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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η παξνχζα κειέηε εξεπλά έλαλ εθ ησλ κεγάισλ δηαθξαηηθψλ 

νξγαληζκψλ γηα ην πψο δξα εληφο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα ηνλ 
παξφληα θαηξφ, ρξεζηκνπνηψληαο ην «εξγαιείν» ηεο ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ 
ζρέζεσλ. 

Πνιινί έζπεπζαλ λα αλαθέξνπλ πσο ην ΝΑΣΟ κεηά ην ηέινο ηνπ 
Φπρξνχ Πνιέκνπ δελ είρε ιφγσ χπαξμεο, ηα γεγνλφηα φκσο πνπ 
δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα θαηέδεημαλ φηη ν ξφινο ηνπ ΝΑΣΟ φρη κφλν 
δελ έρεη κεησζεί, αιιά εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα απαξαίηεην κεραληζκφ 
άκπλαο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε νπνηαδήπνηε  
απεηιή ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο. Σν εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξνβάιιεη 
είλαη: πσο εμειίζζεηαη ην ΝΑΣΟ ζην αζηαζέο δηεζλέο πεξηβάιινλ; Μπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη ηηο απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη κέρξη πνπ κπνξεί λα 
θηάζεη; Θα επεθηείλεη ην βειελεθέο δξάζεο ηνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ή 
κήπσο ζα παξακείλεη ζηνλ θαζαξά επξσαηιαληηθφ ρψξν; 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ην πψο πξνζαξκφδεηαη ζηε 
ζχγρξνλε επνρή ν Οξγαληζκφο, κέζα απφ κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαζψο 
ζηνλ αμηαθφ ππξήλα  ηνπ ξεαιηζκνχ βξίζθεηαη ε εζληθή αζθάιεηα θαη επηβίσζε 
ηνπ θξάηνπο. Ο ξεαιηζκφο είλαη ε ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ (Γ..) πνπ 
αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ ζε έλα 
πεξηβάιινλ δηεζλνχο αλαξρίαο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν κε ην πξφβιεκα ηεο 
δηεζλνχο ηάμεο. Σα θξάηε πνπ απαξηίδνπλ ην ΝΑΣΟ, επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ 
ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη  λα θαξπψλνληαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε 
ζπκκεηνρή ζε κηα κεγάιε ζπκκαρία.  Παξάιιεια, ζα εμεηαζηεί θαη ζε πνηνπο 
ηνκείο ην ΝΑΣΟ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ. 

Η ζχζηαζε ηνπ Βνξεην-Αηιαληηθνχ Οξγαληζκνχ γίλεηαη ζηελ πεξίνδν 
ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηξεηο ζεκαληηθέο απαηηήζεηο: 
λα πεξηνξίζεη ηνλ νβηεηηθφ επεθηαηηζκφ, λα απαγνξεχζεη ηελ αλαγέλλεζε 
εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο ζπλερνχο παξνπζίαο ηνπ 
νξγαληζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη λα ελζαξξχλεη ηελ επξσπατθή πνιηηηθή 
ελνπνίεζε.  Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ εθηφο απφ ηηο ειπίδεο γηα 
απνκάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο ζηξαηησηηθήο ζχξξαμεο, επέθεξε  έλα λέν 
θιίκα αζηάζεηαο ζε πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Οη εληάζεηο ζηελ πξψελ 
Γηνπγθνζιαβία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, 
θαλέξσζαλ  κηα αδπλακία λα αληηκεησπίζεη ε Γεξαηά Ήπεηξνο ηηο ηαξαρέο 
πνπ μεζπνχζαλ κέζα ζηνπο  θφιπνπο ηεο. Μέζα ζην λέν πιαίζην πνπ 
δηακνξθσλφηαλ ζηελ Γηεζλή ζθελή,  ηα θξάηε- κέιε ηνπ  ΝΑΣΟ θαηέιεμαλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θνηλή άκπλα κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ΝΑΣΟ, είλαη ε 
θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Παξάιιεια, νη λέεο κνξθέο 
απεηιψλ-ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο απαξρέο ηνπ 21νπ 
αη., ε αζηάζεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο -πέξαλ ησλ 
ππνηηζέκελσλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπκκαρίαο, δίλνπλ ζην ΝΑΣΟ έλα λέν 
θαη δηεπξπκέλν πεδίν δξάζεο.  

 Η δνκή ηεο εξγαζίαο ζα αλαπηπρζεί σο εμήο: ην πξψην θεθάιαην ζα 
εμεηαζηεί ε πνξεία ηνπ ΝΑΣΟ κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν (Φ.Π.), ην πψο 
κεηακνξθψλεηαη ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ μεκεξψλεη ζην δηεζλέο 
πξνζθήλην ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Φ.Π., θαζψο θαη  ε θνπβέληα πνπ γίλεηαη 
απφ πιεπξάο Γηεζλψλ ζρέζεσλ γηα ην κέιινλ ηνπ Οξγαληζκνχ. ην  δεχηεξν 
θεθάιαην ζα δηεξεπλεζεί ε ζπλεξγαζία πνπ επηδηψθεη ην ΝΑΣΟ κε ηελ Δ.Δ. 
αιιά θαη κε άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ελψ ζην ηξίην ζα αλαθεξζνχκε 
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ζηηο λέεο πξνθιήζεηο αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη εμειίζζνληαη ηνλ 
ηειεπηαίν θαηξφ. ην ηέηαξην θεθάιαην ε κειέηε ζα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε 
ηνπ “smart defence” φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ ζχζθεςε ηνπ Chicago 
Summit 2012. ην πέκπην θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ 
πκκαρηθφ Οξγαληζκφ. ην έθην θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε ζηάζε ηνπ ΝΑΣΟ 
ζηηο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε πξία. Σέινο ζα ζπλνςηζηνχλ ηα 
θχξηα ζεκεία θαη νη δηαπηζηψζεηο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα γηα ην λέν ξφιν ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ζχγρξνλε επνρή. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
Η εθπφλεζε κηαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη κηα δηαδηθαζία επίπνλεο 
πξνζπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηηεηή. Η πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 
έξγνπ απαηηεί αθνζίσζε ζην έξγν, ελδειερή κειέηε κεγάινπ αξηζκνχ 
ζπγγξακκάησλ θαη ζπλερή πξνζπάζεηα.  
Η παξνχζα εξγαζία είλαη πξντφλ ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη έξεπλαο, ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο  θαο Μαίξεο ΜΠΟΗ, ηελ νπνία θαη ζα 
ήζεια λα επραξηζηήζσ δηφηη κε ηηο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
βνήζεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Σφζν νη δηαιέμεηο ηεο ζην αληηθείκελν  
ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο θαη ηξνκνθξαηίαο, φζν θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 
ηεο, απνδείρηεθαλ ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθέο θαη ρξήζηκεο.  
Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ 
θ.θ. ΜΠΡΑΨΜΗ Κπξηάθν θαη ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξην ζην κεηαπηπρηαθφ 
πξφγξακκα, γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή αληαιιαγή απφςεσλ πνπ είρακε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 
Σέινο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ πξνζθνξά ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ηφζν γηα 
ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο κνπ, φζν θαη γηα ηελ απεξηφξηζηε θαηαλφεζε θαη 
ππνκνλή πνπ δείρλνπλ επί ζεηξά εηψλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο πθήο 
ηνπ επαγγέικαηφο κνπ. ηνπο γνλείο κνπ Φίιηππν θαη Βαζηιηθή πνπ κε 
ζηεξίδνπλ φια απηά ηα ρξφληα, αιιά θαη ζηε ζχδπγφ κνπ Ναηάζα θαη ζηελ 
θφξε κνπ Υξηζηίλα – Μαξία πνπ κε θξνληίδνπλ θαη ππνκέλνπλ ηνπο δηθνχο 
κνπ ζθιεξνχο επαγγεικαηηθνχο ξπζκνχο, νθείισ λα απνδψζσ ηηο 
κεγαιχηεξεο επραξηζηίεο κνπ θαη λα εθθξάζσ ηελ απεξηφξηζηε επγλσκνζχλε 
κνπ.  
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ΔΞΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΝΔΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΑΣΟ 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ αθελφο ε 

πνιχρξνλε ζπκκεηνρή κνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Βφξεην-

Αηιαληηθνχ πκθψλνπ (ΝΑΣΟ) σο αμησκαηηθφο ηεο Πνιεκηθήο καο 

Αεξνπνξίαο - φπνπ είρα ηελ επθαηξία λα  εθπαηδεπηψ ζε επηρεηξεζηαθέο 

απνζηνιέο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρσ ζε δηεζλήο ζηξαηησηηθέο 

αζθήζεηο - θαη αθεηέξνπ είλαη ε δπλακηθή πνπ έρεη ν Οξγαληζκφο ζην λα 

εμειίζζεηαη θαη λα κεηαβάιεη ηφζν ην πνιηηηθφ φζν θαη ην ζηξαηησηηθφ ηνπ 

ζθέινο, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηθίιεο απεηιέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηεζλή ρψξν.  

Πνιινί έζπεπζαλ λα αλαθέξνπλ πσο ην ΝΑΣΟ κεηά ην ηέινο ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ δελ είρε ιφγσ χπαξμεο, ηα γεγνλφηα φκσο πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα θαηέδεημαλ φηη ν ξφινο ηνπ ΝΑΣΟ φρη κφλν 

δελ έρεη κεησζεί, αιιά εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα απαξαίηεην κεραληζκφ 

άκπλαο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε νπνηαδήπνηε  

απεηιή ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο. Σν εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξνβάιιεη 

είλαη: πσο εμειίζζεηαη ην ΝΑΣΟ ζην αζηαζέο δηεζλέο πεξηβάιινλ; Μπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ηηο απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη κέρξη πνπ κπνξεί λα 

θηάζεη; Θα επεθηείλεη ην βειελεθέο δξάζεο ηνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ή 

κήπσο ζα παξακείλεη ζηνλ θαζαξά επξσαηιαληηθφ ρψξν; 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ην πψο πξνζαξκφδεηαη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ν Οξγαληζκφο, κέζα απφ κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαζψο 

ζηνλ αμηαθφ ππξήλα  ηνπ ξεαιηζκνχ βξίζθεηαη ε εζληθή αζθάιεηα θαη επηβίσζε 

ηνπ θξάηνπο. Ο ξεαιηζκφο είλαη ε ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ (Γ..) πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ ζε έλα 
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πεξηβάιινλ δηεζλνχο αλαξρίαο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν κε ην πξφβιεκα ηεο 

δηεζλνχο ηάμεο1. Σα θξάηε πνπ απαξηίδνπλ ην ΝΑΣΟ, επηζπκνχλ λα 

δηαηεξνχλ ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη  λα θαξπψλνληαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε 

ζπκκεηνρή ζε κηα κεγάιε ζπκκαρία.  Παξάιιεια, ζα εμεηαζηεί θαη ζε πνηνπο 

ηνκείο ην ΝΑΣΟ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ. 

Η ζχζηαζε ηνπ Βνξεην-Αηιαληηθνχ Οξγαληζκνχ γίλεηαη ζηελ πεξίνδν 

ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηξεηο ζεκαληηθέο απαηηήζεηο: 

λα πεξηνξίζεη ηνλ νβηεηηθφ επεθηαηηζκφ, λα απαγνξεχζεη ηελ αλαγέλλεζε 

εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο ζπλερνχο παξνπζίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη λα ελζαξξχλεη ηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

ελνπνίεζε.2  Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ εθηφο απφ ηηο ειπίδεο γηα 

απνκάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο ζηξαηησηηθήο ζχξξαμεο, επέθεξε  έλα λέν 

θιίκα αζηάζεηαο ζε πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο.3 Οη εληάζεηο ζηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, 

θαλέξσζαλ  κηα αδπλακία λα αληηκεησπίζεη ε Γεξαηά Ήπεηξνο ηηο ηαξαρέο 

πνπ μεζπνχζαλ κέζα ζηνπο  θφιπνπο ηεο. Μέζα ζην λέν πιαίζην πνπ 

δηακνξθσλφηαλ ζηελ Γηεζλή ζθελή,  ηα θξάηε- κέιε ηνπ  ΝΑΣΟ θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θνηλή άκπλα κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ΝΑΣΟ, είλαη ε 

θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Παξάιιεια, νη λέεο κνξθέο 

απεηιψλ-ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο απαξρέο ηνπ 21νπ 

αη., ε αζηάζεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο -πέξαλ ησλ 

ππνηηζέκελσλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπκκαρίαο, δίλνπλ ζην ΝΑΣΟ έλα λέν 

θαη δηεπξπκέλν πεδίν δξάζεο.  

 Η δνκή ηεο εξγαζίαο ζα αλαπηπρζεί σο εμήο: ην πξψην θεθάιαην ζα 

εμεηαζηεί ε πνξεία ηνπ ΝΑΣΟ κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν (Φ.Π.), ην πψο 

κεηακνξθψλεηαη ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ μεκεξψλεη ζην δηεζλέο 

πξνζθήλην ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Φ.Π., θαζψο θαη  ε θνπβέληα πνπ γίλεηαη 

απφ πιεπξάο Γηεζλψλ ζρέζεσλ γηα ην κέιινλ ηνπ Οξγαληζκνχ. ην  δεχηεξν 

                                                           

 
1 JACKSON-SORENSEN, «Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ», 
Δθδφζεηο GUTENBERG 2006, ζει. 111, 156. 
2 www.nato.int/history 
3 Αξβαληηφπνπινο Κ.- Ήθαηζηνο Π. «Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο» Πνηφηεηα, 
Αζήλα, 2007, ζει 149 
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θεθάιαην ζα δηεξεπλεζεί ε ζπλεξγαζία πνπ επηδηψθεη ην ΝΑΣΟ κε ηελ Δ.Δ. 

αιιά θαη κε άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ελψ ζην ηξίην ζα αλαθεξζνχκε 

ζηηο λέεο πξνθιήζεηο αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη εμειίζζνληαη ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ. ην ηέηαξην θεθάιαην ε κειέηε ζα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε 

ηνπ “smart defence” φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ ζχζθεςε ηνπ Chicago 

Summit 2012. ην πέκπην θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ 

πκκαρηθφ Οξγαληζκφ. ην έθην θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε ζηάζε ηνπ ΝΑΣΟ 

ζηηο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε πξία. Σέινο ζα ζπλνςηζηνχλ ηα 

θχξηα ζεκεία θαη νη δηαπηζηψζεηο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην λέν ξφιν ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ζχγρξνλε επνρή. 
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                                        Κεθάιαην 1ν 

 

1. Σν ΝΑΣΟ κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν 

 

 

1.1 Γεληθά          

ηελ δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ν ξφινο θαη ν ζθνπφο ηνπ ΝΑΣΟ 

πξνζδηνξηδφηαλ κε ζαθήλεηα απφ ηελ χπαξμε ηεο απεηιήο πνπ έζεηε ε 

νβηεηηθή Έλσζε. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, είρε δηαιπζεί ην 

χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο ιφγσ ηεο επηκνλήο ησλ θξαηψλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο πνπ κφιηο είραλ απειεπζεξσζεί, θαη ε νβηεηηθή Έλσζε είρε 

θαηαξξεχζεη. Με ηελ εμαθάληζε ησλ παξαδνζηαθψλ ερζξψλ, θάπνηνη 

αλαιπηέο πίζηεςαλ φηη επίζεο δελ ήηαλ αλαγθαίν ην ΝΑΣΟ θαη φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ δξακαηηθά νη κειινληηθέο ακπληηθέο δαπάλεο θαη 

επελδχζεηο γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. 4  

 

 Μεηά  ηνλ  Φπρξφ Πφιεκν  ην δηεζλέο ζχζηεκα απφ γξακκηθφ,  

άθακπην θαη ζηαζεξφ, κεηαηξέπεηαη ζε πνιπζχλζεην, πνιππνιηθφ , ξεπζηφ 

θαη απξφβιεπην.5 Η ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ  

ζηαζεξφηεηα θαη εηξήλε ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν, κνλαδηθή γηα ηελ ηζηνξία 

ηεο.  χκθσλα θαη κε ηνλ Waltz, ηα δηπνιηθά ζπζηήκαηα είλαη αλψηεξα απφ ηα 

πνιππνιηθά, θαζψο εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξε δηεζλή ζηαζεξφηεηα, 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη εηξήλε.6 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη  

ν λενξεαιηζκφο - θχξηνη εθθξαζηέο ηεο νη Waltz θαη Mearsheimer- 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη γηα ηε θαηαλνκή ηζρχνο 

αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο. Σα άηνκα δελ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, θαζψο νη 

                                                           
4 www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf.../20120117_21st_gr 
5 Αξβαληηφπνπινο Κ.- Ήθαηζηνο Π. «Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο» Πνηφηεηα, 
Αζήλα, 2007, ζει 150 
6 Waltz «Theory of International Politics » , New York, McGraw-Hill, ζει. 161-
193  
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επηινγέο ηνπο εμαξηψληαη άκεζα θαη θαζνξίδνληαη απφ ηε δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Δμεηάδνληαο ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν ν Mearsheimer 7 

αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ δηπνιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπκπεξαίλεη 

πσο, εάλ   επηθξαηνχζε έλα πνιππνιηθφ δηεζλέο ζχζηεκα, ηφηε νη πηζαλφηεηεο 

λα μεζπάζνπλ κεγάιεο θξίζεηο είλαη ζεκαληηθά απμεκέλεο. Η έιιεηςε δχν 

ηζρπξψλ αληηπάισλ κε κεγάιε ζηξαηησηηθή ηζρχ θαη ππξεληθά φπια, ζα 

νδεγνχζε ζηελ άλνδν ελφο πνιππνιηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο ην 

νπνίν ζα νδεγνχζε ζην μέζπαζκα θξίζεσλ θαη πηζαλψο πνιέκσλ. χκθσλα 

πάληα κε ηνλ Mearsheimer, ε καθξηά πεξίνδνο εηξήλεο ζηελ Δπξψπε ήηαλ 

απφξξνηα ηξηψλ ζπλζεθψλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο: ηεο χπαξμεο ελφο 

δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζηελ Δπξψπε, ηεο ζρεδφλ 

απφιπηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο νβηεηηθήο έλσζεο θαη ηέινο ηνπ γεγνλφηνο, 

πσο θαη νη δχν αληίπαιεο ππεξδπλάκεηο δηέζεηαλ ππξεληθά νπινζηάζηα 

εληππσζηαθψλ δηαζηάζεσλ.  

ηε πξψηε δεθαεηία κεηά ην Φπρξφ Πφιεκν ηα γεγνλφηα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Δπξψπε, θαίλεηαη πσο επηβεβαηψλνπλ ηνλ  

Mearsheimer. Οη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο- εξβία, Κξναηία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Κφζνβν-, αιιά θαη ζε 

ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο- Γεσξγία, Σζεηζελία θιπ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηε 

λενξεαιηζηηθή ζεσξία γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δηπνιηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Απηή ε άπνςε φκσο ησλ λενξεαιηζηψλ απνδίδεη κφλν έλα κέξνο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Μεηά ηα γεγνλφηα ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο 

εληείλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, ε νπνία είρε 

μεθηλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα λα 

εληάζζνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα λέν πιαίζην πνιχ-επίπεδεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, φπνπ ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο εηξήλεο, ζηαζεξφηεηαο θαη 

                                                           
7 Mearsheimer J. «Back to the  future: Instability in Europe after the Cold 
War», Cambridge 1993, ζει 141-192 



 
 

[14] 
 

επεκεξίαο ζηελ πεξηνρή8. Με βάζε απηφ ην πιαίζην αξθεηά θξάηε ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, επέθηεηλαλ ην πεδίν ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο άκπλαο -  αζθάιεηαο, ζεσξψληαο ην ΝΑΣΟ σο ηνλ θαηαιιειφηεξν 

νξγαληζκφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ9. 

 

1.2 Η δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ. 

 Η πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί απηήλ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, είλαη πεξίνδνο 

εμέιημεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, φπνπ δξψληεο θαη θαηακεξηζκφο ηζρχνο 

αιιάδνπλ ζεκαληηθά. Νέεο δπλάκεηο πξνβάιινπλ ζην δηεζλέο πξνζθήλην, 

δεκηνπξγψληαο έλα δπλακηθφ πνιχ-επίπεδν πεξηβάιινλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Η 

δεκηνπξγνχκελε θαηάζηαζε ζα νδεγήζεη ηα θξάηε είηε ζε έλα πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο, είηε ζε αληαγσληζκφ ζην δηεζλή ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα, ην ηέινο 

ηεο ςπρξνπνιεκηθήο επνρήο εγείξεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα θαη γηα ην κέιινλ 

ηνπ ΝΑΣΟ. Θα πξέπεη ηα ΝΑΣΟ λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κε ηελ αξρηθή 

ζπκκεηνρή κειψλ, ή ζα πξέπεη λα επεθηαζεί πξνο ηηο λενζχζηαηεο 

δεκνθξαηίεο ηεο Αλαηνιηθήο (θαη επξχηεξα απηήο) Δπξψπεο. Οη απαληήζεηο 

πνηθίινπλ θαη δηαθξίλνληαη ζε απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηεχξπλζε θαη ζε 

απηνχο πνπ αληηηείλνληαη ηεο δηεχξπλζεο.   

1.3 Τπνζηεξηθηέο ηεο δηεχξπλζεο. 

 Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκαρίαο ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε 

φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο.10 Η Ρσζία, κπξνζηά ζηνλ κεγάιν ζπλαζπηζκφ 

ζπκκάρσλ, δελ ζα πξνέβαηλε  ζε επηζεηηθέο ελέξγεηεο αλαθαηάιεςεο εδαθψλ 

θαη ζα πξνσζνχηαλ ζεκαληηθά ε αζθάιεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή 

ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη ρψξεο δνξπθφξνη ηεο Ρσζίαο, φπσο Λεηνλία, 

Δζζνλία, Ληζνπαλία θαη Γεσξγία, δελ ζα δηέηξεραλ θαλέλα θφβν ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Παξάιιεια θαη ε Ρσζία ζα είρε ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ παξνπζία 

ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή. Η πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο λα νξζνπνδήζεη κεηά 

                                                           
8 www. europa.eu/ index_el.htm 
9 www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf.../20120117_21st_gr 
10 JACKSON-SORENSEN, «Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ» 
, Δθδφζεηο GUTENBERG 2006, ζει. 144-145 
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ηελ πεξίνδν ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ζα εληζρπζεί ζεκαληηθά κε ηελ 

επηθξάηεζε εξεκίαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηά ηεο.   

 Όπσο αλαθέξεη θαη ν Ball11 «ε δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ  κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κεγάιε αζθάιεηα ζε φια ηα επξσπατθά θξάηε, ζην κέηξν θαη ην 

βαζκφ πνπ ζα δηαηεξεζεί κία νξζή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ απνηξνπή, ηε 

δηπισκαηία θαη ηελ εμαζθάιηζε εγγπήζεσλ πξνο ηηο λέεο ρψξεο-κέιε». Με ηε 

δηεχξπλζε ε πκκαρία πεηπραίλεη ηελ νκαινπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ 

ησλ θξαηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ θαη δεκηνπξγείηαη έλα αζθαιέζηεξν 

γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Η παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ επηζεηηθψλ 

θηλήζεσλ ησλ θξαηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή απηή, θαζψο ε ζπκκαρία 

επηζπκεί απφ ηα κέιε ηεο ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Παξάιιεια ν 

αγψλαο ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θξαηψλ, κπνξεί λα ειεγρηεί θαη 

λα πεξηνξηζηεί ζε αξηζκνχο αιιά θαη είδνο (ζπκβαηηθά- ππξεληθά φπια).  

1.4     Ιδενινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηεχξπλζεο: Ρεαιηζκφο θαη θηιειεπζεξηζκφο 

 Η πεξίπησζε ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ΝΑΣΟ απαζρφιεζε ζεκαληηθά ηφζν 

ηνπο θηιειεχζεξνπο, φζν θαη ηνπο ξεαιηζηέο. Οη θηιειεχζεξνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε δηεχξπλζε ζα νδεγήζεη ζηελ εμάπισζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο, ηεο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο, αιιά θαη φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ρσξψλ εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα κέζσ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ-φπσο ηνπ 

ΝΑΣΟ, ηνπ ΟΗΔ.12   

 Αληίζηνηρα νη ξεαιηζηέο δηαβιέπνπλ κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ ΝΑΣΟ 

φηη, ζα είλαη επθνιφηεξν λα εμππεξεηεζνχλ νη βαζηθνί γεσπνιηηηθνί ζηφρνη ησλ 

ζπκκαρηθψλ θξαηψλ (ησλ ΗΠΑ θπξίσο). Σν ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

νδεγεί ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ επηδηψμεσλ ηεο ζπκκαρίαο, πνπ δελ 

είλαη άιινη απφ ηνλ έιεγρν ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηελ 

αλάζρεζε ηεο Κίλαο, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα απνηξνπήο δεκηνπξγίαο 

ηνπηθψλ δπλάκεσλ- ζπκβαηηθψλ ή θαη ππξεληθψλ- ζε πεξηνρέο πνπ 

                                                           
11 BALL, C. « Nattering NATO Negativism? Reasons Why Expansion May Be 
a Good Thing» (1998), Review of International Studies 
12 Αξβαληηφπνπινο Κ.- Ήθαηζηνο Π. «Δπξσαηιαληηθέο ζρέζεηο» Πνηφηεηα, 
Αζήλα, 2007, ζει 154 
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γεηηληάδνπλ ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο. Έηεξνη ζηφρνη πνπ 

ηέζεθαλ (απφ ηηο ΗΠΑ θπξίσο) ήηαλ ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο 

δπλακηθήο ηεο Ρσζίαο, αιιά θαη ηεο πηζαλφηεηαο ηεο ππεξαλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. 

Πνιινί ξεαιηζηέο θνβήζεθαλ φηη θηλδπλεχεη ε πξσηνθαζεδξία ησλ ΗΠΑ κε ηελ 

δεκηνπξγία πνιιψλ αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ θαη φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα ζα 

κεηαηξαπεί ζε πνιππνιηθφ ζχζηεκα, θάηη πνπ ζα απνηεινχζε απεηιή γηα ην 

ξφιν ησλ ΗΠΑ ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Με ηελ παξνπζία φκσο ηνπ 

ΝΑΣΟ ζε ρψξεο δνξπθφξνπο  ηεο Ρσζίαο, επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη γηα 

έιεγρν ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεξηνρψλ, ηελ αλάζρεζε αλαδπφκελσλ 

δπλάκεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ εμνπιηζκνχ επηθίλδπλσλ γηα ηαξαρέο θξαηψλ 

(Ιξάλ-Β. Κνξέα). 

 ηελ Δπξψπε ηα γεγνλφηα  πνπ αθνινχζεζαλ ηεο θαηάξξεπζεο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, θαηέδεημαλ ηελ αδπλακία ηεο Δπξψπεο λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ νπνηαδήπνηε θξίζε ιάκβαλε ρψξα εληφο ηεο πεξηνρήο 

ηεο. Η Γηνπγθνζιαβηθή θξίζε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

αδπλακίαο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ λα δψζνπλ ιχζε ζε έλα ηνπηθφ       

πξφβιεκα, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ην θαιχηεξν δπλαηφ πξφζρεκα ζηελ άιιε 

άθξε ηνπ Αηιαληηθνχ, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε δηεχξπλζε 

ηνπ ΝΑΣΟ. Έηζη ην ΝΑΣΟ εμαθνινπζεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δπξψπεο ζηνλ ακπληηθφ ηνκέα, θαζψο θαληάδεη σο ν κνλαδηθφο 

δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε ζηελ 

πεξηνρή. 

1.5    Πνιέκηνη ηεο δηεχξπλζεο. 

 Δθηφο φκσο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ΝΑΣΟ, πνιινί είλαη 

θαη εθείλνη πνπ εμέθξαζαλ ζνβαξέο αληηξξήζεηο γηα ην αλ πξέπεη ην ΝΑΣΟ λα 

ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη ιφγσ ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. 

Πνιινί αλαιπηέο, θπξίσο ζηηο ΗΠΑ, παξαηήξεζαλ φηη πιένλ νη ΗΠΑ δελ 

θηλδπλεχνπλ απφ θάπνηα ζεκαληηθή δχλακε, θαζψο εμέιεηπε πιένλ ν έηεξνο 

πφινο, αιιά θαη φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ΗΠΑ ηελ πξνζηαηεχεη απφ 

νπνηαδήπνηε ελδερφκελε αλαδπφκελε απεηιή. 

 Αξθεηνί αλαιπηέο ζεψξεζαλ πσο ε Ρσζία κπξνζηά ζην άλνηγκα ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηελ πξψελ δψλε άκεζεο επηξξνήο ηεο ζα αηζζαλφηαλ απεηινχκελε,  
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κ’ απνηέιεζκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο λα εγείξνληαη αληηδξάζεηο γηα ηελ 

παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ, λα ππάξρεη ζθεπηηθηζκφο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

ζπλνκηιηψλ κε ηε Γχζε, αιιά θαη λα αλαβηψλνπλ αθξαίεο ζέζεηο θαη απφςεηο 

γηα ηε ζπκκαρία. 

 Δπίζεο δηακνξθψζεθε ε άπνςε φηη, ε δηεχξπλζε ζα ζπληεινχζε ζηελ 

δεκηνπξγία εληάζεσλ κε ηηο ρψξεο πνπ γεηηληάδεη ε Ρσζία θαη πηζαλψλ λα 

ιεηηνπξγνχζε απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηελ πεξηνρή.  

 Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ πηζαλψλ λα αλέθππηε, ζα ήηαλ ην πψο ε 

ζπκκαρία ζα κπνξνχζε λα πξνζηαηέςεη έλα δηεπξπκέλν αξηζκφ κειψλ ζηελ 

πεξίπησζε ελδερφκελεο επίζεζεο.13 

 Παξφιν πνπ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αληηξξήζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο 

ζπκκαρίαο, δελ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα αλαθφςνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ΝΑΣΟ, 

γεγνλφο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηνλ ηνκέα ηεο ακπληηθήο 

ζσξάθηζεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηε δηακφξθσζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ 

θξαηψλ – κειψλ.   

 

1.6  Σν ΝΑΣΟ σο δηεζλήο ζεζκφο 

 Έλα αθφκα εξψηεκα πνπ αλέθπςε κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ, 

ήηαλ γηα ην ξφιν ησλ ζεζκψλ θαη ην πψο απηνί εμππεξεηνχλ ηελ εηξήλε θαη 

ηελ αζθάιεηα. Σν ΝΑΣΟ, ε Δ.Δ., ν ΟΑΔ, απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο 

ζεζκνχο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ δηαζθάιηζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο εξεκίαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο αιιά θαη επξχηεξα απηήο. Δίλαη ηθαλνί  ινηπφλ νη 

ζεζκνί απφ κφλνη ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εηξήλε ζε θάζε θξάηνο; 

 Αξθεηνί ζεσξεηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη ζεζκνί ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκνί 

ζηαζεξφηεηαο. Όπσο αλαθέξεη θαη Robert Keohane, ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο 

ζηελ Δπξψπε κεηά ην Φπρξφ πφιεκν, νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ.14 Με βάζε ηηο απφςεηο απηψλ νη ζεζκνί έρνπλ ηελ 

                                                           
13 JACKSON-SORENSEN, «Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ» 
, Δθδφζεηο GUTENBERG 2006, ζει.148-150. 
14 Robert O. Keohane, “ The Diplomacy of Structural Change: Multilateral 
Institutions and State Strategies” Westview Press, 1993 
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ηθαλφηεηα λα πξνθπιάζζνπλ ηα θξάηε απφ ηνλ πφιεκν θαη λα ηα νδεγνχλ ζε 

πνιηηηθέο ζπλεξγαζίαο. 

 χκθσλα φκσο κε ηε ξεαιηζηηθή άπνςε ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη 

άλαξρν, ηα θξάηε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπο θαη ηελ 

επηβίσζή ηνπο. Τπφ ην πιαίζην απηφ νη ζεζκνί εμαξηψληαη απφ ηηο απνθάζεηο 

ησλ θξαηψλ – κειψλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.15  Σα θξάηε κέζα απφ 

νξζνινγηθή ζθέςε θαη κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ή 

δηακνξθψλνπλ ηνπο ζεζκνχο  έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ ηε δπλακηθή ηνπο ή θαη 

λα ηελ απμάλνπλ.16 Οη ζεζκνί απνηεινχλ πεδίν γηα δπλακηθέο δηαθξαηηθέο 

ζρέζεηο. Οη ζεζκνί ζπλεπψο απνηεινχλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζηηο 

απνθάζεηο ησλ θξαηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην δηεζλέο ζχζηεκα. Σν ΝΑΣΟ 

απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηεζλνχο ζεζκνχ. χκθσλα πάληα 

κε ηε ξεαιηζηηθή ζεψξεζε, ην ΝΑΣΟ έπαημε θεληξηθφ ξφιν ζηελ απνηξνπή 

ζπκπινθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ νβηεηηθνχ κπινθ ην ΝΑΣΟ ζα πξέπεη λα αλαζπζηαζεί ππφ ην πξίζκα ηεο 

θαηλνχξγηαο δηαλνκήο ηζρχνο ζηελ Δπξψπε.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 http://www.ifestos.edu.gr/12PolitikesOpseis.htm 

16 John J. Mearsheimer «The False Promise of International Institutions», 
international security 1994/95 (vol.19, no 3)  
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                                               Κεθάιαην 2ν 

 

2.  Σν ΝΑΣΟ θαη Πνιπεζληθνί Οξγαληζκνί 

 

2.1 Γεληθά. 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ζηφρνο ηεο Δπξψ-Αηιαληηθήο πκκαρίαο 

ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε, κεηά φκσο ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ε ζπκκαρία αλέιαβε έλα 

λέν ξφιν. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο ηνπ 199117 ε 

πκκαρία ζα έρεη πιένλ κηα ζπλερφκελα κεγαιχηεξε θαη επξχηεξε ζπλεξγαζία 

ηφζν ζε επίπεδν κεηαμχ θξαηψλ, αιιά φζν θαη ζε πιαίζην κεηαμχ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ.  Σν ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ βξίζθεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

λα κεηαιιάζζεηαη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, λα κεγαιψλεη θαη λα παίδεη 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο εμειίμεηο ηεο πεξηνρήο. Μαδί κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε αλαπηχζζνληαη θαη άιινη νξγαληζκνί-κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί-

αξθεηνί εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ σο ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ελψ παξάιιεια 

νη πθηζηάκελνη δηαθξαηηθνί νξγαληζκνί-φπσο ν νξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ, 

νξγαληζκφο αζθάιεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξψπεο-ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ θαη λα παίδνπλ θη απηνί ην δηθφ ηνπο ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο.  Η δεθαεηία ηνπ ελελήληα ήηαλ κηα δεθαεηία ζεκαληηθψλ αιιαγψλ 

ηφζν γηα ην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη γηα ην ρψξν ηεο 

ζπκκαρίαο, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο πνιηηηθέο, άιιαμε ην γεσζηξαηεγηθφ 

θαη γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέα ζέκαηα 

αζθαιείαο. Σν ΝΑΣΟ παξαηεξνχκε ήδε λα βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή κεηεμέιημε 

θαη κεηαζρεκαηηζκφ. Ιδηαίηεξα ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αη., κεηά ην ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ηεο 11/9/2001 ζηε Νέα Τφξθε, ην ΝΑΣΟ αλαγθάδεηαη λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ απέλαληη ζηε παξνπζία λέσλ απεηιψλ.  Σν 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ην εθαιηήξην κε ην νπνίν ε 

ζπκκαρία αξρίδεη πιένλ θαη ζθέθηεηαη παγθφζκηα θαη φρη κφλν πεξηθεξεηαθά.  

                                                           
17 www.nato.int/doc/comm/49-95/c911108a.htm 
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Ο ξφινο ηεο πκκαρίαο πιένλ δελ είλαη ηνπηθφο αιιά παγθφζκηνο, κε 

ζπλέπεηα ην ΝΑΣΟ λα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο εμειίμεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα.  Πσο φκσο είλαη δπλαηφλ 

δηαθνξεηηθήο κνξθήο θαη πθήο νξγαληζκνί λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

έλαλ ζπκκαρηθφ νξγαληζκφ ακπληηθνχ ραξαθηήξα; ην παξφλ θεθάιαην ζα 

εμεηαζηεί κε πνην ηξφπν ε ζπκκαρία κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

παξαπάλσ νξγαληζκνχο.   

  

 

2.2 Σν ΝΑΣΟ θαη ηα Ηλσκέλα Έζλε (ΟΗΔ) 

 Σν ΝΑΣΟ θαη ηα Ηλσκέλα Έζλε (ΟΗΔ) κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ηε 

δέζκεπζε ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Οη δχν 

νξγαληζκνί ζπλεξγάδνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990. 18 

ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζην ηθάγν ην Μάην ηνπ 2012, νη Αξρεγνί 

Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ επαλέιαβαλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ είραλ αλαιάβεη ζηε 

χλνδν Κνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο ην 2010, γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηα Ηλσκέλα Έζλε κέζσ ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο 

πξαθηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

Η λέα ζηξαηεγηθή αληίιεςε ηνπ ΝΑΣΟ, ε νπνία εγθξίζεθε θαηά ηε 

χλνδν Κνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο19, δεζκεχεη ηε πκκαρία γηα ηελ πξφιεςε 

ησλ θξίζεσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε κεηά ηε 

ζχγθξνπζε, κέζσ ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο ηνπ 

ΝΑΣΟ, ηνλ πην ζεκαληηθφ ηνλ ΟΗΔ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο ΟΗΔ 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ εληφο ησλ 

                                                           
18

 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50321.htm 

19 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_68877.htm 
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νπνίσλ ε πκκαρία ιεηηνπξγεί, κηα αξρή πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηελ ηδξπηηθή 

ζπλζήθε ηνπ ΝΑΣΟ20.  

Καηφπηλ ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ην ΝΑΣΟ έιαβε ηελ εληνιή 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηα Γπηηθά Βαιθάληα θαη ζην Αθγαληζηάλ, θαζψο θαη 

ην πιαίζην γηα ηελ απνζηνιή ηνπ ΝΑΣΟ ζην Ιξάθ. Πην πξφζθαηα, ε 

επηρείξεζε ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ακάρσλ θαη πνιηηψλ ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή ηεο επίζεζεο ζηε 

Ληβχε ην 2011, δηεμήρζε ππφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΗΔ.  

Σν ΝΑΣΟ παξείρε επίζεο ππνζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ΟΗΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιηθνηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Αθξηθαληθή 

Έλσζε. Ο ΟΗΔ ελέθξηλε επηρεηξήζεηο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζην Νηαξθνχξ 

ηνπ νπδάλ θαη ζηε νκαιία.  Τπνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ΟΗΔ ζε επηρεηξήζεηο 

αλαθνχθηζεο θαηαζηξνθψλ ζην Παθηζηάλ, κεηά ην κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 2005. 

Παξάιιεια παξείρε πξνζηαζία κε ζπλνδεία ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ 

κεηαθέξνπλ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, βάζε ηνπ Παγθφζκηνπ Δπηζηηηζηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηα αλνηθηά ησλ αθηψλ ηεο νκαιίαο.  

Η ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ ΟΗΔ θαη ησλ κέζσλ ηνπο είλαη 

έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο «νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο» γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Με ηα ρξφληα, ε ζπλεξγαζία ΝΑΣΟ-ΟΗΔ έρεη επεθηαζεί αξθεηά, ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηηο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ ΟΗΔ εηδηθεπκέλσλ 

θνξέσλ ζε ζέκαηα φπσο: ε κέζνδνο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε πνιηηηθν-

ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία, ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ε δξάζε 

θαηά ησλ λαξθψλ, ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζην ΝΑΣΟ, ε εηξήλε θαη ε αζθάιεηα, 
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ν έιεγρνο ησλ εμνπιηζκψλ θαη ηεο κε δηάδνζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

Η πνιππινθφηεηα ησλ πξνθιήζεσλ αζθαιείαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, απαηηεί έλα επξχηεξν δηάινγν κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ 

ΟΗΔ. Σν 2010, κεηά ηελ ζπκθσλία ΟΗΔ-ΝΑΣΟ ην 2008 ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο, ην ΝΑΣΟ ελίζρπζε ηελ παξνπζία ηνπ κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

ζέζεο ηνπ Πνιηηηθφ πλδέζκνπ ηνπ ΝΑΣΟ ζηα Ηλσκέλα Έζλε, εθηφο απφ 

εθείλε ηνπ αμησκαηηθνχ ζπλδέζκνπ, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ην 1999. Απηή ε 

εληζρπκέλε ζπλεξγαζία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

ΝΑΣΟ ζε κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε χλνδν Κνξπθήο 

ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ην 200821.  

 

 

2.3 Σν ΝΑΣΟ θαη ε Δ.Δ22. 

 Κνηλά ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα κεηαμχ ΝΑΣΟ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ), νδήγεζαλ ηνπο δχν νξγαληζκνχο ζην λα ζπλεξγάδνληαη αγαζηά ζε 

ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη λα εξγάδνληαη δίπια-δίπια ζηελ δηαρείξηζε 

θξίζεσλ, ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη πνιηηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ. ηε χλνδν 

Κνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 201023, νη χκκαρνη 

ππνγξάκκηζαλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο- 

εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ΝΑΣΟ θαη ΔΔ.  

Η λέα ηξαηεγηθή Αληίιεςε ηνπ ΝΑΣΟ, ε νπνία εγθξίζεθε ζηε Ληζαβφλα, 

δεζκεχεη ηε πκκαρία γηα ηελ πξφιεςε ησλ θξίζεσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε κεηά ηε ζχγθξνπζε, κε ηελ ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο ηνπ ΝΑΣΟ, θπξίσο ηα Ηλσκέλα Έζλε 

θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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Η ηξαηεγηθή Αληίιεςε αλαθέξεη ζαθψο φηη ε ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή αζθάιεηα ηνπ 

Δπξσ-Αηιαληηθνχ ρψξνπ. πλεπψο, ε ΔΔ απνηειεί έλα κνλαδηθφ θαη 

ζεκαληηθφ εηαίξν γηα ην ΝΑΣΟ.  

Σν ΝΑΣΟ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία κηαο ηζρπξφηεξεο θαη πην ηθαλήο 

επξσπατθήο άκπλαο. Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο αλαθέξεη έλα πιαίζην γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ 

πξνθιήζεσλ αζθαιείαο.  

Σν ΝΑΣΟ θαη ε Δ.Δ. κπνξεί θαη πξέπεη λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα 

αιιειν-εληζρχνληαη κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη 

αζθάιεηαο. Η ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο ζρεδίνπ 

«νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο» γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηφζν ησλ 

ζηξαηησηηθψλ θαη κε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ.  

Η χλνδνο Κνξπθήο ηνπ ηθάγνπ ην Μάην ηνπ 201224 επαλέιαβε απηέο ηηο 

αξρέο, ππνγξακκίδνληαο φηη ην ΝΑΣΟ θαη ε ΔΔ δηαθαηέρνληαη απφ θνηλέο αμίεο 

θαη ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα. Η ΔΔ είλαη έλα κνλαδηθφο θαη ζεκαληηθφο εηαίξνο 

γηα ην ΝΑΣΟ. Η ελίζρπζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο, φπσο 

ζπκθσλήζεθε απφ ηνπο δχν νξγαληζκνχο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ηξαηεγηθή Αληίιεςε, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο 

ιηηφηεηαο.  

ην πιαίζην απηφ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 

ηνπο νκνιφγνπο ηνπ ζηελ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Herman Van Rompuy, ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο José Manuel Durao Barroso, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Martin Schulz, θαζψο θαη ηελ Ύπαηε Δθπξφζσπν 

/ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο βαξφλε Ashton. Οη ζεζκηθνχ ραξαθηήξα  

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο μεθίλεζαλ ην 2001, κε 
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βάζε ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο κεγαιχηεξεο επξσπατθήο επζχλεο ζε ζέκαηα άκπλαο.  

 

2.4 ΝΑΣΟ θαη ΜΚΟ  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ΝΑΣΟ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ, έρεη εκπιαθεί 

δπλακηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ αλνηθνδφκεζε ησλ 

ρσξψλ πνπ εμέξρνληαη απφ ζπγθξνχζεηο. Η επηηπρία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζπζηεκαηηθφ ζπληνληζκφ κεηαμχ 

ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ. χκθσλα κε ηε ηξαηεγηθή 

Αληίιεςε ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ εγθξίζεθε θαηά ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 201025, ε «ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα» είλαη έλα απφ ηα 

ηξία βαζηθά θαζήθνληα ηνπ ΝΑΣΟ. Η πξνψζεζε ηεο επξσαηιαληηθήο 

αζθάιεηαο δηαζθαιίδεηαη θαιχηεξα κέζα απφ έλα επξχ δίθηπν ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο κε ρψξεο θαη νξγαληζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη πνιχπινθεο θαη 

απξφβιεπηεο πξνθιήζεηο ζε έλα δηαξθψο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ 

αζθαιείαο, θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δχζθνιν ρψξα ή νξγαληζκφο λα αληαπεμέιζεη 

απηψλ κφλε ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε πκκαρία 

έρεη αλαπηχμεη έλα δίθηπν ζπλεξγαζηψλ κε ηηο ρψξεο ζηνλ Δπξσ-Αηιαληηθφ 

ρψξν, ηε Μεζφγεην θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ (MD / ICI).  Σν ΝΑΣΟ έρεη 

επίζεο αλαπηχμεη εηδηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία θαη ηε 

Γεσξγία. Κάζε εηαηξηθή ζρέζε βαζίδεηαη ζε πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνπο 

ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ηελ ηξνκνθξαηία, ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ, 

ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηάδνζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Σν ΝΑΣΟ έρεη θαιιηεξγήζεη 

επίζεο δεζκνχο κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ηα Ηλσκέλα Έζλε, ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία 

ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ) θαη άιινη. Η πκκαρία αλαπηχζζεη επίζεο ηε 
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ζπλεξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, κε κηα ζεηξά απφ κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο (ΜΚΟ), φπσο ε Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ26.  

 Η ζρέζε κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ ΜΚΟ είλαη κία αξθεηά ελδηαθέξνπζα 

πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο, θαζψο νη ΜΚΟ απνηεινχλ ηδησηηθνχο αλεπίζεκνπο 

θνξείο πνπ αζθνχλ κηθξφηεξε επηξξνή ζηελ εγρψξηα ή δηεζλή πνιηηηθή. Ο 

ξφινο ηνπο φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο, ιφγσ 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηελ επαχξηνλ εκθπιίνπ πνιέκνπ ή 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Οη ΜΚΟ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλαδεηθλχνληαη ζε 

ζεκαληηθνχο δξψληεο ιεηηνπξγψληαο σο εθηειεζηέο ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ 

ραξάμεη νη Γηαθπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί.27     

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο θνηλφηεηαο ησλ ΜΚΟ, 

δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ΜΚΟ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εκπφιεκεο πεξηνρέο. Αξθεηέο είλαη νη πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη ΜΚΟ εμέθξαζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ΝΑΣΟ 

ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο, ή κεηά απφ ζπγθξνχζεηο. Παξ 'φια απηά, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά θνηλά ζέκαηα πνπ ελψλνπλ φιν θαη πην κεγάιν αξηζκφ 

ΜΚΟ κε ην ΝΑΣΟ28.  

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηζρπξέο θσλέο εληφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ΜΚΟ 

έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζε κε ζηξαηησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη εγγελψο πξνβιεκαηηθή αθφκε θαη αληηπαξαγσγηθή. Απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο, απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζε δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα.  

Με πξφζρεκα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ(σο Γπηηθή ζηξαηησηηθή 

νξγάλσζε) θαη ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη απηφο εμππεξεηεί, 

ζεσξνχλ φηη ην ΝΑΣΟ δελ είλαη ν θαηάιιεινο Οξγαληζκφο πνπ ζα πξνζθέξεη 

ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηθέο πηπρέο ηεο αλνηθνδφκεζεο κηαο ρψξαο. Χο εθ 

ηνχηνπ, πνιιέο ΜΚΟ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηηο 
                                                           
26 http://www.aofs.org/2012/05/07/how-nato-partners-with-other-countries-
international-organizations-and-ngos 
27 ROD HAGUE, MARTIN HARROP «πγθξηηηθή Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε» 
Δθδφζεηο Κξηηηθή, ζει. 161-162 
28http://www.questia.com/library/1G1-251460979/divided-partners-the-
challenges-of-nato-ngo-cooperation 

 



 
 

[26] 
 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝΑΣΟ, ελψ αξθεηέο έρνπλ δεκνζίσο δεηήζεη απφ ηε 

ζπκκαρία λα ζέζεη ηέξκα ζε νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη αμησκαηνχρνη ηνπ ΝΑΣΟ 

έρνπλ ζπρλά επηθξίλεη ηηο πξαθηηθέο ησλ ΜΚΟ, ακθηζβεηψληαο ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθή βνήζεηα ζηνπο ακάρνπο ζε εκπφιεκεο 

πεξηνρέο. Όπσο φκσο αλαθέξεη θαη ν πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο έλσζεο γηα ηελ 

Αηιαληηθή θαη Δπξσπατθή πλεξγαζία θ. Θ. Γεσξγίνπ29, «Η αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ησλ ΜΚΟ κπνξεί λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ εκπέδσζε θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαζψο νη λέεο δηαζηάζεηο 

ηνπ φξνπ αζθάιεηα θάλνπλ εληαηηθή ηελ αλαδήηεζε λέσλ δηφδσλ επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ιαψλ, πάλσ θαη πέξα απφ ηελ θξαηηθή δξάζε». 

 

 

2.5 ΝΑΣΟ θαη ΟΑΔ 

 Σν ΝΑΣΟ θαη ν Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ 

Δπξψπε (ΟΑΔ), εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηνλ Δπξσ-Αηιαληηθφ ρψξν. Οη δχν 

νξγαληζκνί ζπλεξγάδνληαη ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν 

ζε ηνκείο φπσο ε πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε λέσλ απεηιψλ θαηά ηεο αζθάιεηαο.  

ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010, νη χκκαρνη 

ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαζία ηνπ ΟΑΔ σο πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ αζθάιεηαο 

θαη σο έλα θφξνπκ δηαιφγνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επξσαηιαληηθή 

αζθάιεηα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε Γηαδηθαζία ηεο Κέξθπξαο. (Η 

Γηαδηθαζία ηεο Κέξθπξαο μεθίλεζε θαηά ηελ άηππε ζχλνδν ησλ ππνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ ηνπ ΟΑΔ ηνλ Ινχλην ηνπ 2009, ζηνλ απφερν ηεο θξίζεο ζηε 

Γεσξγία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, ε νπνία θαηέζηεζε ζαθέο ηνπο 

ζπλερηδφκελνπο θηλδχλνπο γηα ηε ζπιινγηθή αζθάιεηα απφ αλεπίιπηεο 

                                                           
29 Οκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΔΑΔ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο γηα ηα 60 ρξφληα 
ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ, ππφ ην ΔΛΙΑΜΔΠ, Αζήλα 16-2-2012  
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ζπγθξνχζεηο ζηελ επξχηεξε επξσπατθή πεξηνρή. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη λα 

απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε θαη λα πξνσζεζεί ν δηάινγνο γηα επξχηεξε 

επξσπατθή αζθάιεηα).  

Πεξηιακβάλνληαο ηηο πνιηηηθέο,  ζηξαηησηηθέο, νηθνλνκηθέο,  πεξηβαιινληηθέο 

θαη αλζξψπηλεο δηαζηάζεηο, ν ΟΑΔ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Οη χκκαρνη ζηνρεχνπλ ζηελ 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΝΑΣΟ κε ηνλ ΟΑΔ, ηφζν ζε 

πνιηηηθφ φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ηδίσο ζε ηνκείο φπσο ζηελ 

πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο, ηελ 

απνθαηάζηαζε, θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ απεηιψλ γηα ηελ αζθάιεηα.  

ε πνιηηηθφ επίπεδν, ην ΝΑΣΟ θαη ν ΟΑΔ δηαβνπιεχνληαη κεηαμχ ηνπο γηα 

ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο. Καζέλαο απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο 

έρεη αλαπηχμεη μερσξηζηά πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη 

ζηελ ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.  

ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε κεηά απφ 

ζπγθξνχζεηο, ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξηνρή ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ.  

Οη δχν νξγαληζκνί αιιεινζπκπιεξψλνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία. Οη πξσηνβνπιίεο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ακπληηθήο κεηαξξχζκηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

έιεγρνπ ησλ φπισλ, ηεο εθθαζάξηζεο ησλ λαξθνπεδίσλ θαη ηεο θαηαζηξνθή 

ησλ απνζεκάησλ ησλ φπισλ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ, ζπλάδνπλ κε ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ ΟΑΔ γηα ηελ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο κεηά απφ ζπγθξνχζεηο.  

Η ζπλεξγαζία ησλ δχν νξγαληζκψλ επεθηείλεηαη θαη ζε ηνκείο φπσο 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ 

ζπλφξσλ, ηνπ αθνπιηζκνχ, ηνπ ειέγρνπ (ηδίσο, ηνλ έιεγρν ηεο εμάπισζεο 

ησλ κηθξψλ φπισλ θαη ειαθξνχ νπιηζκνχ) , ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ε 

ηξνκνθξαηία. ΝΑΣΟ θαη ΟΑΔ ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα, φπσο ε αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ, ν αθνπιηζκφο, ν έιεγρνο (ηδίσο ν 
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έιεγρνο ηεο εμάπισζεο ησλ κηθξψλ φπισλ θαη ειαθξνχ νπιηζκνχ) , ε 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ε ηξνκνθξαηία. 

Οη δχν νξγαληζκνί ζπλεξγάδνληαη επίζεο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ 

απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εηξήλε κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αζθάιεηα.  

Η ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ ΟΑΔ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηεζλνχο «νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο» γηα 

ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε νπνία απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηφζν 

ησλ ζηξαηησηηθψλ, φζν θαη κε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ.  

Η απφθαζε - πνπ αλέιαβε ν ΟΑΔ ην Ννέκβξην ηνπ 2007 θαηά ηελ 

ππνπξγηθή ζπλάληεζε ηεο Μαδξίηεο - γηα ζπκκεηνρή ζην Αθγαληζηάλ, άλνημε 

έλα λέν πεδίν γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν νξγαληζκψλ, σο κέξνο ηεο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ παξαγφλησλ30.  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

                                                           
30  http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49911.htm 
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                                                Κεθάιαην 3ν 

 

3. Σν ΝΑΣΟ θαη νη λέεο πξνθιήζεηο αζθάιεηαο 

 

3.1      Γεληθά 

           Σν ΝΑΣΟ επηθεληξψλεηαη ζε ηνκείο πνπ  επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα 

ησλ πκκάρσλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ: θπβεξλν-πφιεκνο, 

ηξνκνθξαηηθέο απεηιέο θαη δηάδνζε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο 

απνηεινχλ έλα κέξνο ησλ πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο.  

Οη πξνθιήζεηο απηέο φρη κφλνλ έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη 

ε αληηκεηψπηζε ηνπο απαηηεί απφ ην ΝΑΣΟ λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζθέπηεηαη γχξσ απφ ηελ αιιειεγγχε ηεο πκκαρίαο θαη ην πψο ζπλεξγάδεηαη 

κε ηελ επξχηεξε δηεζλή θνηλφηεηα, εηδηθά κε ηνπο πνιηηηθνχο πξσηαγσληζηέο 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα31. 

Σν πξψην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ είλαη φηη δελ 

επεξεάδνπλ ππνρξεσηηθά φινπο ηνπο πκκάρνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Μηα 

ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζε έλαλ κφλνλ χκκαρν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ζπιινγηθή αλεζπρία, φκσο κπνξεί λα κελ ζεσξεζεί απηνκάησο σο κηα 

επίζεζε ελαληίνλ ηεο πκκαρίαο σο ζχλνιν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα κηα 

θπβεξλνεπίζεζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ή κηα επίζεζε ζηνλ εθνδηαζκφ 

ελέξγεηαο ζε έλα χκκαρν αηνκηθά. 

  

 Έλα δεχηεξν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη δελ απαηηνχλ απαξαίηεηα κηα ζηξαηησηηθή αληίδξαζε. Μηα θαιά 

ελνξρεζηξσκέλε επίζεζε ζηνλ θπβεξλνρψξν κπνξεί λα παξαιχζεη έλα 

θξάηνο κε ηξφπνπο πνπ ζην παξειζφλ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ απφ 

κηα μέλε εηζβνιή. Χζηφζν, εάλ νη επηηηζέκελνη ήηαλ κηα ΜΚΟ, γηα παξάδεηγκα, 

                                                           
31 http://www.nato.int/docu/review/2010/Lisbon-Summit/New-
Nato/GR/index.htm 
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ην ΝΑΣΟ κεηά δπζθνιίαο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απαληήζεη κε ζηξαηησηηθά 

αληίπνηλα. 

Δπνκέλσο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα λέα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ παξφληνο 

θαη ηνπ κέιινληνο: ην ΝΑΣΟ πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα θνπιηνχξα πνιηηηθήο 

ζπδήηεζεο ε νπνία δελ ζα πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα πνπ εκπιέθνπλ άκεζα ην 

ΝΑΣΟ ζηξαηησηηθά, αιιά πνπ επίζεο πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ «κφλνλ» πνιηηηθή ζρέζε.  

              

 

3.2      ΝΑΣΟ θαη θπβεξλνπφιεκνο 

 

ην πιαίζην ηεο ξαγδαίαο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο, ην ΝΑΣΟ 

ζπζηεκαηνπνηεί  ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ην επξχ θάζκα 

ησλ απεηιψλ ηνπ θπβεξλνρψξνπ κε ζηφρν ηα δίθηπα ηεο πκκαρίαο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Οη χκκαρνη ηνπ ΝΑΣΟ αλαγλσξίδνπλ φηη ε απμαλφκελε 

πνιππινθφηεηα ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν θαζηζηά ηελ πξνζηαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηεο πκκαρίαο επείγνπζα αλάγθε γηα 

ην ΝΑΣΟ. 

Σνλ Ινχλην ηνπ 2011, ην ΝΑΣΟ πηνζέηεζε κηα λέα πνιηηηθή άκπλαο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν θαη έλα λέν ζρεηηθφ ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν θαζνξίδεη έλα 

ζαθέο φξακα γηα ην πψο ε πκκαρία ζρεδηάδεη λα εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηεο ζηνλ θπβεξλνρψξν. Η πνιηηηθή απηή επαλαιακβάλεη φηη θάζε ζπιινγηθή 

ακπληηθή αληίδξαζε ππφθεηηαη ζε απνθάζεηο ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

Κνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ άκπλα ηνπ θπβεξλνρψξνπ, είλαη ε 

πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ πνπ αλήθνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ 

ηε πκκαρία. Η πξνζηαζία ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί εζληθή αξκνδηφηεηα, ε νπνία απαηηεί απφ ηα θξάηε 

λα επελδχνπλ πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Σν ΝΑΣΟ 

βνεζά ηνπο πκκάρνπο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ άκπλα 

απέλαληη ζηελ λέα απεηιή κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, βέιηηζησλ 
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πξαθηηθψλ θαη ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ αληηκεηψπηζεο απεηιψλ 

θπβεξλνρψξνπ.  

χκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο Ληζαβφλαο32, ε άκπλα ζηνλ θπβεξλνρψξν έρεη 

ελζσκαησζεί ζηα πιαίζηα ηεο Γηαδηθαζίαο Ακπληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΝΑΣΟ.  

Καζψο νη απεηιέο ζηνλ θπβεξλνρψξν αςεθνχλ ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο, ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), γηα ηελ άκπλα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αλαζεσξεκέλεο πνιηηηθήο ηνπ 

ΝΑΣΟ.   

Σν θαινθαίξη ηνπ 2008, ν πφιεκνο ζηε Γεσξγία33 απέδεημε φηη νη επηζέζεηο 

ζηνλ θπβεξλνρψξν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιήμνπλ ζεκαληηθά ηηο ακπληηθέο 

δνκέο ελφο θξάηνπο. Η αλάπηπμε θαη ε ρξήζε ησλ θαηαζηξεπηηθψλ εξγαιείσλ 

ζηνλ θπβεξλνρψξν κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ εζληθή θαη επξσ-αηιαληηθή 

αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα, θαζψο απνηεινχλ κηα λέα εμειηζζφκελε 

ζηξαηεγηθή απεηιή.  

Σν ΝΑΣΟ αληηδξψληαο ζηα λέα δεδνκέλα απεηιψλ, απνθάζηζε λα  

αλαζεσξήζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα ηελ άκπλα ηνπ θπβεξλνρψξνπ, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο αληηκεηψπηζεο ησλ θπβεξλναπεηιψλ. Σν 

ζρέδην απηφ πξνζθέξεη κηα ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ άκπλα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν ζε νιφθιεξε ηε πκκαρία κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ 

επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηελ νηθνδφκεζε αλζεθηηθφηεηαο. ηα 

πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, ζα δεκηνπξγεζεί έλαο ππνινγηζηήο ν νπνίνο ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεη απηέο ηηο απεηιέο θαη ππνινγίδεηαη λα είλαη 

ιεηηνπξγήζηκνο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013. Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλάιπζεο ηεο θαηάζηαζεο, νκάδσλ ηαρείαο 

αληίδξαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη 

πξνζηαζία ζπζηεκάησλ ηνπ ΝΑΣΟ34. 

                                                           
32 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news 
33 http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-
room/content/20101025STO89965 
34  www.nato.int/cps/en/natolive/75747.htm 
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3.3     Απνηξνπή ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

Ο αγψλαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ςειά ζηελ αηδέληα ηνπ ΝΑΣΟ . ε 

θάζε ζχζθεςε ή ζπλεδξίαζή ηνπ ην ΝΑΣΟ, θαζηζηά ζαθέο φηη ε ηξνκνθξαηία 

απνηειεί κηα πξαγκαηηθή θαη ζνβαξή απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηεο 

πκκαρίαο θαη ησλ κειψλ ηεο . Σν ΝΑΣΟ ζπλερίδεη ηελ θαηαπνιέκεζε απηήο 

ηεο κάζηηγαο , αηνκηθά θαη ζπιινγηθά , ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο 

αξρέο ηνπ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ35. 

  

Η ηξνκνθξαηία είλαη κηα παγθφζκηα απεηιή πνπ δελ γλσξίδεη ζχλνξα, έζλε ή 

ζξεζθεία. Απνηειεί κηα πξφθιεζε πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη απφ θνηλνχ. Μεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 , ην 

ΝΑΣΟ έρεη εκπιαθεί ελεξγά ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. χκθσλα κε  

ην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο ηεο Οπάζηγθηνλ36, ην ΝΑΣΟ ελεξγνπνίεζε ηε ξήηξα 

ηεο ζπιινγηθήο πκκαρηθήο άκπλαο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο .  

 

Η πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ηέηνηα πνπ ην ΝΑΣΟ έρεη 

εκπιαθεί ζε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ - πνιηηηθνχ, επηρεηξεζηαθνχ, 

ζηξαηησηηθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα - γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο . Η δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο 

αλαδπφκελσλ πξνθιήζεσλ ζην Αξρεγείν ηνπ ΝΑΣΟ , ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2010, αληαλαθιά ηελ πξφζεζε ηνπ ΝΑΣΟ λα αληηκεησπίζεη έλα απμαλφκελν 

θάζκα κε παξαδνζηαθψλ – ζπκβαηηθψλ - θηλδχλσλ θαη πξνθιήζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

 

Η πκκαρία ζπκβάιιεη ζηνλ αγψλα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πξψηνλ, ην ΝΑΣΟ απνηειεί έλα κφληκν 

θφξνπκ δηαβνχιεπζεο, ηθαλφ λα κεηαηξέςεη ηηο ζπδεηήζεηο ζε ζπιινγηθέο 

απνθάζεηο θαη δξάζεηο . Γεχηεξνλ, ην ΝΑΣΟ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ζηξαηησηηθέο θαη κε ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπλέπεηεο κηαο 
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επίζεζεο. Σξίηνλ, ην ΝΑΣΟ ζπλεξγάδεηαη σο κέξνο ελφο πνιχ κεγάινπ 

δηαθξαηηθνχ δηθηχνπ κε άιια θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο . 

 

3.4   ΝΑΣΟ θαη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο 

Σν ΝΑΣΟ θαηέζηεζε ζαθέο φηη "ε δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ θαη 

άιισλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (WMD) θαη ησλ κέζσλ δηαλνκήο ηνπο, 

απεηιεί κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ηελ παγθφζκηα ζηαζεξφηεηα θαη 

επεκεξία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζα είλαη πην έληνλνο ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πην αζηαζείο πεξηνρέο 

ηνπ θφζκνπ ".  

Οη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηφληζαλ πεξαηηέξσ, θαηά ηε ζχλνδν 

θνξπθήο ηνπο ζην ηθάγν ην Μάην ηνπ 2012, φηη «ε δηάδνζε απεηιεί ην θνηλφ 

καο φξακα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλαλ θφζκν 

ρσξίο ππξεληθά φπια, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο κε δηάδνζεο ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ "37.  

Σν ΝΑΣΟ πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ πξφιεςε ηεο δηάδνζεο ησλ 

φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ θξάηε θαη κε θξαηηθνχο θνξείο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο έιεγρνο ησλ εμνπιηζκψλ, ν αθνπιηζκφο θαη ε κε 

δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη ε ελαξκφληζε ησλ 

ακπληηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ ζπκκαρηθψλ θξαηψλ, απνηεινχλ κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξφιεςεο ηεο δηάδνζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο.  

Η πκκαρία ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

απεηιψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνεηνηκάδεηαη ζπλερψο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπεμέιζεη κηαο επίζεζεο απφ  φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ή ΥΒΡΠ 

(ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ, ξαδηνινγηθψλ θαη ππξεληθψλ φπισλ- φξνο γηα 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο ζηνπο πιεζπζκνχο). Ο 

αγψλαο είλαη αδηάθνπνο θαη επίπνλνο, ελψ απαηηεί ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε, 

                                                           
37 http://www.nato.int/docu/review/2010/Security_2011/2010-
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θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ζπλερή εμάζθεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηαο 

κνξθήο επίζεζεο38.  
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                               Κεθάιαην 4ν 

 

 

4     Η πεξίπησζε ηεο «Έμππλεο Άκπλαο» ή «SMART DEFENCE» 

 

4.1     Γεληθά  

  Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ 

δπζκελή αληίθηππν ζε φιν ην θάζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ 

ησλ ζπκκαρηθψλ ρσξψλ. Ο ακπληηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη έλα απφ ηα 

θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη επνκέλσο νη θπβεξλήζεηο 

είλαη βέβαην φηη ζα κπνπλ ζηνλ πεηξαζκφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ άκπλα σο 

κεηαβιεηή πξνζαξκνγήο, εηδηθφηεξα δε ππφ ην πξίζκα ηεο κε χπαξμεο απηήο 

απεηιήο ζηα ζχλνξα ησλ ρσξψλ ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο απηέο έρνπλ ήδε 

απνθαζίζεη θαη δεκνζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα πξνβνχλ ζε δξαζηηθέο 

κεηψζεηο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ ηνπο. Απφ ην 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

δηαλχεη ηε ρεηξφηεξε πεξίνδφ ηεο απφ ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. ε απηνχο ηνπο θαηξνχο ηεο ιηηφηεηαο, θάζε επξψ πνπ 

εμνηθνλνκείηαη, κεηξάεη θαη, ζπλεπψο, νη απαηηήζεηο επαλεμεηάδνληαη. 

Έλα απφ ηα πξψηα ζχκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε ακπληηθή δαπάλε 

ηνπ θάζε θξάηνπο. Η αλαγθαηφηεηα ηεο Άκπλαο είλαη αδηακθηζβήηεηε γηα θάζε 

θξάηνο θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο ηζρχνο ηνπ. εκαληηθφο φκσο 

παξάγνληαο είλαη θαη ε Οηθνλνκία γηα θάζε ρψξα. Θα πξέπεη ινηπφλ λα βξεζεί 

ε ρξπζή ηηκή γηα ην πψο ζα ζπλδπαζηνχλ, ζηνλ παξφληα θαηξφ, ε Άκπλα θαη ε 

Οηθνλνκία θάζε θξάηνπο.   

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θξίζεο ην πεξηβάιινλ αζθαιείαο ηεο 

πκκαρίαο έρεη αιιάμεη θαη έρεη γίλεη πην πνηθηιφκνξθν θαη απξφβιεπην. Η 

θξίζε ζηε Ληβχε θαη ζηε πξία είλαη πξφζθαηα παξαδείγκαηα, 

ππνγξακκίδνληαο ηνλ απξφβιεπην ραξαθηήξα ησλ ζπγθξνχζεσλ, αιιά θαη 
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ππνδειψλνληαο ηελ αλάγθε γηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, 

θαζψο θαη γηα ηε κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο γηα 

δαπαλεξέο πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο39.  

4.2  Σα ζπζηαηηθά ηεο «Έμππλεο Άκπλαο»  

Καηά ηελ Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζην ηθάγν (20-21 Μαΐνπ 

2012) ηέζεθε σο επηδίσμε ε δηαζθάιηζε ηνπ ζηφρνπ φηη ε πκκαρία ζα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο δπλαηφηεηεο, ψζηε λα δχλαηαη λα 

εθαξκφζεη ην ηξαηεγηθφ Γφγκα πνπ πηνζεηήζεθε ήδε απφ ην 2010, δειαδή 

λα δηαζέηεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αλαπηχμηκσλ, δηαιεηηνπξγηθψλ θαη 

ππνζηεξίμηκσλ δπλάκεσλ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ θαη εμνπιηζκέλσλ, 

ηθαλψλ λα εθπιεξψζνπλ ην επίπεδν θηινδνμίαο ηνπ ΝΑΣΟ κε ρξνληθφ 

νξίδνληα ην 2020: (ΝΑΣΟ Forces 2020). 

 

ηα πιαίζηα απηά, έλα λέν ζρέδην δεκηνπξγήζεθε ζην ΝΑΣΟ: Η «Έμππλε 

Άκπλα». Δίλαη κηα έλλνηα θαη έλα ζρέδην πνπ ελζαξξχλεη ηνπο πκκάρνπο λα 

ζπλεξγαζζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε, απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ 

αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ Γφγκα ηνπ ΝΑΣΟ. Η πξσηνβνπιία 

απηή αλαδεηθλχεη έλα λέν ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ακπληηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΝΑΣΟ 

θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία θαη πέξαλ απηήο. Σν πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα 

είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ν ζπληνληζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ 

θαηά ηνλ βέιηηζην ηξφπν, ε ζπγθέληξσζε θαη ε θνηλή ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ. Πην αλαιπηηθά, νη ππιψλεο ηεο «Έμππλεο Άκπλαο» έρνπλ σο 

εμήο: 

 

 

Ιεξάξρεζε  

                                                           
39 Οκηιία θ. Α/ΓΔΔΘΑ ζην πκπφζην Διιεληθήο Έλσζεο γηα 
Αηιαληηθή θαη Δπξσπατθή πλεξγαζία κε Θέκα “Οηθνλνκηθή 
Κξίζε θαη Άκπλα” 
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Η επζπγξάκκηζε ησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ κε απηέο ηνπ ΝΑΣΟ 

απνηειεί κηα πξφθιεζε εδψ θαη κεξηθά ρξφληα. ην πιαίζην απηφ ινηπφλ, ε 

έμππλε άκπλα απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηαπηφρξνλεο 

θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ζηα δχν απηά επίπεδα, θαηά ηξφπν νηθνλνκηθά 

απνδεθηφ. 

 

Δηδίθεπζε  

 

Καζψο νη πξνυπνινγηζκνί δέρνληαη πηέζεηο, ηα έζλε πξαγκαηνπνηνχλ 

κνλνκεξείο απνθάζεηο γηα λα εγθαηαιείςνπλ νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα. Χο απνηέιεζκα, ην θνξηίν ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ απηψλ ζε λαηντθφ πιαίζην, επηκεξίδεηαη ζηα ππφινηπα θξάηε. Σν 

ΝΑΣΟ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ εμεηδίθεπζε "κέζσ ζρεδηαζκνχ", έηζη 

ψζηε ηα κέιε ηνπ αθελφο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

ζεκείσλ ππεξνρήο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα ζπκθσλήζνπλ λα ζπληνλίδνπλ ηηο 

πεξηθνπέο ησλ ακπληηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαη ηηο φπνηεο κείδνλεο 

αλαζεσξήζεηο ηνπ ακπληηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ κε ηνπο ινηπνχο πκκάρνπο, 

δηαηεξψληαο βέβαηα ζην αθέξαην ηα εζληθά δηθαηψκαηα σο πξνο ηελ εζληθή 

ηνπο θπξηαξρία θαη ηε ιήςε ηειηθψλ απνθάζεσλ.  

πλεξγαζία 

Δλεξγψληαο απφ θνηλνχ, ηα έζλε κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

δπλαηφηεηεο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ νηθνλνκηθψο λα αληαπεμέιζνπλ, θαη λα 

πεηχρνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Η ζπλεξγαζία κπνξεί λα 

ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, φπσο κηα κηθξή νκάδα ρσξψλ κε επηθεθαιήο έλα 

θξάηνο - κέινο, ή κέζσ ζπκθσλεκέλεο ζηξαηεγηθήο κε θξηηήξηα εγγχηεηαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηε γεσγξαθία, ηε λννηξνπία ή ηνπο θνηλνχο 

εμνπιηζκνχο.  
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πληνληζκόο κε ηνπο εηαίξνπο  

Σν ΝΑΣΟ δελ είλαη κφλν ηνπ φκσο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο Άκπλαο. 

Ο απαηηνχκελνο ζπληνληζκφο πξέπεη λα γίλεη θαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα πξαθηηθή: λα ζπκθηιηψζνπλ ηνλ 

επείγνληα ραξαθηήξα ησλ ακπληηθψλ πεξηθνπψλ κε κηα ζχγρξνλα 

ζρεδηαζκέλε άκπλα. Σν ΝΑΣΟ θαη ε ΔΔ, ηδίσο δε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

Άκπλαο, εξγάδνληαη απφ θνηλνχ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη επηθαιχςεηο θαη 

επνκέλσο νη ζπαηάιεο πφξσλ. Η ΔΔ έρεη πξνσζήζεη κηα παξάιιειε 

πξσηνβνπιία κε ηελ επσλπκία “Pooling & Sharing”40 γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ απφ ηελ άκπλα. πγθεθξηκέλα πεδία ζπλεξγαζίαο έρνπλ ήδε 

εληνπηζηεί, ηδίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απηνζρέδησλ εθξεθηηθψλ 

κεραληζκψλ, ηελ πξνζηαζία έλαληη ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ θαη ππξεληθψλ 

νπζηψλ θαη ηελ πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε. Πέξαλ απηψλ, ε «Έμππλε Άκπλα» 

πξνυπνζέηεη επίζεο θαηλνηφκν πνιπεζληθή ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία. Οη 

βηνκεραληθνί εηαίξνη είλαη ζηξαηεγηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ ΝΑΣΟ ζε απηφ ην 

εγρείξεκα. 

Η πεξίπηωζε ηεο «Έμππλεο Άκπλαο» ζε καθξνπξόζεζκε βάζε  

Η «Έμππλε Άκπλα» αλαδείρζεθε σο κηα πξσηνβνπιία κε καθξφπλνν 

νξίδνληα. Οη Αξρεγνί Κξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ελέθξηλαλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

παθέην πνιπεζληθψλ ζρεδίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ γηα θαιχηεξε 

πξνζηαζία ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ, θαιχηεξε επηηήξεζε θαη ξεαιηζηηθφηεξε 

εθπαίδεπζε. Σα ζρέδηα απηά πινπνηνχκελα, ζα πξνζθέξνπλ βειηησκέλε 

επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θαη ζηελφηεξε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ. Θα παξέρνπλ, επίζεο, ηελ 

εκπεηξία γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ ζρεδίσλ ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε. 41  Η «Έμππλε Άκπλα» πξνζδίδεη αλαλεσκέλε 

έκθαζε ζηελ πνιπεζληθή ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί θαη 

δηαηεξεζεί ην απνιακβαλφκελν επίπεδν αζθάιεηαο ζε κηα πεξίνδν 

                                                           
40 http://www.eda.europa.eu/aboutus/whatwedo/pooling-and-sharing 
41http://www.nato.int/cps/en/SID-D7786AC7-
34A7CCDE/natolive/topics_84268.htm 
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νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο. Χζηφζν, είλαη πξνθαλέο φηη, φηαλ κηα ζεηξά απφ ρψξεο 

πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ακπληηθέο δπλαηφηεηεο άιισλ 

ρσξψλ, ηφηε πξνδήισο αλαθχπηνπλ δεηήκαηα δηαηήξεζεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο. Δδψ ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη ε «Έμππλε Άκπλα» θαηά 

θαλφλα απνηειεί ζπλεξγαζία, ρσξίο πξνβιήκαηα εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ή 

θπξηαξρίαο. Ο ζθνπφο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε λα κελ νδεγήζεη ηα θξάηε – 

κέιε ζε θξίζε ηεο άκπλαο, φπνπ νη ακπληηθέο δαπάλεο ζα πεξηθφπηνληαη πξνο 

φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο.  

Σα θξάηε-κέιε ζπκθψλεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ ζρέδηα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο 

ηεο «Έμππλεο Άκπλαο», ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ θνηλή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ αληηππξαπιηθή πξνζηαζία 

ηνπ ΝΑΣΟ θαη γηα ηελ επηηήξεζε ηφζν ηνπ εδάθνπο φζν θαη ηνπ ελαέξηνπ 

ρψξνπ ηνπ ΝΑΣΟ. 

   Η «Έμππλε Άκπλα» ζα πξέπεη ινηπφλ λα ζεσξεζεί σο κηα επθαηξία ηα 

θξάηε λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ θνηλνχ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο 

πνπ δηαλχνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη ε θξίζε θαίλεηαη λα επηβάιιεη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο ακπληηθήο πνιηηηθήο. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε δπζθνιία εμαζθάιηζεο ππνζηήξημεο ησλ ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ ζε 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη επηθνηλσληαθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα επαλαθαζνξίδεη ηα 

φξηα κεηαμχ ησλ δσηηθψλ θαη ησλ κεηδφλσλ ζπκθεξφλησλ ησλ ζπκκαρηθψλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 

Με πξαθηηθνχο φξνπο ε «Έμππλε Άκπλα» θηλδπλεχεη λα γίλεη ην απφιπην 

«άιινζη» ζηα ρέξηα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ ακπληηθψλ 

δαπαλψλ. Πάληα ππάξρνπλ γείηνλεο πνπ θαηά ηε γλψκε θάπνησλ ζα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνπο ινηπνχο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ηνπ βάξνπο 

ηεο ακπληηθήο δαπάλεο. Η «Έμππλε Άκπλα» φκσο δε ζα ιεηηνπξγήζεη εάλ 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάπνηα θξάηε γηα λα κεηψζνπλ ή θαη κεδελίζνπλ ηηο 

ακπληηθέο ηνπο δαπάλεο, εθκεηαιιεπφκελα κεγαιχηεξα θξάηε πνπ ζα 

δηαηεξήζνπλ ην πιήξεο ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θάζκαηνο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο.  
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4.3    Έμππλε Άκπλα θαη Διιάδα 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ηεο «Έμππλεο Άκπλαο»  ζηελ 

Διιάδα. Η δέζκεπζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ «Έμππλε  Άκπλα» είλαη κηα 

πξφθιεζε γηα ηελ Διιάδα. Παξά ην φηη νξηζκέλνη ζεσξνχλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο 

θαη πεξηθνπψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο κνλφδξνκν, είλαη αλάγθε λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη ε «Έμππλε Άκπλα» δελ ζεκαίλεη πεξηθνπέο δαπαλψλ, αιιά 

δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ κε ηξφπν πην απνηειεζκαηηθφ, 

ζπληνληζκέλν θαη ηζνξξνπεκέλν, κέζα απφ θνηλά απνδεθηέο, δηαθαλείο θαη 

εθαξκνζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη πξφηππα, φπσο ην ζχζηεκα Δζληθνχ 

Ακπληηθνχ ρεδηαζκνχ θαζψο θαη ε Γηαδηθαζία Ακπληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ 

ΝΑΣΟ (NDPP). 

Η Διιάδα ζπλερίδεη λα επελδχεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά επί ηνπ ΑΔΠ 

-ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ινηπνχο ζπκκάρνπο-ζε φηη αθνξά ηηο ακπληηθέο 

δαπάλεο. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ επξένο 

θάζκαηνο απεηιψλ θαη πξνθιήζεσλ αζθαιείαο. Αλακθίβνια, ρσξίο απηέο ηηο 

απεηιέο θαη πξνθιήζεηο, νη δαπάλεο γηα ηελ άκπλα ζα ήηαλ κηθξφηεξεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, αλ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ έμππλε άκπλα πξνζπαζνχλ λα απνθέξνπλ 

νθέιε ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, είλαη δχζθνιν γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα 

δνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα άκεζα. 

 Γπζηπρψο ζε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξα ιηηφηεηαο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο, δεηήκαηα φπσο ε «Έμππλε Άκπλα» κπνξνχλ λα 

εθιεθζνχλ απφ ηελ θνηλσλία σο δεπηεξεχνληα δεηήκαηα πξνβιεκαηηζκνχ. 

Όζν φκσο ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα, ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ε 

έμππλε άκπλα έλαληη απηψλ ζα αλαδεηθλχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν.42 

 

 

 

                                                           
42 Οκηιία θ. Α/ΓΔΔΘΑ ζην πκπφζην Διιεληθήο Έλσζεο γηα 
Αηιαληηθή θαη Δπξσπατθή πλεξγαζία κε Θέκα “Οηθνλνκηθή 
Κξίζε θαη Άκπλα” 
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                                             Κεθάιαην 5ν 

 

 

5 Η ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ  

 

5.1   Γεληθά 

 Η Διιάδα ζπκπιήξσζε εμήληα ρξφληα παξνπζίαο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012. Η έληαμε ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ έγηλε 

ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε Διιάδα εμέξρνληαλ ελφο θαηαζηξεπηηθνχ παγθνζκίνπ  

πνιέκνπ θαη ελφο νιέζξηνπ γηα ηε ρψξα εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σελ πεξίνδν απηή 

ε Διιάδα πξνζέξρεηαη ζην ΝΑΣΟ κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε 

ηεο πκκαρίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο απέλαληη ζηελ απεηιή ηεο επνρήο, 

αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηεο πκκαρίαο απέλαληη ζηελ εζληθή 

απεηιή ηελ Σνπξθία.  

Η Διιάδα ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζα ζπκκεηάζρεη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

ΝΑΣΟ αλά ηνλ θφζκν, παξακέλνληαο πηζηή ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη αμίεο 

ηνπ  Οξγαληζκνχ. Η Διιάδα φκσο πξνζδνθά απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ θαη ζε ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο απεηιήο 

πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ Σνπξθία αιιά θαη απφ γείηνλεο ρψξεο κε κέιε ηνπ 

ΝΑΣΟ. 

5.2 Διιάδα θαη ΝΑΣΟ ζήκεξα 

 ην πιαίζην ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο ε ρψξα καο έρεη ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζε θξίζηκεο απνζηνιέο, φπσο ε KFOR (Κφζνβν), ε 

ISAF(Αθγαληζηάλ), ε Active Endeavour (πεξηπνιίεο ζηε Μεζφγεην) θαη ε 

Ocean Shield (πεηξαηεία ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο) θαη ζπκκεηείρε ζε κεγάιεο 

αλζξσπηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο ηνπ 2005 κεηά ηνλ ηπθψλα Καηξίλα 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην ζεηζκφ ζην Παθηζηάλ. 
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Πην πξφζθαηα, ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδαο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ακάρσλ ζηε 

Ληβχε, ελψ ε Κξήηε ιεηηνχξγεζε σο θέληξν κεηαθνξάο θαη πξνζηαζίαο 

πξνζθχγσλ απφ ηα πεδία ησλ ζπγθξνχζεσλ43.  

Παξάιιεια, ε Διιάδα δηαηεξεί δσληαλέο ηηο ζρέζεηο ηεο κε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλειάκβαλε 

πξσηνβνπιίεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε θξαηψλ πνπ ήηαλ ζε αληηπαξάζεζε 

κεηαμχηνπο. 

Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη νη γεηηνληθέο ρψξεο έβιεπαλ ηελ Διιάδα σο ηελ πφξηα 

πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη σο ππφδεηγκα ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηίαο, αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. 

Η εκθάληζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ θνπίσλ θαη ζεηξά εμειίμεσλ πνπ δελ έθεξαλ 

απνηέιεζκα, φπσο θαη ε ζηάζε ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν ηεο θαηάξξεπζεο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, απνδπλάκσζαλ ηελ επηξξνή ηεο Διιάδαο ζηελ πεξηνρή. 

Θεηηθά, σζηφζν, αμηνινγείηαη ε πξνζέγγηζε κε ηε γεηηνληθή Σνπξθία, κε ηελ 

νπνία, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε νπζηαζηηθή πξφνδνο ζηηο 

δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο καδί ηεο, ην θιίκα έρεη βειηησζεί. Έλα 

κίληκνπκ θιίκα εκπηζηνζχλεο, αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Άγθπξα κεηψλεη 

ηνλ θίλδπλν απξφβιεπησλ πεξηπινθψλ. 

Οη εμειίμεηο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ε απνκπζνπνίεζε ηεο απνθαινχκελεο 

Αξαβηθήο Άλνημεο κε ηελ παξαηεξνχκελε αζηάζεηα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ 

απηψλ, κε θνξπθαία πεξίπησζε ηηο δξακαηηθέο εμειίμεηο ζηελ Αίγππην, ε 

απνηεικάησζε θαη ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηε πξία, νη θνηλσληθνί θιπδσληζκνί 

ζηελ Σνπξθία, έρνπλ δηακνξθψζεη έλα ηδηαίηεξα επηθίλδπλν θαη αζηαζέο 

πνιηηηθφ ηνπίν, κε πξφβιεςε γηα γεληθφηεξε αζηάζεηα, κε παξάιιειε έμαξζε 

ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, αιιά θαη εζλνηηθέο ζπγθξνχζεηο, πνπ 

                                                           
43 http://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/omilies-upeks-dema-kai-gen-
grammatea-nato-af-rasmussen-se-emerida-eliamep-gia-ta-60-khronia-
summetokhes-tes-elladas-sto-nato.html 
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πξναλαγγέιινπλ ηδηαίηεξα δπζκελείο εμειίμεηο, φρη κφλνλ γηα ηελ πεξηνρή, 

αιιά θαη γηα ηελ Δπξψπε. 

 

ε απηφ ην ηνπίν, ε Διιάδα, παξά ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

εμαθνινπζεί λα βηψλεη, επέηπρε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα λα αλαηξέςεη ην θιίκα 

θαη θαιείηαη ηψξα λα επηρεηξήζεη ηελ επηζηξνθή ηεο ζην δηεζλέο γεσπνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ, κε ζηξαηεγηθή θαη ζηνρεχζεηο, αιιά θαη κε πεηζηηθφηεηα 

επηρεηξεκάησλ θαη ζέζεσλ44. 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 www.onalert.gr/stories/ yetha-dimitri-avramopoulou 
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                                Κεθάιαην 6ν 

 

 

6.  ΝΑΣΟ θαη πξία 

 

6.1 Γεγνλφηα θαη αληίδξαζε ηνπ ΝΑΣΟ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε ρψξεο ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ε αξθεηέο Αξαβηθέο ρψξεο 

μεθίλεζαλ εμεγέξζεηο ηνπ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηα θπβεξλεηηθά θαζεζηψηα, 

εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο: νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο, νη ζθιεξέο θαη κε δεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο, ε δηαθζνξά θαη ε 

ζξεζθεπηηθή πφισζε. 

Μεηά ηα γεγνλφηα ζηε Ληβχε, ε πξία θιέγεηαη ζηελ θπξηνιεμία απφ ηελ 

εκθχιηα δηακάρε πνπ έρεη μεζπάζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο. Σν θαζεζηψο Άζαλη 

βξίζθεηαη ζε εκπφιεκε ζχγθξνπζε κε αληηθαζεζησηηθέο δπλάκεηο, ελψ ε 

ζχγθξνπζε απηή απεηιεί λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δλ 

κέζσ απηήο ηεο θξίζεο κηα ρεκηθή πξνζβνιή ζε πεξηνρή ηεο Γακαζθνχ, 

φμπλε ηελ θαηάζηαζε θαη πξνθάιεζε πνιιέο αληηδξάζεηο παγθνζκίσο.  

Σν Βνξεηναηιαληηθφ πκβνχιην αλαιχνληαο ηελ θαηάζηαζε ζηελ πξία 

θαηαδηθάδεη αξρηθά κε ηνλ εληνλφηεξν δπλαηφ ηξφπν απηέο ηηο εμσθξεληθέο 

επηζέζεηο, νη νπνίεο πξνθάιεζαλ κεγάιεο απψιεηεο ζε αλζξψπηλεο δσέο.45 

 

Οη χκκαρνη ηνπ ΝΑΣΟ εμέθξαζαλ ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηνπο πξνο ηνλ 

ΟΗΔ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ λα βξεζνχλ νη ππαίηηνη ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ, αιιά 

θαη γηα λα πηέζεη ηε πξηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρεκηθνχ 

νπινζηαζίνπ. Σν ζπξηαθφ θαζεζηψο δελ κπφξεζε λα παξάζρεη άκεζε θαη 

                                                           
45 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_102590.htm 
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αζθαιή πξφζβαζε ζηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο έξεπλέο 

ηνπο αθελφο, αθεηέξνπ δε νη επηζεσξεηέο δελ κπφξεζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε 

έλα αζθαιέο πφξηζκα γηα ην πνηνο επζχλεηαη γηα ηε ξήςε ρεκηθψλ. 

 

Η ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη 

αζθάιεηα θαη ε ρξήζε ηνπο ζπληζηά ζαθή παξαβίαζε ησλ καθξνρξφλησλ 

δηεζλψλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ. Τπφ ηε δηεζλή πίεζε θαη θαηαθξαπγή, ην 

ζπξηαθφ θαζεζηψο, πνπ δηαηεξεί ηελ επηκέιεηα ησλ απνζεκάησλ ησλ ρεκηθψλ 

φπισλ, πξφζθαηα αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηνπ λα ηα θαηαζηξέςεη.  

Σν ΝΑΣΟ κεηά ηελ πνιχρξνλε παξνπζία ηνπ ζην Αθγαληζηάλ θαη ηελ 

πξφζθαηε επηρείξεζε ζηε Ληβχε, παξνπζηάδεηαη κε πεξηνξηζκέλε δηάζεζε γηα 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο. Απηή ε δηάζεζε απνηππψλεηαη θαλεξά 

θαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπ Γ.Γ. ηνπ ΝΑΣΟ Άληεξο Φνγθ Ράζκνπζελ, φπνπ αλ 

θαη ηάζζεηαη ππέξ κηαο ζηξαηησηηθήο απάληεζεο, ν Άληεξο Φνγθ Ράζκνπζελ 

δείρλεη θαηαλφεζε γηα ηελ ηαθηηθή ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ Μπαξάθ 

Οκπάκα λα δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ Κνγθξέζνπ: «Γηα ηηο δεκνθξαηίεο κηα 

ζηξαηησηηθή αληίδξαζε δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πεηζζεί 

πξψηα ε θνηλή γλψκε. Υξεηάδεηαη επνκέλσο ρξφλνο. Μπνξεί λα είλαη 

απνγνεηεπηηθφ, αιιά έηζη ιεηηνπξγνχλ νη δεκνθξαηίεο». 

Ο ΓΓ ηνπ ΝΑΣΟ δήισζε, ηέινο, φηη θαηά ηελ άπνςή ηνπ ε επίιπζε ηεο θξίζεο 

ζηε πξία κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν πνιηηηθά θαη φρη ζηξαηησηηθά.46 

 

6.2 Ιδηαηηεξφηεηεο ηεο πξίαο 

Πνιινί αλαξσηνχληαη γηαηί δελ απνθαζίζηεθε κηα ζηξαηησηηθή 

επέκβαζε ζηε πξία, φπσο έγηλε γηα παξάδεηγκα ζηε Ληβχε. Η πεξίπησζε 

φκσο ηεο πξίαο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή ηεο Ληβχεο.  

Η Ρσζία θαη ε Κίλα απνηεινχλ ζπκκάρνπο ηνπ θαζεζηψηνο Άζαλη, θαη ζην 

ζπκβνχιην αζθαιείαο ηνπ Ο.Η.Δ. ςήθηζαλ λα κελ γίλεη επέκβαζε, αιιά  θαη 

ην Ιξάλ καδί κε ηε Ρσζία ζπλεξγάδνληαη κε ηε πξία ζε ζέκαηα εμνπιηζκψλ. 

                                                           
46 http://www.skai.gr/news/world/article/241083/to-nato-den-tha-eblakei-
amesa-sti-suria 
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Παξάιιεια ε δηάζπαζε ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ησλ 

αληηθαζεζησηηθψλ θαη ε δξάζε νκάδσλ ηεο Al Qaida ζηε ρψξα, πξνθαινχλ 

ηνλ ζθεπηηθηζκφ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Γχζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ΗΠΑ 

θαζψο δελ επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ δπλεηηθά κε ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο47.   

Παξ’φια απηά αξθεηνί εηδηθνί αλαιπηέο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα 

ηελ επέκβαζε ζηε πξία. Ο πξψελ δηνηθεηήο ησλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ ηεο 

Δπξψπεο ζην ΝΑΣΟ ηελ πεξίνδν 2009-2013 Διιελνακεξηθαλφο Ναχαξρνο 

Σδέηκο ηαπξίδεο, ηάζζεηαη ππέξ κηαο άκεζεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηε πξία, αθφκε θαη ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Κνζφβνπ ην 1999. 

Ο Σδέηκο ηαπξίδεο ππνζηεξίδεη φηη ε αλάιεςε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο, ε νπνία 

ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη κε επηζέζεηο θαηά θαίξησλ ππνδνκψλ ηνπ θαζεζηψηνο 

'Αζαλη, δειαδή κε επηζέζεηο ζε αεξνπνξηθά θέληξα, θέληξα ειέγρνπ θαη 

δηνίθεζεο, ππξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζα κείσλε αηζζεηά ηνλ θίλδπλν πνπ 

ζέηεη ε πξία γηα ηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα. Δπίζεο, δηαηππψλεη ηελ άπνςε 

φηη ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο απηνάκπλαο, ιφγσ 

ηεο απεηιήο πνπ ζέηεη ην θαζεζηψο ηεο πξίαο γηα ηελ Σνπξθία, ηεο ζπλνιηθήο 

απεηιήο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, αιιά θαη ηεο εμέιημεο ηεο δηεζλνχο 

αξρήο ηεο «επζχλεο γηα πξνζηαζία». 

Αλαθεξφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο λαηντθήο επέκβαζεο ζην Κφζνβν ρσξίο 

ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΟΗΔ, ν θ. ηαπξίδεο ηελ ραξαθηεξίδεη σο κηα 

επηηπρεκέλε επηρείξεζε, θαζψο ην ΝΑΣΟ εληζρχζεθε απφ πιεπξάο 

αζθάιεηαο, ε εηξήλε ζηελ πεξηνρή ζρεδφλ απνθαηαζηάζεθε θαη έλα 

αλεμάξηεην Κφζνβν αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα απφ πεξίπνπ 100 θξάηε, φπσο 

ηνλίδεη48. 

 

                                                           
47 http://www.policymic.com/articles/53823/nato-would-go-into-syria- 
48 http://www.nytimes.com/2013/09/03/opinion/nato-must-help-obama-on-
syria.html 
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                               Κεθάιαην 7ν 

 

 

7.  Γηαπηζηψζεηο-πκπεξάζκαηα 

 

 Σν NATO ζρεδηάζηεθε σο ζπκκαρία θιεηζηνχ ηχπνπ κε ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν θαη ζθνπφ θαη φρη σο έλαο ππεξκεγέζεο δηεζλήο νξγαληζκφο. Απνηειεί 

έλα κφληκν forum ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΗΠΑ θαη Δπξψπεο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο, φπνπ ηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο 

απνθάζεηο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ ηέζεθε ην ζέκα ηνπ ξφινπ 

πνπ ζα αλαιάκβαλε ην ΝΑΣΟ ζηε λέα επνρή πνπ πξφβαιε. Ο Οξγαληζκφο 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο λένπ ηχπνπ απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, δηεπξχλνληαο ηνλ φξν «αζθάιεηα» θαη ην πεδίν δξάζεο ηνπ. 

Σν ΝΑΣΟ εμειίζζεηαη ζε παγθφζκην νξγαληζκφ δηεζλνχο αζθάιεηαο κε 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε λένπ είδνπο απεηιψλ φπσο αζχκκεηξεο, δηαζπνξά 

φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, επηζέζεηο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν, θιπ. Σαπηφρξνλα ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

φζν θαη κε κε θξαηηθνχο θαη αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο, θαη αληαπνθξίλεηαη 

ζε απεηιέο πέξαλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ δξάζεο ηνπ49.  

Σν ΝΑΣΟ κεηαηξέπεηαη απφ κία ακηγψο ακπληηθή πκκαρία ζε έλαλ 

πνιηηηθν-ζηξαηησηηθφ νξγαληζκφ αζθαιείαο. Σν ΝΑΣΟ, δελ επηζπκεί λα 

δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ελφο «παγθφζκηνπ ρσξνθχιαθα», νχηε επηδηψθεη λα 

ακθηζβεηήζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζην πεδίν ηεο 

δηαθχιαμεο ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Απηή δελ είλαη θαη νχηε 

πξέπεη λα είλαη ε θηινδνμία ηνπ. Η εκπεηξία ηεο πκκαρίαο σζηφζν, απφ ηε 

δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ε πιεζψξα ησλ κέζσλ πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, δελ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο. 

                                                           
49   USA AMBASSADOR IN GREECE Mr Daniel Bennet Smith:  νκηιία ζε 
εκεξίδα γηα ηελ επξσ- αηιαληηθή θηιία θαη ζπλεξγαζία, ΤΠΔΞ, 10-12-12Αζήλα 
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Ο Οξγαληζκφο αλαβαζκίδεη ζπλερψο ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ, ελζσκαηψλνληαο πςειή ηερλνινγία γηα λα 

αληηκεησπίζεη λένπ ηχπνπ απεηιέο φπσο θπβεξλν-απεηιέο, ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο θαη δηαζπνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Παξάιιεια ην ΝΑΣΟ 

αλαπξνζαξκφδεη ηα επηρεηξεζηαθά ηνπ ζρέδηα απμάλνληαο ηελ αθηίλα δξάζεο 

ηνπ,  ψζηε λα κπνξεί λα επηρεηξεί ζε έλαλ πην δηεπξπκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, 

αλαιακβάλνληαο ην ξφιν εγγπεηή ηεο εηξήλεο.    

ηελ ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα θξάηε-

κέιε ηνπ ΝΑΣΟ αλαγθάζηεθαλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ακπληηθή ηνπο πνιηηηθή 

ζηα λέα δεδνκέλα. Οη ακπληηθέο δαπάλεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαη 

ππνινγίζηκν παξάγνληα θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα θξάηε-κέιε απνθάζηζαλ ζηε 

ζχλνδν θνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ αλάινγα 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ρσξίο λα απνδπλακψζνπλ ηελ ακπληηθή ηνπο 

ζσξάθηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΝΑΣΟ. Σν πξφγξακκα «SMART 

DEFENCE» απνζθνπεί ζην λα δηεπθνιχλεη ηα θξάηε-κέιε λα απνιακβάλνπλ 

κε νηθνλνκηθφ ηξφπν ηα νθέιε ηεο ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο.   

Η ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην ΝΑΣΟ, ε νπνία πνιιέο θνξέο ζην 

παξειζφλ έρεη γίλεη ζεκείν αλαθνξάο θαη ακθηζβεηήζεσλ, είλαη φρη απιψο 

πνιηηηθά δεδνκέλε αιιά θαη γεσζηξαηεγηθά επηβαιινκέλε θαη ηνχην, φρη 

κφλνλ, ιφγσ ησλ αλνηθηψλ αληηπαξαζέζεψλ καο κε νξηζκέλνπο εθ ησλ 

γεηηφλσλ καο. 

Σα ζρεηηθά δεηήκαηα ησλ λαηντθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπινθψλ 

παγθνζκίσο θαζψο θαη ηνπ ειιεληθνχ ξφινπ ζ΄απηέο, πξέπεη λα 

πξνζεγγίδνληαη κε νξηζκέλεο ζηαζεξέο, φπσο ε επηδίσμε ζεβαζκνχ ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηεο Γηεζλνχο λνκηκφηεηαο, αιιά κε παξάιιειε 

πξνψζεζε ησλ εηδηθφηεξσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εθ ησλ έζσ, ζην πιαίζην 

ηεο δηαβνπιεχζεσο πνπ πξνεγείηαη ηεο ιήςεσο ησλ ζπκκαρηθψλ απνθάζεσλ 

θαη ζηελ βάζε πάληνηε ηνπ θαλφλνο ηνπ consensus. Απνπζία ηεο Διιάδνο ή 

ππνβαζκηζκέλε ζπκκεηνρή ζπλεπάγεηαη θφζηνο γηα ηελ ρψξα, φπσο απέδεημε 

ε εκπεηξία απφ ην 1974 θαη εληεχζελ. 
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Δθηηκάηαη φηη ε ππέξβαζε ηεο ζεκεξηλήο  νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζα δψζεη 

ζαθψο θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ειιεληθήο ζπλεηζθνξάο ζην ζπκκαρηθφ 

γίγλεζζαη ζε νξίδνληα δεθαεηίαο. Απαηηείηαη ινηπφλ πνιηηηθή βνχιεζε, 

δέζκεπζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθν-ζηξαηησηηθνχ 

παξάγνληνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο εληφο πκκαρίαο 

θαη ζε επηδίσμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο50. 

Σν ΝΑΣΟ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα αζθάιεηαο γηα ηα θξάηε-κέιε πνπ ην απαξηίδνπλ, αιιά θαη λα 

απνηειεί κηα εγγπεηηθή δχλακε ζπιινγηθήο αζθαιείαο. Μεηά ην ηέινο ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη κε ηελ αλάδπζε λέσλ κνξθψλ απεηιψλ ζην παγθφζκην 

ρψξν, ην ΝΑΣΟ άξρηζε λα αλαπξνζαξκφδεη ηελ πνιηηηθή θαη επηρεηξεζηαθή 

ηνπ ιεηηνπξγία. Η κεηεμέιημε ηνπ ΝΑΣΟ είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπηρεηξεζηαθά ν Οξγαληζκφο είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε 

απεηιή εκθαληζηεί. Η απφθαζε γηα ηελ αληίδξαζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

δηάθνξσλ απεηιψλ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κεηά απφ ζχγθιηζε ησλ ζέζεσλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, ψζηε λα ππάξρεη νκνθσλία θαη θνηλή δέζκεπζε γηα ηελ 

ακπληηθή πνιηηηθή πνπ ζα αζθεί ν Οξγαληζκφο.  

Η πκκαρία ζηε δχζθνιε απηή πεξίνδν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ππφ 

ην πλεχκα ηεο νηθνλνκίαο, ρσξίο λα κεηψζεη ηελ ακπληηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη λα 

παξεθθιίλεη ηνπ ακπληηθνχ ηεο πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη πξνθιήζεηο ζα 

ζπλερίζνπλ λα παξνπζηάδνληαη ζην δηεζλέο πξνζθήλην, νη γεσπνιηηηθέο 

αλαθαηαηάμεηο είλαη ήδε παξνχζεο θαη ην ΝΑΣΟ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εγεζεί θαη λα εγγπεζεί ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο θαη εηξήλεο. 

 

 

 

                                                           
50 Οκηιία Πξζβεο ε.η. Γ.αββατδε, Greece and nato : present and future 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

«Α» The North Atlantic Treaty 4 Απξηιίνπ 1949 

 

The North Atlantic Treaty (1949) 
Washington D.C. - 4 April 1949 
The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the 
Charter of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all 
governments. 
They are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilisation of 
their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of 
law. They seek to promote stability and well-being in the North Atlantic area. 
They are resolved to unite their efforts for collective defence and for the preservation 
of peace and security. They therefore agree to this North Atlantic Treaty: 
Article 1 
The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any 
international dispute in which they may be involved by peaceful means in such a manner 
that international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their 
international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the 
purposes of the United Nations. 
Article 2 
The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly 
international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better 
understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting 
conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international 
economic policies and will encourage economic collaboration between any or all of them. 
Article 3 
In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and 
jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and 
develop their individual and collective capacity to resist armed attack. 
Article 4 
The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial 
integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened. 
Article 5 
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North 
America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if 
such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective 
self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the 
Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other 
Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and 
maintain the security of the North Atlantic area. 
Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be 
reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security 
Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace 
and security. 
Article 6 (1) 
For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to 
include an armed attack: 
• on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian 
Departments of France (2), on the territory of or on the Islands under the jurisdiction of 
any of the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer; 
• on the forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories 
or any other area in Europe in which occupation forces of any of the Parties were 
stationed on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or 
the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer. 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20120822_nato_treaty_en_light_2009.pdf
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Article 7 
This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and 
obligations under the Charter of the Parties which are members of the United Nations, or the 
primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and 
security. 
Article 8 
Each Party declares that none of the international engagements now in force between it and 
any other of the Parties or any third State is in conflict with the provisions of this Treaty, and 
undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this Treaty. 
Article 9 
The Parties hereby establish a Council, on which each of them shall be represented, 
to consider matters concerning the implementation of this Treaty. The Council shall be 
so organised as to be able to meet promptly at any time. The Council shall set up such 
subsidiary bodies as may be necessary; in particular it shall establish immediately a defence 
committee which shall recommend measures for the implementation of Articles 3 and 5. 
Article 10 
The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to 
further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area 
to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing 
its instrument of accession with the Government of the United States of America. The 
Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of 
each such instrument of accession. 
Article 11 
This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with 
their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited 
as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify 
all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States 
which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including 
the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United 
Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect 
to other States on the date of the deposit of their ratifications. (3) 
Article 12 
After the Treaty has been in force for ten years, or at any time thereafter, the Parties shall, 
if any of them so requests, consult together for the purpose of reviewing the Treaty, having 
regard for the factors then affecting peace and security in the North Atlantic area, including 
the development of universal as well as regional arrangements under the Charter of the 
United Nations for the maintenance of international peace and security. 
Article 13 
After the Treaty has been in force for twenty years, any Party may cease to be a Party one 
year after its notice of denunciation has been given to the Government of the United States of 
America, which will inform the Governments of the other Parties of the deposit of each notice 
of denunciation. 
Article 14 
This Treaty, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in 
the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies will be 
transmitted by that Government to the Governments of other signatories. 
1. The definition of the territories to which Article 5 applies was revised by Article 2 
of the Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of Greece and Turkey 
signed on 22 October 1951. 
2. On January 16, 1963, the North Atlantic Council noted that insofar as the former 
Algerian Departments of France were concerned, the relevant clauses of this Treaty 
had become inapplicable as from July 3, 1962. 
3. The Treaty came into force on 24 August 1949, after the deposition of the ratifications 
of all signatory states. 
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NATO Joint Force Training 
Centre (JFTC) - Bydgoszcz, 
PL 

  

  

NATO Maritime Interdiction 
Operational Training Center 
(NMIOTC) - Souda Naval 
Base, Crete, GR 

  

 

 

NATO School - 
Oberammergau, DE    

 

 

Joint Analysis and Lessons 
Learned Centre - Lisbon, PT    

 

Other NATO Command & Staff 
Organisations   

http://www.ndc.gr/
http://www.ndc.gr/
http://www.e3a.nato.int/
http://www.e3a.nato.int/
http://www.afsouth.nato.int/organization/Strikfornato/StrikForNATO.htm
http://www.afsouth.nato.int/organization/Strikfornato/StrikForNATO.htm
http://www.act.nato.int/
http://www.act.nato.int/
http://www.jwc.nato.int/
http://www.jftc.nato.int/
http://www.jftc.nato.int/
http://www.nmiotc.gr/
http://www.nmiotc.gr/
https://www.natoschool.nato.int/
http://www.jallc.nato.int/
http://www.jallc.nato.int/
http://www.facebook.com/NATOE3AComponent
http://twitter.com/E3AComponent
http://www.facebook.com/NATO.ACT?v=wall
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/NATO.JWC
http://www.youtube.com/user/JWCNATO
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Canada-US Regional 
Planning Group (CUSRPG)    

  

NATO Airborne Early Warning 
and Control Force Command 
(NAEW&CFC) - Mons, BE  

  

  

Combined Joint Planning 
Staff (CJPS) - Mons, BE   

Organizations and Agencies 

 

Support 

  

NATO Support Agency (NSPA)  

   

NATO Maintenance Supply Agency (NAMSA) 

   

NATO Airlift Management Agency (NAMA) 

   

Central Europe Pipeline Management Agency (CEPMA) 

 

Communications and information 

  

NATO Communications and Information Agency (NCI Agency)  

 

   

NATO C3 Organisation 
 

   

NATO CIS Services Agency (NCSA) 
 

   

NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) 
 

 

Science and Technology (S&T) 

  

NATO Science and Technology Organization (STO)  

 

   

Science and Technology Board 
 

   

Programme Office for Collaborative S&T 
 

   

Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE)  

 

 

NATO Standardization Agency (NSA)  

 

Programme Offices 

  

NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency 
(NAGSMA)  

  

NATO Helicopter Design and Development Production and Logistics 
Management Agency (NAHEMA)  

  

NATO Medium Extended Air Defence System Design and 
Development, Production and Logistics Management Agency 
(NAMEADSMA) 

 

  

NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management 
Agency (NAPMA)  

 

 

Civil Emergency Planning 

  

Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC)  

  

Civil Emergency Planning Boards and Committees 

  

Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC)  

 

Air Traffic Management, Air Defence 

  

The NATO Air Traffic Management Committee (NATMC)  

  

The NATO Air Defence Committee (NADC)  

  

Military Committee Air Defence Study Working Group (MC-ADSWG) 

  

NATO Programming Centre (NPC) 

 

Airborne Early Warning  

  

The NATO Airborne Early Warning and Control Programme 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_88734.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69332.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_88745.htm
http://www.cmre.nato.int/
http://nsa.nato.int/
http://www.nato.int/eadrcc/index.html
http://www.npc.nato.int/
http://www.napma.nato.int/
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Management Organisation (NAPMO)  

 

Electronic Warfare  

  

NATO Electronic Warfare Advisory Committee (NEWAC)  

 

Meteorology  

  

Military Committee Meteorological Group (MCMG)  

 

Military Oceanography 

  

The Military Oceanography (MILOC) Group 

 

Education and Training 

  

NATO Defense College (NDC)  

 

  

The NATO School - Oberammergau, Germany  

  

NATO Communications and Information Systems (NCISS) School 

  

The NATO Training Group (NTG)  

  

NATO Maritime Interdiction Operational Training Center - NMIOTC - 
Souda Naval Base, Crete, GR 

 

NATO accredited Centres of Excellence  

  

Centre for Analysis and Simulation for the Preparation of Air 
Operations  

  

Civil Military Cooperation  

  

Cold Weather Operations  

  

Combined Joint Operations from the Sea  

  

Command and Control 

  

Cooperative Cyber Defence  

  

Counter Improvised Explosive Devices  

  

Defence Against Terrorism  

  

Human Intelligence  

  

Joint Air Power Competence Centre  

  

Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence  

  

Military Engineering  

  

Military Medical  

  

Naval Mine Warfare  

  

Operations in Confined and Shallow Waters  

 

Project Steering Committees/Project Offices  

  

Alliance Ground Surveillance Capability Provisional Project Office 
(AGS/PPO)  

  

Battlefield Information Collection and Exploitation System (BICES)  

  

NATO Continuous Acquisition and Life Cycle Support Office (CALS)  

  

NATO FORACS Office  

  

Munitions Safety Information Analysis Center (MSIAC) 
 

 

 

 

http://www.ndc.nato.int/
http://www.natoschool.nato.int/
http://www.nciss.nato.int/
http://www.nato.int/structur/ntg/home.htm
http://www.nmiotc.gr/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_68372.htm
http://www.caspoa.org/
http://www.caspoa.org/
http://www.cimic-coe.org/
http://coe-cwo.org/
http://www.secondfleet.navy.mil/
http://www.c2coe.org/beta/index.php
http://www.ccdcoe.org/
http://www.coec-ied.es/
http://www.coedat.nato.int/
http://www.natohcoe.org/
http://www.japcc.de/
http://www.jcbrncoe.cz/
http://milengcoe.org/
http://www.coemed.hu/coemed/index.php
http://www1.eguermin.org/
http://www.coecsw.org/
http://www.dcnicn.com/ncmb/
http://www.nato.int/related/foracs/home.htm
http://www.msiac.nato.int/
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«Γ» Σαπηφηεηα ηνπ ΝΑΣΟ 

 

NATO Member countries  

Each member nation is normally represented on the North Atlantic Council by 
an Ambassador or Permanent Representative supported by a national 
delegation composed of advisers and officials who represent their country on 
different NATO committees. The Council also meets from time to time at the 
level of Heads of State and Heads of Government or Ministers of Foreign 
Affairs and Ministers of Defence. 

 NATO Heads of State  
 NATO Heads of Government  
 NATO Ministers of Foreign Affairs  
 NATO Ministers of Defence  
 NATO Permanent Representatives 

  

Partner Countries 

Partner countries are represented by Heads of Diplomatic Missions or Liaison 
Offices located at the NATO Headquarters. The Head and Staff of the 
Missions attend NATO committee meetings in cooperation formats and 
represent their countries at meetings of the Euro-Atlantic Partnership Council 
(EAPC), or at meetings of the NATO-Russia Permanent Joint Council or 
NATO-Ukraine Commission respectively. Meetings of these bodies also take 
place at Ministerial or Summit level, when Partner countries are represented 
by their Foreign or Defence Ministers or by their Head of State or 
Government. 

 Senior Partner Government Officials  

  

NATO International Staff 

The NATO Secretary General is is the Alliance’s top international civil 
servant. This person is responsible for steering the process of consultation 
and decision-making in the Alliance and ensuring that decisions are 
implemented. The Secretary General is also NATO’s chief spokesperson and 
the head of the Organization’s International Staff. 

 The current NATO Secretary General is Anders Fogh Rasmussen  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_49699.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_50012.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_50021.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_51267.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_39074.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/77250.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_56703.htm
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 The current NATO Deputy Secretary General is Amb. Alexander 
Vershbow  

 Previous NATO Secretaries General 

The work of the North Atlantic Council and its committees is supported by an 
International Staff. It comprises the Office of the Secretary General, six 
Divisions, the office of Resources and the Office of Security. Each Division is 
headed by an Assistant Secretary General.  

 NATO Principal Officials  
 The current NATO Spokesperson is Oana Lungescu 

  

Senior Civilian & Special Representatives  

 The current NATO Senior Civilian Representative in Afghanistan is 
Maurits Jochems   

 The current NATO Secretary General’s Special Representative for the 
Caucasus and Central Asia is James Appathurai  

 The current NATO Secretary General's Special Representative for 
Women, Peace and Security is Mari Skåre 

  

Members of the Military Committee 

The members of the Military Committee (Chiefs of Staff) are represented at 
NATO Headquarters on a permanent basis by senior officers acting as 
Military Representatives, each supported by a national staff varying in size. 
The Military Representatives constitute the Military Committee in Permanent 
Session.  

 NATO Chiefs of Staff  
 NATO Military Representatives  
 The current Chairman of the Military Committee is General Knud 

Bartels.  
 The current Deputy Chairman of the Military Committee is Lieutenant 

General Mark O. Schissler 

The Military Committee is supported by an integrated International Military 
Staff (IMS) made up of military personnel seconded from national military 
establishments and supporting civilian personnel. The International Military 
Staff is headed by the Director General, a 3-star flag officer. Divisions of the 
IMS are headed by Directors.  

 The current Director General of the International Military Staff is Air 
Marshal Sir Christopher Harper 

  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_84342.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_84342.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_84342.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_7371.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/88033.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_69016.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_90818.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_50158.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_89607.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_51447.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_51627.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_49764.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_49764.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_49764.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_102787.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_102787.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_102787.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_71466.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_71466.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_71466.htm
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NATO Strategic Commands 

The NATO Strategic Commands are responsible for the development of 
defence plans for their respective areas, for the determination of force 
requirements and for the deployment and exercise of the forces under their 
command control.  

 The current Supreme Allied Commander, Europe (SACEUR) is 
General Philip M. Breedlove  

 The current Deputy Supreme Allied Command, Europe (DSACEUR) is 
General Sir Richard Shirreff  

 The current SHAPE Chief of Staff is General Werner Freers 
 The current Supreme Allied Commander, Transformation (SACT) is 

General Jean-Paul Paloméros  
 The current Deputy Supreme Allied Commander, Transformation 

(DSACT) is General Mirco Zuliani 
 Senior officials in the NATO military structure, from 1949 to 200152 
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http://www.aco.nato.int/resources/3/documents/Gen.%20Breedlove-2013/Final%20BIO%20Gen%20Breedlove_13May.pdf
http://www.aco.nato.int/page181323754.aspx
http://www.shape.nato.int/page134631155.aspx
http://www.act.nato.int/biographies/supreme-allied-commander-transformation
http://www.act.nato.int/organization/hq-sact/whos-who/301-deputy-supreme-allied-commander-transformation
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«Γ» ΑΠΟΣΟΛΔ ΣΟΤ ΝΑΣΟ ΜΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
53 

Απνζηνιέο ζε Δμέιημε  

 Δπηρείξεζε ΔΔ "ΑΣΑLANTA" 
Λίβαλνο UNIFIL 
Βνζλία – Δξδεγνβίλε - Δπηρείξεζε "ALTHEA" 
Κφζζνβν – KFOR 
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκ. Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ) – NHQ –SKOPJE 
Αθγαληζηάλ (ISAF) 
Δπηρείξεζε «ACTIVE ENDEAVOUR» 
Δπηρείξεζε «ENDURING FREEDOM» 

 

Πεξαηωζείζεο Απνζηνιέο 

Κνξέα 
Κνλγθφ – UNIKOM 
Κνπβέηη – Δπηρείξεζε «ΝΔΑΡΥΟ» 
Κνπβέηη – UNIKOM 
Β. Ιξάθ – UNGCI 
νκαιία – UNITAF 
Γεσξγία (UNOMIG) 
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξ. ηεο Μαθεδνλίαο – ECMM – EUMM 
Ν. Αθξηθή  
Αηζηνπία 
Παιαηζηίλε 
Αιβαλία – Δπηρ. «ΚΟΜΑ» – Απεγθισβηζκφο Αιινδαπψλ  
Κνλγθφ – Δπηρείξεζε “ARTEMIS” 
Βνζλία – Δξδεγνβίλε – IFOR – SFOR 
Σζάλη-"ΔUFOR TCHAD-RCA" 
Δξπζξαία – Αηζηνπία (UNMEE) 
Ναγθφξλν Καξακπάρ – (HLPG) – ΟΑΔ 
Αιβαλία – NHQT 
  

  

Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ) 

 
            Δπηρείξεζε «ESSENTIAL HARVEST» 
            Δπηρείξεζε «AMBER FOX» 
            Δπηρείξεζε «ALLIED HARMONY» 
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http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2904
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3079
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2898
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2901
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2902
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2903
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2907
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2908
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2933
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2934
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2936
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2937
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2938
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2939
http://www.geetha.mil.gr/media/EIRINEYTIKES_DRASTIRIOTITES/24_GEWRGIA_UNOMIG.doc
http://www.geetha.mil.gr/media/EIRINEYTIKES_DRASTIRIOTITES/29_PGDM_ECMM_EUMM.doc
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2940
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2941
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2942
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2952
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2953
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2943
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2899
http://www.geetha.mil.gr/media/EIRINEYTIKES_DRASTIRIOTITES/25_ERYTHRAIA_AITHIOPIA_UNMEE.doc
http://www.geetha.mil.gr/media/EIRINEYTIKES_DRASTIRIOTITES/28_NAGKORNO_KARAMPAX_HLPG_OASE.doc
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2900
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2945
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2946
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2947
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            Δπηρείξεζε «CONCORDIA»  
            Δπηρείξεζε «PROXIMA» 
            ECMM - EUMM  

  

 
ΗΠΑ – NATO – Σπθψλαο «ΚΑΣΡΙΝΑ» 
Παθηζηάλ – ΝΑΣΟ – εηζκφο 8εο Οθη 05 
Οη Διιεληθέο ΔΓ ζηηο Δπηρεηξήζεηο ζην Λίβαλν 
Λ. Γ. Κνλγθφ – Δπηρείξεζε EE 

 

 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2809
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2948
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3445
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2949
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2950
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2944
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2951

