερινό καθεστώς του συνδέσμου 

κρατών. Τότε ίσως θα κέρδιζε την πολιτική δύναμη να λαμβάνει διορθωτικές της αγοράς αποφάσεις 

και να επιβάλλει ρυθμίσεις με αναδιανεμητική επίδραση. Είναι πλέον βέβαιο ότι ένας ευρωπαϊκής 

εμβέλειας δημοκρατικός σχηματισμός βούλησης, που θα πρέπει να νομιμοποιήσει θετικά 

συντονισμένες και δραστικές, ως προς την αναδιανομή, πολιτικές και να αποτελέσει το φορέα τους δεν 

μπορεί να υπάρξει δίχως μια διευρυμένη βάση αλληλεγγύης. Η ίδια η δημοκρατία είναι μια δικαιϊκά 

διαμεσολαβημένη μορφή της πολιτικής ολοκλήρωσης. Η τελευταία εξαρτάται από μια πολιτική 

κουλτούρα την οποία να μοιράζονται όλοι οι πολίτες. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί: αν, στο 

πλαίσιο μιας αναθεωρημένης παγκόσμιας οργάνωσης, ομάδα ικανών για οικουμενική πολιτική δράση 

αυτουργών μπορεί να αναπτύξει το αρθρωμένο δίκτυο διεθνικών καθεστώτων με τέτοιο τρόπο ώστε 

να καταστεί δυνατή η αλλαγή κατεύθυνσης προς μια παγκόσμια εσωτερική πολιτική δίχως παγκόσμια 

κυβέρνηση. Το ερώτημα αυτό δεν κλονίζουν δύο γενικές αποφάνσεις: (α) την υπόθεση ότι οι εθνικές 

κυβερνήσεις εμπλέκονται ολοένα βαθύτερα σε υπερεθνικά δίκτυα και για το λόγο αυτό εξαρτώνται 

ολοένα περισσότερο από τα πολιτικά αποτελέσματα που παράγονται σε συνθήκες ασύμμετρης 

κατανομής ισχύος, και (β) την υπόθεση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, όποιες πολιτικές και αν επιλεγούν 

είναι υποχρεωμένες να προσαρμοστούν στους επιτακτικούς περιορισμούς των απορυθμισμένων 

αγορών και, λόγω της επιβαλλόμενης μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων και της συρρίκνωσης 

των κρατικών προϋπολογισμών, να δέχονται αυξανόμενες ανισότητες στην κατανομή του κοινωνικού 

προϊόντος.  

Μεσοπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμένει το πρόβλημα, αν τα “μικρά” εθνικά κράτη 

μπορούν μόνο του το καθένα, να διατηρήσουν την ικανότητα δράσης για να αντισταθούν στη μοίρα 



μιας αφομοίωσης στο κοινωνικό μοντέλο που τους υποδεικνύει το καθεστώς που κυριαρχεί στην 

παγκόσμια οικονομία. Οι λαοί της Ευρώπης οφείλουν να αποδεχτούν τις προκλήσεις της 

ενδεχομενικότητας του υπάρχοντος ευρωπαϊκού κόσμου και να αγωνιστούν για μια νέα Ευρώπη. Ας 

μην ξεχνούμε ότι η εξέλιξη της Δύσης θα είναι μακροχρόνια και ακόμη δυσκολότερη από την 

φιλελευθεροποίηση της Ανατολής.  

 

 

 

 


