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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η διπλωματική εργασία αναλύει τον όρο της πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας και μελετά τη σημασία που του προσδίδουν ο Ο.Η.Ε., το ΝΑΤΟ και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση κρίσεων. Ως παράδειγμα για την εφαρμογή του 

όρου στη διαχείριση κρίσεων χρησιμοποιείται η περίπτωση του Αφγανιστάν. 

 Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας είναι σημαντική, όπως 

αναλύεται από τη θεσμική και λειτουργική διάσταση που της έχουν προσδώσει 

Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε. το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. Η εφαρμογή της όμως 

φαίνεται αναποτελεσματική στο παράδειγμα του Αφγανιστάν, λόγω του 

κατακερματισμού της, των διαφορετικών αρχών και της αδυναμίας συντονισμού 

τους. 

Λέξεις κλειδιά : πολιτικο – στρατιωτική συνεργασία / συντονισμός, Ο.Η.Ε., ΝΑΤΟ, 

Ε.Ε.,  Αφγανιστάν. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

AIA  
Afghan Interim Authority 
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Afghan National Police 
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Common Foreign and Security Policy 

CHE   
complex humanitarian emergencies 

CIMIC  
Civil-Military Cooperation 

CMCO 
Civil-Military Coordination 

CRCT  
Crisis Respond Co-ordination Team 

CMPD 
Crisis Management Planning Directorate 

CοC   
Committee of Contributors 

DDR   
Disarmament, Demobilization and Reintegration 

E.S.S. European Security Strategy 
E.U.M.C.  EU Military Committee 
E.U.M.S EU Military Staff 

ESDP  
European Security and Defense Policy 

EUSR  
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International Office of Migration (Organization) 
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International Security Assistance Force 
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Political and Security Committee 

R2P 
Responsibility to Protect  

SSR   
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TA   
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United Nations Civil-Military Coordination 
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United Nations Department of Peacekeeping Operations 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση του όρου «πολιτικο-στρατιωτική 

συνεργασία»1, η μελέτη της σημασίας που του προσδίδουν μέσα από τη  θεσμική του 

ανάπτυξη στον Ο.Η.Ε., στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η 

διερεύνηση εάν η εφαρμογή του αποτελεί μια συνεκτική / συνολική προσέγγιση των 

Διεθνών Οργανισμών στη διαχείριση κρίσεων στο σύγχρονο μεταψυχροπολεμικό 

κόσμο. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων η έννοια της ασφάλειας 

τείνει να παίρνει άλλη διάσταση. Τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων 

φαίνονται να έχουν μεγαλύτερη αξία και τείνουν να προκαλούν σοβαρά την  έννοια 

της κυριαρχίας του κράτους (Rehse 2004:12).  Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

η διεθνής κοινότητα έχει εμπλακεί σε πολλές ενδοκρατικές διαμάχες με 

χαρακτηριστικότερη από αυτές την κρίση που προέκυψε στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη μετά τη διάλυση της κυρίαρχης κρατικής οντότητας της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνει πλέον ο Ο.Η.Ε. 

αποκτούν και άλλη έννοια, ξεφεύγοντας από την απλή παρατήρηση της γραμμής 

κατάπαυσης του πυρός, οδηγούνται στις πολυδιάστατες επιχειρήσεις διατήρησης της 

ειρήνης που συμπεριλαμβάνουν, εκτός από την προστασία των πολιτών, τον 

αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη των μαχόμενων(DDR: 

Disarmament, Demobilization and Reintegration), τη διεξαγωγή εκλογών, την 

προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βοήθεια στην 

εγκαθίδρυση κράτους δικαίου, καθώς και άλλες δράσεις κοινωνικού και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα (UN 2008a). Έτσι οι επιχειρήσεις επιβολής και διατήρησης 

της ειρήνης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης και 

ασφάλειας. 

 Η νέα αυτή πραγματικότητα, σε αντίθεση με την Ψυχροπολεμική εποχή και το 

βάρος που δόθηκε σε αυτή για τη στρατιωτική προετοιμασία/ετοιμότητα σε 

διακρατικές συγκρούσεις, οδήγησε κυρίως στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων  

μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των κρατικών οντοτήτων από την μία και των 

δρώντων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από την άλλη, όπως των Μη 

Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ – NGO’s), της  Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού 

Σταυρού (ICRC), αλλά και των Διεθνών Οργανισμών όπως οι UNOCHA (United 

                                                 
1 Ο όρος αποδίδεται στο ΝΑΤΟ και στον Ο.Η.Ε. ως CIMIC (Civil-Military Cooperation) και στην Ε.Ε. 
ως CMCO(Civil-Military Coordination) 
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Nations Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs), UNHCR (United 

Nations High Commission for Refugees), κ.α.  

Η έκθεση Brahimi 2 για τις ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε, η αναφορά της 

διεθνούς κοινότητας στον όρο η ευθύνη για προστασία (Responsibility to Protect : 

R2P), η έκδοση  διακλαδικού δόγματος στο ΝΑΤΟ για την πολιτικο-στρατιωτική 

συνεργασία αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξή του με τη συνεκτική προσέγγιση, οι 

ολοκληρωμένες αποστολές που θέλει να αναπτύξει η Ε.Ε. και οι πολυδιάστατες 

επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως  έχει γίνει αντιληπτή πια η 

ανάγκη για διαρκή συνεργασία και συντονισμό, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

όπως το Αφγανιστάν, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων στρατιωτικών και πολιτικών (μη-στρατιωτικών) φορέων (Landon, J. 

Hayer R.(n.d.) ).  

 Τη σημασία του όρου της «πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας»  θα την 

ερμηνεύσουμε εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο λειτουργίας και το 

βαθμό ένταξης στις θεσμικές δομές  του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ο.Η.Ε. Θα την προσεγγίσουμε δε ως προς τη διάσταση της συνεκτικότητας 

/αποτελεσματικότητας μέσα από το παράδειγμα της περίπτωσης του Αφγανιστάν. Η 

εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της 

πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στον ΟΗΕ. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η 

προσέγγιση του ΝΑΤΟ και στο τρίτο κεφάλαιο η προοπτική της ΕΕ. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο εξετάζεται η προσπάθεια εφαρμογής της πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας στο Αφγανιστάν. Η εργασία υποστηρίζει πως και οι τρεις Διεθνείς 

Οργανισμοί αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων. Ωστόσο το παράδειγμα του Αφγανιστάν δείχνει 

ότι η συνεργασία δεν επιτυγχάνεται δεδομένης της απουσίας κεντρικού σχεδιασμού 

που καθιστά τη δράση τους σχεδόν κατακερματισμένη και αναποτελεσματική ενώ 

εμφανίζονται σπασμωδικές προσπάθειες για μια ολιστική θεώρηση. 

 

 

 

 

 

                                                 
2Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 2000 (The Brahimi Report) 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ 

 

 Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας δεν αποτελεί νεωτερισμό. 

Υπήρξε στην αντίληψη των Συμμαχικών δυνάμεων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο με πρωταρχικό στόχο όμως στο να προστατευθούν οι πολίτες και να μη 

γίνουν θύματα των επιχειρήσεών τους, δίνοντας προτεραιότητα στο στρατιωτικό 

σκέλος των επιχειρήσεων. Ακόμα και οι «πρώτης γενιάς» ειρηνευτικές αποστολές του 

Ο.Η.Ε. είχαν σα στόχο το διαχωρισμό των εμπλεκομένων μερών χωρίς ιδιαίτερη 

ανάμιξη με τους πληθυσμούς που προστάτευαν. Μετά το τέλος όμως του ψυχρού 

πολέμου η κατάσταση άλλαξε σημαντικά καθώς η φύση των πολέμων μεταλλάχτηκε 

και αυτό γιατί οι ενδοκρατικές συγκρούσεις παρήγαγαν περίπλοκες ανθρωπιστικές 

καταστάσεις ανάγκης(complex humanitarian emergencies) που απαιτούσαν την 

παρουσία και τη βοήθεια στρατιωτικών αλλά και πολιτικών οργανισμών (Knight 

2008 : 22, 23). 

 Η επιτυχής διαχείριση κρίσεων διακρίνεται από την επιλογή των σωστών 

εργαλείων και την παράλληλη χρησιμοποίησή τους κατά τρόπο ώστε να 

μεγιστοποιηθούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες που υπάρχουν. Έτσι ανάλογα με 

την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση μιας κρίσεως η 

πρόληψη, η διαμεσολάβηση, η επιβολή ή η διατήρηση της ειρήνης. Οι πολλαπλοί 

δρώντες στη διαχείριση κρίσεων απαιτούν συντονισμό και συμφωνίες για το 

συγχρονισμό τους τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την εκτέλεση των αποστολών 

τους ώστε να δρουν ως αξιόπιστοι συνεργάτες και να υπάρχει μια ομαλή διαδοχή 

στην ειρήνη(U.N. New Horizon 2009 : 9). Υπάρχει έτσι μεγάλη διάσταση μεταξύ των 

αναγκών για την επιτυχή διαχείριση κρίσεων και των δυνατοτήτων, εθνικών και 

διεθνών, που ενδεχομένως να εμποδίζουν την επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ανάγκες, 

συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ειρηνευτικές αποστολές (Ibid 

: 22). 

 

Πολιτικό-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η ανθρωπιστική προσέγγιση  

 Ο Ο.Η.Ε. χρησιμοποιεί την έννοια «συντονισμός» έναντι της έννοιας 

«συνεργασία»3 που χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα 

σχέσεων που ποικίλουν και διευρύνονται από τη συνύπαρξη μέχρι και τη συνεργασία.  

                                                 
3 “Coordination” VS “Cooperation” 
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 Ο όρος πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (UN CMCoord) εστιάζει, σε μια 

κατάσταση συνεργασίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας 

των συντονισμένων προσπαθειών κατά 

τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου και 

μέχρι την έναρξη των εχθροπραξιών. 

Ενώ στο άλλο άκρο, που είναι η 

περίοδος των εχθροπραξιών εστιάζει στη 

συνύπαρξη ώστε να ελαχιστοποιήσει τον 

ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση 

(figure by UN CMCoord Course 

Module)4.  

 Το σκεπτικό του Ο.Η.Ε. έχει 

αναπτυχθεί στη βάση του 

ανθρωπιστικού πολιτ στρατιωτικού 

συντονισμού όπου η συνύπαρξη 

αναφέρεται στην κατάσταση όπου η 

ελάχιστη απαραίτητη πληροφόρηση 

επιτυγχάνεται μεταξύ της ανθρωπιστικής κοινότητα  και των στρατιωτικών 

δυνάμεων. Αυτό τυπικά περιλαμβάνει τη διαχείριση πληροφοριών για θέματα 

ασφαλείας, κινήσεων των ανθρωπιστικών μεταφορών κα  τη συν διαχείρ ση μέσων 

όπως λιμανιών, αεροδρομίων κ.α. Η συνεργασία αναφέρεται σε ένα υψηλότερο 

στάδιο πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού όπου μπορεί να περιλαμβάνει κοινή 

σχεδίαση, κατανομή των εργασιών και διανομή των πληροφορ

ικο-

ς

ι - ι

ιών (OCHA 2004). 

                                                

 Οι ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. και η ανθρωπιστική κοινότητα έχουν 

καταλήξει στην από κοινού χρήση του όρου πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (Civil 

– Military Coordination). Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές συντμήσεις και 

τουλάχιστον δύο διακριτές προσεγγίσεις μέσα στον Ο.Η.Ε. (Conigh 2007 : 8). 

Υπάρχει η ανθρωπιστική προσέγγιση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών 

υποθέσεων (OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και αυτή 

των ειρηνευτικών αποστολών του τμήματος των Ειρηνευτικών Αποστολών (DPKO : 

UN Department of Peacekeeping Operations). Έτσι το OCHA με την επίβλεψη της 

Δια-Υπηρεσιακής Μόνιμης Επιτροπής (IASC : Inter – Agency Standing Committee) 

 
4 IASC REFERENCE PAPER PART I – Introduction, page 9, figure 1-1) 
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εξέδωσε μια σειρά από πολιτικές και οδηγίες για τον πολιτικο-στρατιωτικό 

συντονισμό με τελευταία έκδοση το 2008 ένα ανθολόγιο (συλλογή) από αυτές υπό 

τον τίτλο Πολιτικο-Στρατιωτικές οδηγίες και αναφορές για περίπλοκες καταστάσεις 

ανάγκης (OCHA 2008).  

Για την πληρέστερη κατανόηση και την αποφυγή παρανόησης του κειμένου 

δίνεται ο ορισμός του πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού ως : «ο ουσιαστικός 

διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών δρώντων σε 

ανθρωπιστικές καταστάσεις ανάγκης όπου είναι απαραίτητο να προστατευθούν και 

να προωθηθούν οι αρχές του ανθρωπισμού, να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός, να 

ελαχιστοποιηθεί η αστάθεια και όταν είναι εφικτό να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. Οι 

βασικές στρατηγικές επεκτείνονται από τη συνύπαρξη μέχρι τη συνεργασία. 

Συντονισμός είναι η κοινή ευθύνη που διευκολύνεται από τη διασύνδεση και την 

κοινή εκπαίδευση» (Ibid σελ. 8).  

 

Αρχές πολιτικό-στρατιωτικών σχέσεων στον ΟΗΕ 

Παράλληλα δίνονται εξαρχής και συνοπτικά έξι αρχές επιχειρήσεων στις 

πολιτικο - στρατιωτικές σχέσεις και τη χρήση των στρατιωτικών μέσων  (OCHA 2008 

: v) 

 Οι αποφάσεις για την αποδοχή των στρατιωτικών μέσων πρέπει να 

λαμβάνονται από τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς5 και όχι από τις 

πολιτικές αρχές, βασιζόμενες αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά κριτήρια. 

                                                

 Τα στρατιωτικά μέσα πρέπει να αιτούνται μόνο όπου δεν υπάρχει ανάλογη 

πολιτική επιλογή και μόνο όταν η χρήση [των στρατιωτικών μέσων] τους 

μπορεί να εξυπηρετήσει μια κρίσιμη ανθρωπιστική ανάγκη. Έτσι αυτά πρέπει 

να είναι μοναδικά ως προς τη φύση και την ανάπτυξή τους καθώς και η χρήση 

τους να είναι η τελευταία καταφυγή. 

 Μια ανθρωπιστική επιχείρηση που χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα πρέπει να 

διατηρήσει την πολιτική της φύση και χαρακτήρα. Η όλη επιχείρηση πρέπει 

να είναι υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα και έλεγχο του ανθρωπιστικού 

οργανισμού που ευθύνεται γι’ αυτή, ανεξάρτητα από τον ειδικό έλεγχο που θα 

έχουν τα στρατιωτικά μέσα. Όσο είναι δυνατόν τα στρατιωτικά τμήματα θα 
 

5 Στο OCHA 2008 δε δίνεται ορισμός του ανθρωπιστικού οργανισμού (humanitarian organization), 
δίνεται όμως ο ορισμός του ανθρωπιστικού δρώντα : «είναι οι πολίτες, είτε εθνικοί είτε διεθνείς, του 
Ο.Η.Ε., είτε όχι του Ο.Η.Ε., κυβερνητικοί είτε (ή) μη-κυβερνητικοί, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί στις 
αρχές του ανθρωπισμού και δεσμεύονται σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες (OCHA 2008 : 8) 
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πρέπει να επιχειρούν χωρίς τη χρήση των όπλων και να έχουν πολιτική 

εμφάνιση. 

 Οι χώρες που συνεισφέρουν στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη των 

ανθρωπιστικών επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτό θα σέβεται 

τον κώδικα επαφής και τις αρχές της ανθρωπιστικής οργάνωσης που είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξή της. 

 Η μεγάλης κλίμακας εμπλοκή του στρατιωτικού προσωπικού στην άμεση 

διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να αποφεύγεται και τέλος 

 Οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών μέσων πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 

ανθρωπιστικές αποστολές διατηρούν το διεθνή και πολυμερή χαρακτήρα τους. 

 

 Η προσέγγιση του Ο.Η.Ε. σε αυτό το επίπεδο είναι εστιασμένη στην 

ανθρωπιστική διάσταση των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ των 

ανθρωπιστικών δρώντων και των στρατιωτικών αντίστοιχα6. Έτσι οι βασικές αρχές 

της ανθρωπιστικής δράσης, όπως της ουδετερότητας (neutrality), αμεροληψίας 

(impartiality), του ανθρωπισμού (humanity), καθώς  και της ανεξαρτησίας από 

πολιτικούς προβληματισμούς είναι στον πυρήνα αναφοράς της πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας του Ο.Η.Ε.. Ενώ παράλληλα η διαχείριση περίπλοκων καταστάσεων 

ανάγκης ορίζεται από τη Διϋπηρεσιακή Μόνιμη Επιτροπή (IASC) ως : 

 «μια ανθρωπιστική κρίση σε μια χώρα, περιοχή ή κοινωνία όπου μια ολική ή 

υπολογίσιμη κατάρρευση της εξουσίας οφείλεται σε μια εσωτερική ή εξωτερική 

διαμάχη και η οποία απαιτεί μια διεθνή ανταπόκριση που όμως υπερβαίνει την εντολή 

ή τη δυνατότητα μιας μόνο υπηρεσίας ή / και το παρεχόμενο πρόγραμμα του Ο.Η.Ε.» 

(MCDA 2003 : 3). 

 

Πολιτικό-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η προσέγγιση των ειρηνευτικών 

αποστολών 

 Το στρατηγικό επίπεδο που είδαμε πιο πάνω και περιγράφεται από την IASC 

καθορίζει ότι η αίτηση και η αποδοχή υποστήριξης στρατιωτικών ή αστυνομικών 

                                                 
6 Στρατιωτικός Δρώντας (Military Actor) : αναφέρονται ως οι επίσημες στρατιωτικές δυνάμεις όπως 
είναι : οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους ή της περιοχής [που δρούμε], καθώς και αυτές των 
διεθνών / διακρατικών οργανισμών που υπόκεινται στην ιεραρχία της αλυσίδας διοικήσεως, είτε είναι 
ένοπλες είτε άοπλες, είτε είναι κρατικές είτε διακρατικές. Αυτό μπορεί να συμπεριλάβει ένα ευρύ 
φάσμα δρώντων όπως είναι οι τοπικοί ή εθνικοί στρατοί, πολυεθνικές δυνάμεις, ειρηνευτικά 
στρατεύματα του Ο.Η.Ε., διεθνείς στρατιωτικοί παρατηρητές, ξένα κατοχικά στρατεύματα κ.α. (OCHA 
2008 : 8) 
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στοιχείων βασίζεται στη μοναδικότητα των δυνατοτήτων τους, στο ότι δεν είναι 

χρονικά εφικτό να δοθεί από πολίτες και στο ότι η χρήση τους είναι η τελευταία 

καταφυγή (DPKO 2002 : 3). Στο επίπεδο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. 

ο συντονισμός των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνατοτήτων λαμβάνει χώρα στις 

εξής καταστάσεις (DPKO 2002 : 2) : 

 α. εντός της ειρηνευτικής αποστολής που συμπεριλαμβάνει ανθρωπιστικά και  

     αναπτυξιακά μέρη. 

 β. μεταξύ της ειρηνευτικής αποστολής και της «ομάδας, στη χώρα, του  

     Ο.Η.Ε.» (U.N. Country Team)7 όταν είναι αυτή εκτός της αποστολής. 

 γ. μεταξύ της ειρηνευτικής αποστολής και άλλων διεθνών οργανισμών όπως  

     είναι οι διμερείς υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) κ.α.  

 Έτσι λοιπόν δίνεται ένας διαφορετικός ορισμός στο (επιχειρησιακό  / τακτικό) 

επίπεδο των ειρηνευτικών αποστολών ως προς το σκεπτικό και τους μηχανισμούς της 

ανάπτυξης στο πεδίο δράσης τους, δηλαδή : 

«Πολιτικο-Στρατιωτικός Συντονισμός (U.N. Civil Military Coordination) είναι το 

σύστημα της αλληλεπίδρασης, της ανταλλαγής πληροφοριών, της διαπραγμάτευσης, 

της αποκλιμάκωσης σύγκρουσης, της αμοιβαίας υποστήριξης και σχεδιασμού σε όλα 

τα επίπεδα μεταξύ στρατιωτικών (συμπεριλαμβάνονται και οι αστυνομικές) 

δυνάμεων και των ανθρωπιστικών οργανισμών, αναπτυξιακών οργανισμών και του 

τοπικού πληθυσμού στην επίτευξη των αμοιβαίων αντικειμενικών σκοπών» (DPKO 

2002 : 2,3).  

 Στο επιχειρησιακό / τακτικό επίπεδο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του 

Ο.Η.Ε. έχουμε δραστηριοποίηση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των 

συστατικών – στρατιωτικών και πολιτικών – στοιχείων της αποστολής, αλλά και με 

τους υπόλοιπους δρώντες που αναπτύσσονται στην περιοχή ευθύνης και 

ενδιαφέροντος και χαρακτηρίζονται ως εξωτερικοί δρώντες.  

 Παραδείγματα τέτοιων εξωτερικών δρώντων είναι  : 

 Διμερείς και πολυμερείς δρώντες, όπου συμπεριλαμβάνονται : η Παγκόσμια 

Τράπεζα (World Bank) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF : 

International Monetary Fund) 

                                                 
7 « Η ομάδα, στη χώρα, του Ο.Η.Ε.» (U.N. Country Team) αποτελείται από τους επιτόπιους 
επικεφαλείς των Ιδρυμάτων, Προγραμμάτων και Εξειδικευμένων υπηρεσιών του Ο.Η.Ε. στην κάθε 
χώρα. Ο Επιτόπιος Συντονιστής (RC : Resident Coordinator) είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού 
Γραμματέα για την ανάπτυξη της συνεργασίας, στο επίπεδο της χώρας, και ο ηγέτης της ομάδας στη 
χώρα του Ο.Η.Ε. 
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 Στρατιωτικοί σχηματισμοί οργανισμών – εκτός του Ο.Η.Ε. – ως μέρος ειδικών 

συμμαχιών 

 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC : International Committee 

of the Red Cross), διεθνή κινήματα και άλλοι ανεξάρτητοι ανθρωπιστικοί 

δρώντες, όπως οι Μ.Κ.Ο. (U.N. 2008 : 73). 

 

 Οι ειρηνευτικές αποστολές όμως συχνά παίζουν καταλυτικό ρόλο σε κρίσιμες 

δραστηριότητες της οικοδόμησης της ειρήνης, εκτός της προστασίας και της 

προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, όπως είναι (U.N. 2008 : 26) : 

 Ο αφοπλισμός, αποστράτευση και η επανένταξη (των μαχόμενων) (DDR). 

 Εκκαθάριση ναρκών. 

 Μετασχηματισμός του Τομέα Ασφαλείας (SSR). 

 Βοήθεια στη διεξαγωγή εκλογών 

 Υποστήριξη στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη της κρατικής εξουσίας. 

 

 Παρόλο που οι εξωτερικοί δρώντες παίζουν σημαντικό ρόλο δε φαίνεται να 

υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες και πολιτικές για τη συνεργασία ή το συντονισμό με τις 

υπηρεσίες του Ο.Η.Ε. κάτι το οποίο δημιουργεί κενό στις ομάδες που δρουν στην 

περιοχή ενδιαφέροντός του και το οποίο καλύπτεται από τα εθνικά δόγματα των 

αποστολών που συμμετέχουν (Coning 2005 : 110 – 111). 

 

Δομές που υποστηρίζουν την πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία στον ΟΗΕ 

 Στο επίπεδο των εσωτερικών δρώντων και των στοιχείων που αποτελούν τις 

ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. όπου βρίσκονται υπό την άμεση εξουσία του 

ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα (SRSG Special Representative of the 

Secretary General) υποστηρίζονται από τις ακόλουθες δομές που έχουν σχεδιαστεί για 

την εξυπηρέτηση της ενοποίησης των προσπαθειών τους και είναι (U.N. 2008 : 70) : 

 Το Μικτό Επιχειρησιακό Κέντρο (JOC : Joint Operations Centre) που ενεργεί 

ως σύνδεσμος συντονισμού κρίσεων και συλλέγει αναφορές καταστάσεως και 

επιχειρησιακές πληροφορίες από όλες της πηγές της αποστολής. 

 Το Μικτό Κέντρο Ανάλυσης (JMAC : Joint Mission Analysis Centre), που 

παρέχει ολοκληρωμένη ανάλυση των πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη 

στη λήψη αποφάσεων. 
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 Η Ενοποιημένη Υπηρεσία Υποστήριξης (ISS : Integrated Support Service) 

που εναρμονίζει όλες τις πηγές εφοδιασμού της αποστολής. 

 Το Μικτό Κέντρο Εφοδιασμού (JLOC :Joint Logistics Operations Centre) που 

συντονίζει τις προμήθειες της εφοδιαστικής υποστήριξης σε αντιστοιχία με τις 

προτεραιότητες της ηγεσίας της αποστολής. 

 

Ενοποιημένες Αποστολές 

Ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός διαπιστώνεται πως δεν έχει επιτευχθεί 

σε επιχειρησιακό / τακτικό επίπεδο, ενώ στο στρατηγικό επίπεδο οι αρχές των 

ενοποιημένων αποστολών (Integrated Mission) θέτουν τις βάσεις για τη συνεργασία 

και το συντονισμό μέσω μηχανισμών που μοιάζουν να συνδέουν ικανοποιητικά τα 

τμήματα των αποστολών, όπου αναπτύσσονται, μεταξύ τους. Ενοποιημένες 

επιχειρήσεις είναι αυτές που υπάρχει ένα κοινό όραμα μεταξύ όλων των δρώντων του 

Ο.Η.Ε. ως προς τους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στην παρουσία τους 

στο επίπεδο της χώρας που δραστηριοποιούνται 8 (U.N. 2008 : 53). 

 Η στρατηγική των ενοποιημένων επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει την από 

κοινού κατανόηση του επιχειρησιακού  περιβάλλοντος και είναι αποτέλεσμα της 

συμφωνίας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, της ικανότητας και της 

επίδρασης του Ο.Η.Ε. στη συνολική ανταπόκριση. Η ενοποιημένη σχεδίαση είναι το 

κεντρικό σημείο των προσπαθειών του Ο.Η.Ε. να αναπτύξει τις πολυδιάστατες 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις9 που εφαρμόζονται πλέον ως ένα μέρος μιας πολύ 

μεγαλύτερου εύρους διεθνούς προσπάθειας με σκοπό τη βοήθεια χωρών που 

εξέρχονται από μία σύγκρουση και κάνουν τη μετάβασή τους προς τη διαρκή ειρήνη. 

 Έτσι κατά μια ευρύτερη έννοια στον πυρήνα των πολυδιάστατων 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων είναι : 

 α. Η δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα 

ενδυναμώνεται η ικανότητα του ίδιου του κράτους να παρέχεται ασφάλεια με πλήρη 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. 

 β. Η διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας με την προαγωγή του διαλόγου 

και την υποστήριξη / δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών θεσμών 

διακυβέρνησης και  

                                                 
8 Λεπτομερής τους ανάλυση υπάρχει στο κεφάλαιο 5 και 7 (UN 2008) 
9 Οι πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. αναπτύσσονται στο κεφ. 2 του δόγματος 
“Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines” UN 2008 
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 γ. Η «πρόβλεψη» ενός πλαισίου που να διασφαλίζει πως ο Ο.Η.Ε. και οι 

υπόλοιποι διεθνείς δρώντες προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους με ένα 

συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο (U.N. 2008 : 23) . 

 

(Figure 2 : The Core Business of Multi-dimensional United Nations Peacekeeping 

Operations, U.N. 2008 : 23) 

 Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως εντοπίζεται σαν αδυναμία της ενοποιημένης 

σχεδίασης (IMPP : Integrated Mission Planning Process) η «τυχόν» καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. από παράγοντες που 

πρέπει να βρεθούν σε ισορροπία όπως είναι η προοπτική για αναπτυξιακά 

προγράμματα, η εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων10 και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και άλλων παρόμοιων συνιστωσών έναντι της έγκαιρης και 

αποτελεσματικής αντίδρασης σε θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά αντίστοιχα.  

Διαπιστώνεται πως η εξεύρεση μιας τέτοιας ισορροπίας δεν είναι εύκολη 

υπόθεση και απαιτεί συνεργασία, συντονισμό και επικοινωνία και πως σε τελευταία 

ανάλυση ο ενοποιημένος σχεδιασμός βοηθά στο να εξασφαλιστεί πως όλοι οι δρώντες 

στο σύστημα του Ο.Η.Ε. όταν αναπτύσσονται στο πεδίο προσανατολίζουν τη δράση 

τους προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης, επισημαίνεται πως σε καταστάσεις όπου η 

ειρήνη δεν είναι εδραιωμένη (where there is little or no peace to keep) μπορεί να 

προκληθούν δυσκολίες στους ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς εταίρους κυρίως 

όταν αυτοί θεωρηθούν ότι είναι έντονα συνδεδεμένοι με τους αντικειμενικούς 

σκοπούς (πολιτικούς και ασφαλείας) της ειρηνευτικής αποστολής, με αποτέλεσμα να 

διακυβεύεται η αποστολή τους, αλλά πολύ περισσότερο οι ζωές του προσωπικού τους 

(U.N. 2008 : 53, 54). 

                                                 
10 Αφορά κυρίως την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών 
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 Η διαχείριση και η διανομή των πληροφοριών μεταξύ των συνιστωσών μερών 

της αποστολής του Ο.Η.Ε., αλλά και των εξωτερικών δρώντων στην περιοχή 

επιχειρήσεων και του συνόλου της διαχείρισης κρίσεως με σκοπό την εναρμόνιση 

των δραστηριοτήτων τους βοηθά στο μηχανισμό του συντονισμού, εξασφαλίζει τη 

μέγιστη συνοχή και προλαμβάνει κάθε αντίθετο αντίκτυπο στις ανθρωπιστικές και 

αναπτυξιακές επιχειρήσεις (U.N. 2008 : 74). 

 

Πολιτική αυτονομία έναντι ενοποιημένων αποστολών 

 Ο  Ο.Η.Ε. κινείται προς την κατεύθυνση μιας καλύτερα καθορισμένης 

στρατηγικής, τουλάχιστον σε εννοιολογικό επίπεδο, με επίκεντρο αυτής της 

διαδικασίας την ιδέα των ενοποιημένων αποστολών. Επίσης μοιάζει να επωφελείται 

αυτή η προσπάθεια από μία αυξανόμενη συναίνεση σχετικά με την ανάγκη 

ευθυγράμμισης των ενοποιημένων αποστολών με τις πρωτοβουλίες και από τους 

άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η συνολική προσέγγιση (Comprehensive 

approach) του ΝΑΤΟ. Οι ενδείξεις πως η διεθνής κοινότητα γίνεται 

αποτελεσματικότερη μέσω των ενοποιημένων επιχειρήσεων επιβεβαιώνονται από τη 

μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και των απωλειών ανθρώπινων ζωών ανά τον 

κόσμο (Gowan 2008 : 456). Όμως τα οφέλη αυτά φαίνεται πως έρχονται σε 

αντιπαράθεση με την προτεραιότητα της πολιτικής αυτονομίας που θέτουν οι ηγέτες 

των κρατών όπως του Αφγανιστάν και οι ομόλογοί τους στην Αφρική. Έτσι υπάρχουν 

κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι συγκαταβατικές ή περιορίζουν τις νέου τύπου 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιπλέκουν ή να εμποδίζουν 

την αποτελεσματικότητά τους.  

 Τα πλέον εμφανή παραδείγματα, στις αρχές του 2006, είναι το Μπουρούντι, 

όπου η νέα κυβέρνηση απαίτησε την πρόωρη αναδίπλωση των ειρηνευτικών 

δυνάμεων του Ο.Η.Ε. και της Ερυθραίας όπου στα σύνορα με την Αιθιοπία 

παρενόχλησε (διατάραξε) τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Οι 

συντάκτες της έκδοσης ‘Annual Review of Global Peace Operations’ κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως όσο οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις διευρύνθηκαν κατά το 2006 τόσο 

αυξήθηκε και το επίπεδο αντίστασης σε αυτές από τους κρατικούς και μη – κρατικούς 

δρώντες αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του 2007 οι ανησυχίες αυξήθηκαν από την 

αποτυχία της UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan) στο συντονισμό της 

συνδρομής και της αποτελεσματικότητας με τη μεγάλη δύναμη που έχει αποστείλει 

το ΝΑΤΟ (ISAF), αλλά και τη μικρότερη (σημαντική όμως οικονομικά) παρουσία της 
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Ε.Ε. (EUPOL). Η Αφγανική Κυβέρνηση αντέδρασε στο διορισμό από τον Ο.Η.Ε. του 

Λόρδου Ashdown για την επίλυση των προβλημάτων συντονισμού με την εφαρμογή 

μιας «νέας στρατηγικής», φοβούμενη πως ήταν προκάλυμμα για επέμβαση στις 

εσωτερικές της υποθέσεις, ώστε αργότερα να βρεθεί η εναλλακτική λύση του 

Νορβηγού Kai Eide (Gowan 2008 : 462 – 464). 

 

Οριζόντια / κάθετη διαλειτουργικότητα και κουλτούρα 

 Οι ενοποιημένες αποστολές απαιτούν από ανθρώπους με διαφορετικά 

υπόβαθρα να συνεργαστούν και να εργαστούν με τους τοπικούς πληθυσμούς με τους 

οποίους μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι.  

 Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των μελών της αποστολής χαρακτηρίζεται ως 

οριζόντια διαλειτουργικότητα και επηρεάζεται από την κουλτούρα που κάθε τμήμα 

της ενοποιημένης αποστολής έχει αναπτύξει. Αντίστοιχα, η κατανόηση του πως ο 

πολιτισμός του τοπικού πληθυσμού επηρεάζει τη συνεργασία της ενοποιημένης 

αποστολής χαρακτηρίζεται ως κάθετη διαλειτουργικότητα (Rubinstein, Keller, 

Scherger 2008 : 540 -541). 

 Η προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών ειρηνευτικών 

δυνάμεων και των πολιτικών οργανώσεων υποστηρίζεται πως γίνεται για να 

εξυπηρετηθούν οι επιταγές που κάθε κουλτούρα από αυτές αναδεικνύει και εστιάζει 

και δεν αντανακλά την πραγματικά αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση του πολιτικο – 

στρατιωτικού συντονισμού. Έτσι πολλές από τις προσπάθειες αυτές επικεντρώθηκαν 

στον προσδιορισμό των οργανωτικών πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των 

στρατιωτικών και πολιτικών δρώντων. Η αντιπαράθεση εστιάσθηκε  στην ιεραρχική 

δομή, στην πειθαρχία και στη διοικητική μέριμνα των στρατιωτικών έναντι της 

αποκεντρωμένης, ανεξάρτητης και με λίγο προσωπικό λειτουργίας των ΜΚΟ. Αυτές 

οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της οριζόντιας διαλειτουργικότητας παραλείπουν 

ένα σημαντικότερο πρόβλημα στη λειτουργία του πολιτικο – στρατιωτικού 

συντονισμού που είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις των εννοιών του συνεταιρισμού και 

της συνεργασίας που  επιτείνονται από την κυριαρχία των στρατιωτικών στη σχεδίαση 

της αποστολής και καταλήγουν στο να φτάνουν σε μια ψεύτικη συναίνεση. Τέτοιου 

είδους πολιτισμικές (cultural) διαφορές μεταξύ των ομάδων, όπως είναι η ιεραρχική 

έναντι της αποκεντρωμένης δομής, είναι πολύ δύσκολο να εναρμονιστούν. Βαθιές 

πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν αντίστοιχα και στην κάθετη διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των ενοποιημένων αποστολών και των τοπικών πληθυσμών. Ο τρόπος με τον 
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οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται και κατανοούν τα γεγονότα, τη συμμετοχή τους σε 

αυτά και κατά πόσο ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τα πιστεύω τους είναι μερικά από τα 

σημαντικότερα ζητήματα που καθορίζουν την αντίληψη (ή την έλλειψη) του 

σεβασμού μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των διεθνών προσπαθειών 

(Rubinstein, Keller, Scherger 2008 : 543 – 545). Έτσι εκτός από την επίτευξη της 

οριζόντιας διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατιωτικών, των ΜΚΟ, του Ο.Η.Ε. και 

των υπολοίπων οργανισμών μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της ισότιμης σχέσης 

με σκοπό το σχεδιασμό και την εκτέλεση των ενοποιημένων αποστολών του Ο.Η.Ε. 

πρέπει και οι αντίστοιχες αντιλήψεις και δράσεις να γίνονται κατανοητές από τον 

τοπικό πληθυσμό. Αναδεικνύεται, κατά αυτό τον τρόπο, ως βασική πτυχή για τη 

διατήρηση της ειρήνης η βαθιά γνώση και εστίαση στον τοπικό πολιτισμό και στην 

εδραίωση πραγματικού σεβασμού και ισοτιμίας μεταξύ των διεθνών δρώντων και του 

τοπικού πληθυσμού (ibid 552). 

 

Ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια 

 Η διάκριση μεταξύ στρατιωτικών φορέων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας 

και εκείνων που εμπλέκονται σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια, είναι απίθανο 

να αποδειχτεί πολιτικά δημοφιλής. Η πολιτική πτυχή της στρατιωτικής εμπλοκής θα 

μπορούσε να μειωθεί εάν οι επιχειρήσεις διεξάγονταν από μία μόνιμη δύναμη11 που 

δε θα στηριζόταν στις ειδικές συνεισφορές στρατευμάτων από τα κράτη – μέλη του 

Ο.Η.Ε. ανάλογα με την υπό διαχείριση  κρίση. Η επιλογή δημιουργίας μιας δύναμης 

σαν και την προαναφερόμενη ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει τις ανθρωπιστικές 

οργανώσεις να λειτουργήσουν σε καταστάσεις που είναι ανεπαρκής η πολιτική 

βούληση για συνεισφορά εθνικών στρατευμάτων είναι απίθανο να δημιουργηθεί και 

να αναπτυχθεί σε αντικατάσταση των πολυμερών επιχειρήσεων(Multilateral 

Peacekeeping Operations).ΟThomas Weiss12, επανεξετάζοντας μια εκτενή μελέτη 

των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, υποστηρί ει ότι : «ένα  ενιαίος φορέας είναι 

απαραίτητος να θέσει προτεραιότητες, να αυξήσει και να διανείμει πόρους και να 

συντονίσει τα δεδομένα των έκτατων αναγκών», ενώ παράλληλα εξηγεί πως είναι 

ζ ς

                                                 
11 Η Πολυεθνική Δύναμη του Ο.Η.Ε. υψηλής ετοιμότητας ταξιαρχία (SHIRBRIG : UN Stand – by 
Forces High – Readiness Brigate) είναι ακόμα εκκολαπτόμενη ενώ θα μπορεί να αναπτυχθεί σε 
δεκαπέντε με τριάντα ημέρες για καθήκοντα διατήρησης της ειρήνης και διάστημα μέχρι έξι μήνες. 
12 T. Weiss, Military – Civilian Interactions : Intervening in Humanitarian Crises, Lanham, Rowmand 
and Littlefield, 1999, p.201 cited in Gourlay 2000  
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ανειλικρινής αυτή η προσπάθεια υπό το πρίσμα των εθνικών συμφερόντων. Το ίδιο 

επισημαίνει και ο David Last13 αναφέροντας ότι «ο καθένας θέλει το συντονισμό 

αλλά κανείς δε θέλει να συντονίζεται από τους άλλους» (Gourlay 2000 : 41). 

 Η ανθρωπιστική και αρκετά νεφελώδης διάσταση του πολιτικο-στρατιωτικού 

συντονισμού μοιάζει να αντιδιαστέλλεται με την πιο αποφασιστική διάσταση που 

δίνει το ΝΑΤΟ στη πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία, την οποία θα εξετάσουμε στο 

επόμενο κεφάλαιο, εστιάζοντας κυρίως στην αποστολή που ανατίθεται στο 

Στρατιωτικό Διοικητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 D. Last, Organizing for Effective Peacebuilding, International Peace Keeping, vol. 7, no1, Spring 
2000, p. 13 - 25 cited in Gourlay 2000  
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

 

 Στη Σύνοδο της Ουάσινγκτον το 1999 οι αρχηγοί των κρατών και των 

Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ ενέκριναν το Νέο Στρατηγικό Δόγμα (New Strategic 

Consept) του καθορίζοντας τους στόχους για τον εικοστό πρώτο αιώνα. Αυτό που 

διαπραγματεύτηκε ήταν κατά πόσο έπρεπε να εμπλέκεται σε αποστολές εκτός της 

περιοχής του και στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας όπως καθορίστηκαν και 

διατυπώθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της Ιδρυτικής Συνθήκης της 

Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 1949. Το στρατηγικό δόγμα έλαβε υπόψη του την 

εμπειρία από τα Βαλκάνια – και συγκεκριμένα την IFOR και την SFOR – ως 

απόδειξη της ικανότητάς του να επιχειρεί εκτός της συλλογικής ασφάλειας του 

άρθρου 5. Παρόλο που η συλλογική ασφάλεια παραμένει ο πυρήνας της στρατηγικής 

του ΝΑΤΟ, το ΝΣΔ δίνει έμφαση στην ανάγκη για τη διαχείριση κρίσεων ‘εκτός  

περιοχής’, εκτελώντας έτσι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων εκτός άρθρου 5. 

 

Πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία στο NATO (CIMIC) 

 Τα γεγονότα και η εμπειρία που αποκτήθηκε από τα Βαλκάνια οδήγησαν στη 

δημιουργία πολιτικής CIMIC για την επιτυχή εκπλήρωση των νέων αποστολών: «Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των Δυνάμεων της συμμαχίας και του πολιτικού 

περιβάλλοντος (αμφότερων κυβερνητικών και μη – κυβερνητικών) μέσα στο οποίο 

επιχειρούν είναι ζωτική για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Η πολιτικο-στρατιωτική 

συνεργασία είναι αλληλένδετη με την έννοια ότι στρατιωτικά μέσα κατά αύξοντα 

ρυθμό ζητούνται προς βοήθεια στις πολιτικές αρχές, όπως κατά τον ίδιο χρόνο η 

πολιτική υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σημαντική στον 

εφοδιασμό, στις επικοινωνίες, στην ιατρική υποστήριξη και στις δημόσιες υποθέσεις. 

Η συνεργασία μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών μερών της Συμμαχίας θα 

παραμείνει αναλόγως ουσιαστική» (NATO SC99 : §60). 

 Αυτή η παραδοχή σηματοδοτεί την ανάπτυξη μιας στρατιωτικής πολιτικής για 

την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία γνωστή ως MC 411/1(NATO Military Policy 

on CIMIC) όπου τον Ιούλιο του 2001 συμφωνήθηκε να δοθεί στους εταίρους 

(Partners) και στα μη μέλη ΝΑΤΟ συνεισφέροντα έθνη (non-NATO contributing 

nations).  Η MC 411/1 καθορίζει ως πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία τη 

διευκόλυνση συν-επιχείρησης μεταξύ ενός διοικητή ΝΑΤΟ και όλων των μερών του 

πολιτικού περιβάλλοντος εντός της συνδεδυασμένης επιχειρησιακής περιοχής (JOA : 
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Joint Operations Area). Το CIMIC λοιπόν ορίζεται ως : «Ο συντονισμός και η 

συνεργασία προς υποστήριξη της αποστολής μεταξύ του Διοικητή ΝΑΤΟ και των 

πολιτικών δρώντων συμπεριλαμβάνοντας τον εθνικό (τοπικό) πληθυσμό και τις 

τοπικές αρχές, όπως επίσης τους διεθνείς, εθνικούς και μη – κυβερνητικούς 

οργανισμούς και υπηρεσίες» (ΝΑΤΟ 2001 : 1-1). 

 Η εφαρμογή της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας καθορίζεται να γίνεται 

και στις δύο επιχειρήσεις που το στρατηγικό δόγμα του 1999 καθόρισε, δηλαδή στις : 

 α) Επιχειρήσεις Συλλογικής άμυνας (CDO : Collective Defense Operations) 

 β) Επιχειρήσεις Διαχείρισης Κρίσεων εκτός άρθρου 5 (CRO : non – Article 5  

     Crisis Response Operations) 

Επισημαίνοντας πως είναι μεγαλύτερη η σημασία της στην εκτέλεση των CRO 

(NATO 2001 : § 3). 

 Ο σκοπός της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας είναι η δημιουργία αλλά 

και η διατήρηση της πλήρους συνεργασίας του διοικητή με τις πολιτικές αρχές, 

οργανισμούς, υπηρεσίες και πληθυσμό ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει την 

αποστολή του και ο μακροπρόθεσμος σκοπός είναι η βοήθεια στη δημιουργία και στη 

διατήρηση συνθηκών που θα υποστηρίξουν την εκπλήρωση των αντικειμενικών 

στόχων (επιδιώξεων) της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ 2001 : § 9). Έτσι γίνεται το 

καθοδηγητικό νήμα (key strand) όλου του επιχειρησιακού σχεδίου και δεν είναι μια 

επιμέρους δραστηριότητα αυτού. 

 

Συσχετιζόμενες δραστηριότητες με τη πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία 

 Όμως η ίδια πολιτική καθορίζει πως η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία είναι 

μόνο ένα μέρος του φάσματος των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων. Υπάρχει ένας 

αριθμός συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων μέσα σε αυτό το φάσμα όπου παρόλο που 

είναι διαφορετικές είναι στενά συνυφασμένες με την πολιτικο-στρατιωτική 

συνεργασία και δεν πρέπει να ταυτιστούν με αυτή. Οι κυριότερες από αυτές τις 

δραστηριότητες είναι (NATO 2001 : 1-1, 1-2) 

 α) ο πολιτικός σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών (CEP : Civil Emergency 

Planning) 

Γενικά ο πολιτικός σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών ενδιαφέρεται για την προστασία 

του πληθυσμού εντός της ίδιας χώρας από φυσικές καταστροφές ή από πόλεμο. Αυτός 

ο σχεδιασμός δε σχετίζεται με την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία. (ΝΑΤΟ 2003 : 

1-6). 
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 β) Στρατιωτική βοήθεια σε Ανθρωπιστικές καταστάσεις ανάγκης (ΜΑHΕ : 

Military Assistance in Humanitarian Emergencies).  

Εάν η βοήθεια που προσφέρεται δεν είναι μέρος της στρατιωτικής επιχείρησης δε 

θεωρείται πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία γιατί αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου 

οι στρατιωτικές ικανότητες (δυνατότητες) χρησιμοποιούνται υπό τη διοίκηση ή 

καλύτερα υπό την αιγίδα πολιτικών οργανισμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

(ΝΑΤΟ 2003 : 1-6). Είναι βέβαια δυνατόν είτε σε επιχειρήσεις άρθρου 5 είτε εκτός 

αυτού, να δοθεί η συνεισφορά σε μια τέτοια κρίση μέσω πολεμικής επιχείρησης, 

παρόλο που η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κατεξοχήν  αποστολή ευθύνης του Ο.Η.Ε. 

Σε μια τέτοια περίπτωση τα στρατιωτικά μέσα δίνονται για συγκεκριμένους σκοπούς, 

μέσα από την ιεραρχία της διοίκησης και σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που 

έχει εγκρίνει το βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC : North Atlantic Council) (NATO 

2001 : 1-2) 

 γ) Υποστήριξη Φιλοξενούντος Έθνους (HNS : Host Nation Support) 

Είναι η υποστήριξη που προσφέρεται προς το διοικητή ΝΑΤΟ σε υλικά, 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας περιοχής 

κατόπιν συμφωνιών των εθνών που στέλνουν τα στρατεύματα ή το ΝΑΤΟ και τη 

φιλοξενούσα κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση, όπου υποβοηθείται η δύναμη από 

την υποστήριξη του φιλοξενούντος έθνους, η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία θα 

απασχοληθεί για τη διευκόλυνση της εκτέλεσής της και εξετάζεται σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο «συντονισμού και χρήσης πολιτικών πηγών» (ΝΑΤΟ 2003 : 4-1, 4-3). 

 

Βασικές λειτουργίες της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας  

 Για να επιτύχει τη δημιουργία και τη διατήρηση συνθηκών που θα 

υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της συμμαχίας στις επιχειρήσεις οι δυνάμεις 

που ασχολούνται με την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία πρέπει να επιτελέσουν 

τρεις βασικές λειτουργίες (ΝΑΤΟ 2003 : §104) : 

 α) Πολιτικο-στρατιωτική διασύνδεση (Civil – Military Liaison) : Αποσκοπεί 

στην παροχή του απαραίτητου συντονισμού για τη διευκόλυνση, υποστήριξη, 

σχεδίαση και διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Αυτή η διασύνδεση, που εγκαθιδρύεται 

έγκαιρα κατά το στάδιο του σχεδιασμού και ακολουθεί αμέσως την ανάπτυξη των 

δυνάμεων, είναι  το θεμέλιο για να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν οι επόμενες δύο 

βασικές λειτουργίες. Η δημιουργία της ξεκινά από το πολιτικό [ανώτερο] επίπεδο του 

ΝΑΤΟ, αφού είναι προϋπόθεση για την επιτυχία, και επεκτείνεται μέσω της 
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συνδεδιασμένης σχεδίασης του στρατηγικού διοικητή14 και στην περιοχή 

επιχειρήσεων. 

 Η διασύνδεση με τις πολιτικές αρχές και οργανισμούς απαιτεί, μεταξύ άλλων, 

την κατάλληλη πολιτική δημόσιας πληροφόρησης. Θα απαιτηθεί δηλαδή η επαρκής 

και επίκαιρη διάδοση των επιτευγμάτων και της προόδου που επιτεύχθηκε διαμέσου 

της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας ώστε ανταποδοτικά να κερδιθεί η 

υποστήριξη του (τοπικού) πληθυσμού, των διεθνών οργανισμών (Δ.Ο.) και των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). 

 β) Υποστήριξη του πολιτικού (μη – στρατιωτικού) περιβάλλοντος : 

Αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όταν αυτές συμπίπτουν με τη 

στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ και μπορούν να εμπλακούν στρατιωτικά μέσα και 

πόροι όπως είναι οι πληροφορίες, το προσωπικό, το υλικό, ο εξοπλισμός, οι 

επικοινωνιακές διευκολύνσεις, οι ειδικοί εμπειρογνώμονες (Functional Specialists) 

και η εκπαίδευση. Γενικότερα δραστηριοποιείται όπου και όταν απαιτείται 

προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες απαραίτητες για την εκπλήρωση της 

στρατιωτικής αποστολής ή / και όταν οι ενδεδειγμένες πολιτικές αρχές και υπηρεσίες 

δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν το σκοπό. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια, το βάθος 

και την εξάπλωση της υποστήριξης πρέπει να λαμβάνεται στο υψηλότερο και 

κατάλληλο επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τους πολιτικούς, στρατιωτικούς και μη – 

στρατιωτικούς παράγοντες. 

 γ) Υποστήριξη της (Στρατιωτικής) Δύναμης : σε καταστάσεις όπου οι 

στρατιωτικοί διοικητές θα χρειαστούν βοήθεια από τον πολιτικό τομέα ώστε να μη 

διακοπεί η αποστολή τους, όπως είναι ο συντονισμός των προσπαθειών για έλεγχο 

του πληθυσμού και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Έτσι μπορούν να εξαρτηθούν 

από τις πηγές και τις πληροφορίες από πολιτικές αρχές και να αναζητήσουν τη 

συνδρομή τους. Η διαδικασία της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας θα παίξει 

σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. 

 

Αρχές που διέπουν την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στο ΝΑΤΟ 

Οι Αρχές που διέπουν την εκτέλεση των αποστολών της πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας είναι χωρισμένες σε δύο μεγάλες κατηγορίες (ΝΑΤΟ 

2003: § 201) : 

                                                 
14 SC : Strategic Command 
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 α. Αρχές που διέπουν το Στρατιωτικό Προσανατολισμό : και οι οποίες 

καθοδηγούν την εσωτερική στρατιωτική διαδικασία για την ανάπτυξη και τη ρύθμιση 

της εκτέλεσης του σχεδίου της αποστολής και 

 β. Αρχές που διέπουν την πολιτικο-στρατιωτική Σχέση : όπου καθορίζουν τη 

δημιουργία και τη διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων (της αποστολής) με τις 

πολιτικές αρχές, τις κυρίαρχες υπηρεσίες, τους οργανισμούς και τον πληθυσμό. 

 Στην πρώτη κατηγορία (στρατιωτικός προσανατολισμός) αρχών εντάσσονται 

οι (ΝΑΤΟ 2003 : § 202) : 

1. Προτεραιότητα της αποστολής : Τονίζεται ότι οι αποστολές πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας γίνονται για την υποστήριξη της στρατιωτικής 

αποστολής. Παρόλο που αναγνωρίζεται ότι στις αποστολές διαχείρισης 

κρίσεων (non-Article 5 CRO) οι στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται ως 

ένα μέρος των προσπαθειών της Διεθνούς Κοινότητας στην προς επίλυση μιας 

περίπλοκης πολιτικής κατάστασης ανάγκης επισημαίνεται πως μόνο ο 

Στρατιωτικός διοικητής μπορεί να καθορίσει το μέγεθος των πόρων που θα 

διατεθούν στους στόχους του CIMIC. 

2. Κατεύθυνση του Διοικητή : Πέρα από την ευθύνη του Διοικητή να επιτύχει την 

ενότητα στη διοίκηση και την ενότητα των προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα 

πρέπει να αναγνωρίσει την αλληλεπίδραση στη συνολική προσπάθεια. Έτσι οι 

διοικητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων στο πολιτικό περιβάλλον, αλλά και το αντίστροφο, την 

επίδραση του πολιτικού περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις. 

3. Οικονομία (δυνάμεων) : μόνο το ελάχιστο των πόρων που απαιτούνται για να 

επιτευχθεί μια αποστολή που υποστηρίζει τον πληθυσμό ή τις πολιτικές 

οργανώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται μιας και τα στρατιωτικά μέσα είναι 

περιορισμένα. Τονίζεται επίσης πως η μείωση ή η αποχώρηση των 

στρατιωτικών διατιθέμενων μέσων μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της 

αρνητικής επίπτωσης που θα έχει ως προς το κλίμα εμπιστοσύνης στη 

στρατιωτική δύναμη. 

4. Προτεραιοποίηση και επικέντρωση, λόγω του περιορισμένου των μέσων που 

διατίθενται στην πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία. 

5. Νομικές υποχρεώσεις και Ανθρωπιστικά ζητήματα όπως προκύπτουν από το 

Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων. Οι διοικητές πρέπει να 
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επιδιώξουν παρά τους περιορισμούς της αποστολής τη μείωση των 

επιπτώσεων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στους αμάχους. 

 

Οι Αρχές που διέπουν την πολιτικο-στρατιωτική σχέση είναι (ΝΑΤΟ 2003 : 

§203): 

1. Επίγνωση του πολιτισμικού περιβάλλοντος (Cultural Awareness). Η διαρκής 

ευαισθησία έναντι των τοπικών ηθών, εθίμων, πολιτισμού και τρόπου ζωής 

είναι θεμελιώδης σημασίας για όλες τις αποστολές. Σε ένα πολιτικά ευαίσθητο 

περιβάλλον μια απερίσκεπτη παραβίασή τους μπορεί να υποδαυλίσει τις 

πιθανότητες επιτυχίας της αποστολής. Μέσω της εκπαίδευσης μπορεί η 

πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία να παίξει ζωτικό ρόλο ως προς την 

επίγνωση του πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

2. Κοινοί στόχοι. Η δημιουργία, η διατήρηση και η ενδυνάμωση των πολιτικο-

στρατιωτικών σχέσεων είναι σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία σε ένα 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Η αναγνώριση και η δημιουργία κοινών στόχων 

μεταξύ των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και των πολιτικών οργανισμών είναι 

απαραίτητα όταν επιχειρούν σε μια κοινή επιχειρησιακή περιοχή (JOA), 

παρόλο που μπορεί να έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Κάθε οργανισμός που 

συμμετέχει πρέπει να αντιλαμβάνεται τις πολιτικές δεσμεύσεις και τις 

απαιτήσεις σε πηγές που απαιτούνται. Αυτή η κατανόηση σχηματίζει τη βάση 

της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας δημιουργώντας υποχρεώσεις 

βασισμένες στην προνοητικότητα για την επίτευξη των αντικειμενικών 

σκοπών και όχι στην εκπλήρωση χρονοδιαγραμμάτων. 

3. Επιμερισμός ευθυνών. Το ήθος, η δομή και οι πρακτικές των πολιτικών 

οργανισμών και υπηρεσιών με τους οποίους οι στρατιωτικές δυνάμεις του 

ΝΑΤΟ πρέπει να συνεργαστούν έχουν μεγάλη ποικιλομορφία. Η ανάλυση των 

κοινών στόχων πρέπει να οδηγήσει σε ένα συμφωνημένο επιμερισμό ευθυνών 

με σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση μιας ισχυρής και αμοιβαίας 

επωφελούς σχέσης. Έτσι είναι έργο των δυνάμεων της πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας της εγκαθίδρυσης συμφωνιών και μεταβατικών μηχανισμών το 

συντομότερο δυνατόν με τους πολιτικούς φορείς ώστε να αποφευχθούν οι 

παρανοήσεις και να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες. 

4. Συναίνεση. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί και 

να παραμείνει η επιθυμία συνεργασίας των πολιτικών φορέων με τις 
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συνεργαζόμενες συμμαχικές δυνάμεις. Μπορεί ο καταναγκασμός να έχει 

παρόμοια αποτελέσματα, με τη συναίνεση, αλλά επιτυγχάνει φτωχά 

αποτελέσματα χωρίς διάρκεια. Η απώλεια της συναίνεσης μπορεί να συμβεί 

αιφνίδια για φαινομενικά ασήμαντους λόγους γι’ αυτό οι διοικητές πρέπει να 

διαθέτουν χρόνο και ενέργεια για τη διατήρησή της. 

5. Διαφάνεια. Η επιτυχής πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία απαιτεί αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και πίστη μεταξύ των εμπλεκομένων σε μια επιχείρηση. Έτσι οι 

στόχοι και οι δραστηριότητές της πρέπει να είναι διαφανείς ώστε να 

κερδιθούν όλα τα στοιχεία του πολιτικού περιβάλλοντος. Οι εντάσεις που θα 

δημιουργηθούν μεταξύ του πολιτικού, στρατιωτικού και του ανθρωπιστικού 

τομέα των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων θα οδηγήσουν σε σύγχυση και 

παρανοήσεις. Οι πολιτικές προκαταλήψεις, η ανακρίβεια των μέσων 

ενημέρωσης και οι φτωχές επικοινωνίες μπορούν να επιδεινώσουν αυτές τις 

εντάσεις. Η σωστή διαχείριση και ο αποχαρακτηρισμός των πληροφοριών, 

ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβής και έγκυρη ενημέρωση των πολιτικών 

οργανισμών, μπορεί να οδηγήσει στην εδραίωση, μέσω της διαφάνειας, της 

εμπιστοσύνης και στην ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της παρέμβασης των 

στρατιωτικών δυνάμεων. 

6. Επικοινωνία. Η αποτελεσματική επικοινωνία με τις πολιτικές αρχές, τις 

υπηρεσίες, τους οργανισμούς / οργανώσεις και τους πληθυσμούς είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διατήρηση της συναίνεσης και της συνεργασίας. Οι πιο 

πολλοί από αυτούς έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και μπορεί να 

αποκλείουν τη συνεργασία φοβούμενοι μη χάσουν την ανεξαρτησία τους. Το 

κλειδί για να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι δυσκολίες είναι η συνεχής και 

ανοιχτή επικοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενθαρρύνεται να 

συμμετέχει κάθε νέα οργάνωση ή οργανισμός που φθάνει στην περιοχή. 

 

Προσέγγιση μέσα από τη διαφορετικότητα 

 Αν και οι δομές και οι προσεγγίσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων είναι διαφορετικές η εμπειρία των ειρηνευτικών 

δυνάμεων έχει οδηγήσει σε ορισμένες τροποποιήσεις στην προσέγγιση και τη δομή 

δύναμης. Για παράδειγμα οι Καναδικές δυνάμεις είναι γνωστές για τις διπλωματικές 

και τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής τους για τις ειρηνευτικές αποστολές και εφαρμόζονται βάσει 
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προσεγμένων κανόνων εμπλοκής. Παρομοίως και η μακρά Βρετανική εμπειρία σε 

καταστάσεις χαμηλής έντασης συγκρούσεων έχει δημιουργήσει εξοικείωση με την 

πολιτικο –στρατιωτική συνεργασία και τη διαπραγμάτευση. Επιπλέον η παρουσία 

μονάδων με πολίτες ή εφέδρων με πολιτικά (πέρα των στρατιωτικών) προσόντα 

φαίνεται να έχουν συμβάλει στη γεφύρωση των πολιτιστικών κενών μεταξύ 

στρατιωτικών και πολιτικών θεσμών με αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη τη 

συνεργασία στο Κοσσυφοπέδιο. Η εκπαίδευση / κατάρτιση και η κατάλληλη σύνθεση 

των δυνάμεων μπορούν να κάνουν κάποιους στρατούς περισσότερο κατάλληλους για 

την πολιτικο – στρατιωτική συνεργασία από άλλους (Gourlay 2000 : 36). 

 

Η στρατιωτικοποίηση του ανθρωπισμού 

 Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός με τις ΜΚΟ’ς  είναι στον τομέα της άμεσης 

βοήθειας για τον άμαχο πληθυσμό. Η στρατιωτική διαρροή (Military seepage) στον 

παραδοσιακά πολιτικό ανθρωπιστικό τομέα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα 

κατάλληλα όρια μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών δράσεων. 

 Οι οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια θεωρούν την πολιτική δράση των 

στρατιωτικών δυνάμεων ως απόδειξη στρατιωτικοποίησης του ανθρωπισμού 

(Militarization of humanitarianism), ισχυριζόμενοι ότι είναι σε άμεσο ανταγωνισμό 

με την εργασία τους επικρίνοντας την προσφερόμενη ποιότητα και τη σχέση κόστους 

– αποτελεσματικότητας. 

 Η προοπτική του ΝΑΤΟ αντίστοιχα είναι πως τέτοιου είδους δράσεις 

συμβάλλουν στη βελτίωση της δημοτικότητας των στρατιωτικών μεταξύ των τοπικών 

πληθυσμών συμβάλλοντας θετικά στη διατήρηση της συναίνεσης και υποστήριξης 

της ειρήνης. 

 Είναι χαρακτηριστική η κλίμακα δραστηριοτήτων της Γερμανικής Ταξιαρχίας 

στην Πρίζρεν του Κοσσυφοπεδίου (Prizren, Kosovo), όπου είχε να διαχειριστεί κατ’ 

εκτίμηση πέντε εκατομμύρια μάρκα – από τη Γερμανική Κυβέρνηση και ιδιωτικές 

πηγές – και περιγράφηκε από άλλο αξιωματικό της KFOR ότι «ενεργούσε ως μία 

τεράστια ΜΚΟ», σε αντίθεση με άλλες μονάδες της KFOR όπου είχαν λιγότερους 

πόρους και διεξήγαγαν έργα που δεν ήταν προτεραιότητες για τις ΜΚΟ’ς. Αν και 

στην πλειονότητα των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. πολύ 

μικρή αναπτυξιακή βοήθεια διοχετεύτηκε αντίστοιχα μέσω στρατιωτικών θεσμών για 

την παροχή άμεσης βοήθειας εντούτοις έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από πολιτικούς 

οργανισμούς. Η παροχή 8.000 ζεστών γευμάτων ανά ημέρα για τους Αλβανούς του 
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Κοσσυφοπεδίου, από τη Γερμανική δύναμη της KFOR, επικρίθηκε για το κόστος της 

έναντι της αποτελεσματικότητάς της, καθώς επίσης και για τη δημιουργία εξάρτησης. 

Παρόμοια κριτική δέχτηκε η κατασκευή στρατοπέδων προσφύγων με σπίτια υψηλής 

αξίας που «προβληματικά» τοποθετήθηκαν απέναντι από τις σκηνές / καταφύγια του 

Ο.Η.Ε. (Gourlay 2000 : 39). 

 Επίσης ο καθορισμός σχέσεων σε θέματα προστασίας των πολιτών ήταν και 

είναι, μια πιεστική ανάγκη. Παρά το γεγονός της απουσίας στρατιωτικής παρουσίας 

στις περισσότερες πολιτικές αποστολές βοήθειας, όπως στη Σομαλία, τη Ρουάντα και 

τα Βαλκάνια, οι πολιτικές οργανώσεις θεωρούν πως οι αρχές της ηθικής 

συμπεριφοράς(Principles of moral conduct) δεν παρέχουν πλέον επαρκή προστασία 

από εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων και των προμηθειών τους. 

Προκειμένου να έρθουν αντιμέτωποι με την αναστολή των δραστηριοτήτων τους 

στράφηκαν για την ασφάλειά τους στις ειρηνευτικές δυνάμεις, στην τοπική 

αστυνομία ή σε ένοπλους φρουρούς. Η στρατιωτική προστασία, κυρίως σε αποστολές 

επιβολής της ειρήνης, μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στις ζώνες της σύγκρουσης 

και στην προστασία των πολιτών. Οι πολιτικο – στρατιωτικές σχέσεις αποτελούν ένα 

ακανθώδες ζήτημα εφόσον υπόκεινται σε θέματα στρατηγικής, όπως στο 

Κοσσυφοπέδιο, που οδηγούν σε συνθήκες «άσκησης» των ανθρωπιστικών αρχών. Αν 

και οι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας υποβαθμίζουν τους βασικούς σκοπούς για τους 

οποίους διατηρούνται οι ένοπλες δυνάμεις του κάθε κράτους, εν τούτοις η 

σχηματοποίηση της πολιτικο – στρατιωτικής συνεργασίας θεσμοθετήθηκε σταδιακά 

μέσα από αυτές. 

 Είναι χαρακτηριστικό πως στις Η.Π.Α. και Μ. Βρετανία η πολιτικο – 

στρατιωτική συνεργασία αναπτύχθηκε από τους αντίστοιχους κλάδους των πολιτικο – 

στρατιωτικών σχέσεων που ασχολούνταν κυρίως με την παροχή βοήθειας σε 

καταστάσεις πολιτικής έκτατης ανάγκης και την ανάληψη έργων. Το στρατιωτικό 

προσωπικό είναι σαφώς σε θέση να εκτελεί ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά το αν 

μπορεί να γίνει σωστά παράλληλα με τις επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης είναι υπό 

διευκρίνηση. Η ανθρωπιστική δράση και ο πολιτικο – στρατιωτικός συντονισμός 

δρουν επιβοηθητικά για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων, όμως χωρίς την 

ενδυνάμωση των ίδιων των πολιτών της χώρας που δρουν δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν τα θέματα ενδυνάμωσης της τοπικής εξουσίας και της ανάπτυξης 

(Pugh 2001 : 351, 352). 

 



 - 26 -

Διαφάνεια και λογοδοσία 

 Ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις φαίνονται να είναι πιο ξεκάθαρες ως προς 

τους σκοπούς και τις επιδόσεις τους το ΝΑΤΟ – όπως ίσως είναι αναμενόμενο – έχει 

αμφισβητηθεί για τις πολιτικές επιλογές του με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

επέμβαση / ανθρωπιστικό πόλεμο στην κρίση του Κοσσυφοπεδίου. 

 Η πολιτική της σύγκρουσης, που ακολούθησε το ΝΑΤΟ, αμφισβητήθηκε από 

αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις μεταξύ των οποίων ήταν η Διεθνής Αμνηστία 

και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(Human Rights Watch). Έτσι 

σχεδόν όλοι οι οργανισμοί είχαν αποκλεισθεί από την παροχή βοήθειας στους 

εκτοπισθέντες του Κοσσυφοπεδίου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, με 

αποτέλεσμα να αγνοηθούν σε μεγάλο βαθμό οι Σέρβοι, Ρομά, Μαυροβούνιοι, 

Βόσνιοι και της Κράινα πρόσφυγες. Υποστηρίζεται από τον Pugh πως οι στρατηγικές 

«ανησυχίες» του ΝΑΤΟ πρέπει να επηρεάζονται ή να αντισταθμίζονται από την 

ευαισθησία, την πολιτική διακριτικότητα και ικανότητα των πολιτικών – μη κρατικών 

– ομάδων. Οι ανθρωπιστικοί δρώντες, γενικότερα, δεν ασχολούνται – ή δεν τους 

δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούν – με τον αρχικό σχεδιασμό της πολιτικο – 

στρατιωτικής συνεργασίας, αλλά κυρίως συμμετέχουν στην εφαρμογή αυτών των 

συνεργατικών πλαισίων με αποτέλεσμα οι πολιτικο – στρατιωτικές σχέσεις να τείνουν 

προς την ισχυροποίηση της στρατιωτικής κατεύθυνσης. Επιπλέον μεταξύ των 

πολιτικών οργανισμών υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για δέσμευση ως προς την 

υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό15 με παραδείγματα τη διαφάνεια και τη 

λογοδοσία που εμφανίζουν οι κυριότερες υπηρεσίες του Ο.Η.Ε. σε σχέση με τη 

δεκαετία του 1980. Ενδεικτική είναι η ανάθεση σε μια ανεξάρτητη πηγή της Ύπατης 

Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες(UNHCR’s) στο Κοσσυφοπέδιο με 

αποτέλεσμα μια έκθεση για τις επιδόσεις της, καθώς και η ευρεία αποδοχή των 

πορισμάτων αυτής (Pugh 2001 : 351). 

Μελετώντας την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) στο ΝΑΤΟ 

διαπιστώνουμε μερικές ιδιαιτερότητες. Έτσι φαίνεται πως ο όρος CIMIC 

χρησιμοποιείται ως μέρος του όρου πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις (CIMIR : Civil – 

Military Relations) και πως κατά αυτή την έννοια δε συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη 

της αλληλεπίδρασης ή / και των σημείων επαφής των πολιτικών οργανισμών και των 

στρατιωτικών αντίστοιχα. Η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία αντιμετωπίζεται ως 

                                                 
15 Γενικότερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι κώδικες συμπεριφοράς από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό / 
Ημισέληνα και τις ΜΚΟ 
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στρατιωτικό δόγμα, εντάσσεται στο  πλαίσιο των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων 

(Rehse 2004 : 14, 15) και αναφέρεται ως στρατιωτική επιχείρηση. 

 Η επίτευξη της αποστολής ως στρατιωτικός αντικειμενικός σκοπός είναι 

πρωτεύουσας σημασίας(ΝΑΤΟ 2003 : § 103). Οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε μια 

αποστολή ξεκινούν από τον τοπικό πληθυσμό και τις κυβερνήσεις και επεκτείνονται 

μέχρι τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αναπτυγμένοι στην περιοχή επιχειρήσεων. 

Η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία είναι το εργαλείο του Νατοϊκού διοικητή στη 

δημιουργία και τη διατήρηση όλων αυτών των σχέσεων και λειτουργεί ως 

υποστηρικτικό αλλά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των επιχειρήσεων.  

Η ανάπτυξη της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στο ΝΑΤΟ και 

αντίστοιχα του πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού στον ΟΗΕ οδήγησε σταδιακά και 

την Ε.Ε. στη δημιουργία αντίστοιχων εννοιών και θεσμών, στο πλαίσιο της  

διαχείρισης κρίσεων. 
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ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ανέπτυξε τα τελευταία δέκα χρόνια τις 

δυνατότητες διαχείρισης κρίσεων ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας 

και  Άμυνας (Ε.Π.Α.Α.) υπό την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας 

(Κ.Ε.Π.Π.Α.). Τον Ιούνιο του 1992 τέθηκαν οι πρώτοι στόχοι στη διακήρυξη των 

υπουργών εξωτερικών της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης16, όπου αργότερα 

ενσωματώθηκαν στη Συνθήκη του ΄Αμστερνταμ του 1999, έγιναν γνωστοί ως 

επιχειρήσεις (ή στόχοι) Πέτερσμπεργκ (Petersberg) και αφορούσαν Ανθρωπιστικές 

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διάσωσης, διατήρησης της ειρήνης, διαχείρισης κρίσεων 

(Mustonen  2008). 

 Η Γαλλο-Βρετανική σύνοδος στο St Malo στις 4 Δεκεμβρίου του 1998 

επισήμανε την αναγκαιότητα για «αυτόνομη δράση βασισμένη σε αξιόπιστες 

στρατιωτικές δυνάμεις και μέσα στο να αποφασίζουν τη χρήση αυτών, καθώς και 

στην ετοιμότητα να το πράξουν με σκοπό την αντίδραση σε διεθνείς κρίσεις». (St 

Malo 1998 : § 2). 

 Ένα χρόνο αργότερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο 

του 1999 τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθόρισαν τον Πρωταρχικό Στόχο(Helsinki 

Headline Goal) ως ακολούθως : «να συνεργαστούν σε εθελοντική βάση στις 

επιχειρήσεις που αναλαμβάνει η Ε.Ε. και να είναι σε θέση μέχρι το 2003 να 

αναπτύξουν μέσα σε εξήντα ημέρες και να διατηρήσουν για τουλάχιστον ένα χρόνο 

στρατιωτικές δυνάμεις έως 60.000 δύναμη και ικανές να εκπληρώσουν το πλήρες 

εύρος των αποστολών Πέτερσμπεργκ». Η αρχική ανάπτυξη αυτών των στόχων 

εστίασε στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου και έτσι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Νίκαιας το Δεκέμβριο του 2000 εγκρίθηκε η δημιουργία της δομής της Επιτροπής 

Πολιτικής και Ασφαλείας, της Στρατιωτικής Επιτροπής και του Στρατιωτικού 

Επιτελείου (Quille 2006 : 9). Η μετεξέλιξη αυτής της προσπάθειας της Ε.Ε. να 

διαδραματίσει το ρόλο ενός παγκόσμιου δρώντα που θα μοιράζεται την ευθύνη για 

την παγκόσμια ασφάλεια ανέδειξε το Δεκέμβριο του 2003 την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Ασφαλείας, στην οποία παρουσιάστηκε το όραμα για μια διακριτή 

Ευρωπαϊκή προσέγγιση ως απάντηση των κρατών -  μελών στα θέματα ασφάλειας με 

τη συμβολή πολιτικών (μη στρατιωτικών) και στρατιωτικών εργαλείων (E.S.S. 2003 : 

                                                 
16 West European Union (W.E.U.) Petersberg Declaration 1992. 
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13). Έτσι χαρακτηριστικά αναφέρεται πως : «Ως Ένωση των 25 (τότε) μελών, που 

ξοδεύουμε περισσότερα από 160 δις ευρώ για την άμυνα, πρέπει να είμαστε ικανοί να 

διατηρήσουμε αρκετές επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε 

προστιθέμενη αξία αναπτύσσοντας επιχειρήσεις που εμπλέκουν ταυτόχρονα στον 

τομέα αυτόν στρατιωτικές και πολιτικές δυνατότητες» (E.S.S. 2003 : 11). 

 Ένα ευρύ φάσμα των εννοιών και των νέων προσεγγίσεων έχουν αναπτυχθεί 

για να αντεπεξέλθουν στις πολύπλοκες προκλήσεις των κρίσεων. Τρέχουσες έννοιες 

που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις της 

Ε.Ε. είναι : η πολιτικο - στρατιωτική συνεργασία, η ασφάλεια και ανάπτυξη, η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, οι ολοκληρωμένες αποστολές, η ολιστική προσέγγιση της 

κυβέρνησης, η βάση του αποτελέσματος επιχειρήσεις. Μία από τις πιο σημαντικές 

πτυχές αυτών των προκλήσεων είναι να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ πολιτικών και 

στρατιωτικών δυνατοτήτων, η οποία βρίσκεται συχνά στην καρδιά της 

αποτελεσματικής εξωτερικής δράσης της Ε.Ε. Το νέο δυναμικό περιβάλλον 

ασφαλείας απαιτεί τη χρήση του ευρέως φάσματος μέσων που διαθέτει η Ε.Ε. και τη 

χρησιμοποίησή τους με τον καλύτερα συντονισμένο τρόπο. Οι πολιτικο – 

στρατιωτικές επιδράσεις είναι όλο και περισσότερο το καίριο στοιχείο των 

κοινοτικών δράσεων. Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί δύο έννοιες, η πολιτικο – 

στρατιωτική συνεργασία (CIMIC) και ο πολιτικο – στρατιωτικός συντονισμός 

(CMCO : Civil Military Cooperation EU), που εφαρμόζονται και είναι σημαντικό να 

αναλυθεί / διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ τους. (Knol 2007). 

 Είναι χαρακτηριστικό πως ο Μετασχηματισμός του Τομέα Ασφαλείας (SSR) 

αποτελεί μία έννοια «κλειδί» για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των χωρών που 

εξέρχονται από μία σύγκρουση και υπό το πρίσμα αυτό αναφέρεται ως ένα 

παράδειγμα ολιστικής προσέγγισης. Είναι σημαντικό πως οι βασικές δραστηριότητες 

του SSR, τις οποίες έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. στις περιοχές διαχείρισης κρίσεων, 

εστιάζουν σε μια κανονιστική δέσμευση για την εδραίωση της δημοκρατίας, την 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης 

συμπεριλαμβάνοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. 

 Η ολιστική αυτή προσέγγιση του SSR περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για τα 

κράτη και τις περιοχές που δραστηριοποιείται : 

α. Τους βασικούς παράγοντες ασφαλείας, όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις, η 

αστυνομία, υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών και οι συνοριακοί φύλακες, 

β. Τη διαχείριση ασφαλείας και την εποπτεία φορέων όπως των Υπουργείων 
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Άμυνας, Εξωτερικών και Εσωτερικών Υποθέσεων, 

γ. Την εποπτεία της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου μέσω της δικαστικής 

εξουσίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των φυλακών, των υπηρεσιών 

διερεύνησης και δίωξης εγκλημάτων, τα εθιμικά και παραδοσιακά συστήματα 

δικαιοσύνης και 

δ. Την παρακολούθηση μη – κρατικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των 

απελευθερωτικών και αντάρτικων στρατών, των ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας 

και των παραστρατιωτικών ομάδων πολιτικών κομμάτων(Gross 2009 : 9-10). 

Η «ολιστική προσέγγιση της κυβέρνησης» είναι ένα δεύτερο παράδειγμα που 

εφαρμόζεται από τη Μ. Βρετανία και θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις πρακτικές 

της Ε.Ε. ή να θεωρηθεί ως «καλή πρακτική» για τα Κ-Μ της ΕΕ.  

Η Βρετανική Κυβέρνηση έχει προσπαθήσει με τη δημιουργία της Μονάδας 

Σταθεροποίησης (Stabilisation Unit) να επιτύχει την κατανόηση των προκλήσεων 

σταθερότητας. Η Μονάδα Σταθεροποίησης ανήκει από κοινού στο Τμήμα Διεθνούς 

Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας και διευκολύνει την 

εξασφάλιση συμφωνίας και καθοδήγησης για τον τρόπο διεξαγωγής των σχεδίων 

σταθεροποίησης της κυβέρνησης. Η Μονάδα διαχειρίζεται μια ομάδα πολιτών που 

εργάζονται σε εχθρικό περιβάλλον, υποστηρίζει τη στρατιωτική εκπαίδευση και τις 

ασκήσεις με την άντληση διδαγμάτων από όλα τα πεδία ενεργειών της κυβέρνησης. 

Για παράδειγμα διαχειρίζεται εκ νέου την κατανόηση των τοπικών συνθηκών ως 

πρωτογενή παράγοντα, ούτως ώστε οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού να 

καλύπτονται και να εξασφαλίζεται η υποστήριξη προς την κυβέρνηση του έθνους 

υποδοχής. Επίσης ενσωματώνει εκ νέου θέματα όπως η προστασία του λαού αλλά και 

η δημιουργία συνθηκών για την πολιτική διευθέτηση των προβλημάτων. Κατά αυτό 

τον τρόπο δεν είναι το Υπουργείο Άμυνας το μοναδικό που εμπλέκεται ώστε να 

επιτευχθεί η μακροχρόνια οικοδόμηση της ειρήνης και του κράτους, ακόμη και σε 

περιβάλλον με χαμηλό δείκτη ασφαλείας ( Teuten 2010).  

 

Πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(EU CIMIC) ήταν η πρώτη που αναπτύχθηκε για την εκπλήρωση των αποστολών 

τύπου Πέτερσμπεργκ όπου απαιτούνται η συμμετοχή στρατιωτικών και πολιτικών 

δυνατοτήτων στη διαχείριση κρίσεων. Η εξέλιξη της έννοιας αυτής δεν ήταν 

ανεξάρτητη από τις δυνατότητες που ήδη είχε αναπτύξει το ΝΑΤΟ και παράλληλα 
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ανέπτυξε ο Ο.Η.Ε. Η επίδραση σε αυτή τη νέα προοπτική διαχείρισης κρίσεων είναι 

φανερή από την αναφορά στις παραπομπές του σκεπτικού ανάπτυξής της σε κείμενα 

του ΝΑΤΟ όπως στην MC 411/1 και στο AJP-9 αλλά και στην αναφορά Μπραχίμι 

του Ο.Η.Ε. (EU COUNCIL 7106/2 : 5). 

 Ο ορισμός της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων 

της Ε.Ε. είναι :  

«η συνεργασία και ο συντονισμός, με σκοπό την υποστήριξη της αποστολής μεταξύ 

των στρατιωτικών συνιστωσών των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων 

και των πολιτικών δρώντων (εξωτερικών προς την Ε.Ε.), όπου σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται ο τοπικός πληθυσμός και οι τοπικές αρχές, καθώς επίσης οι 

διεθνείς, εθνικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί και υπηρεσίες» (EU Council 

7106/02 : 9). 

 Δεδομένου ότι αρκετά κράτη – μέλη της Ε.Ε. μπορούν να επιχειρούν είτε υπό 

τη διοίκηση της Ε.Ε. είτε υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ το σκεπτικό που αναπτύχθηκε 

ήταν να είναι συμβατό με την πολιτική και το δόγμα πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας του ΝΑΤΟ ώστε να εξασφαλισθεί ο υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης 

μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ (EU Council 7106/02 : § 7).    

 Έτσι και στην Ε.Ε. η αντίληψη για την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία 

είναι πως η εστίασή της είναι η υποστήριξη της στρατιωτικής αποστολής 

καθιερώνοντας και διατηρώντας τη συνεργασία με τις πολιτικές αρχές και τον 

πληθυσμό εντός της περιοχής επιχειρήσεων του Διοικητή της δύναμης, 

δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές ηθικές, υλικές και τακτικές συνθήκες για την 

επίτευξη του επιχειρησιακού σκοπού. Κατά αυτό τον τρόπο η EU-CIMIC υποστηρίζει 

και διευκολύνει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων για την κρίση 

αφού συμπεριλαμβάνει τις πολιτικές διεργασίες για την επαναφορά στην ομαλότητα 

(EU Council 7106/02 : § 15). 

 Η Ευρωπαϊκή προσέγγιση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της στρατιωτικής διαδικασίας σχεδιασμού στο σύνολο του 

φάσματος των αποστολών Πέτερσμπεργκ, αν και το ακριβές περιεχόμενο και η 

σχετική της σημασία θα εξαρτώνται από το είδος της αποστολής και ως εκ τούτου αν 

και αναφέρεται στο τακτικό / επιχειρησιακό επίπεδο είναι ευθύνη του πολιτικού / 

στρατηγικού επιπέδου17 η κατά το δυνατό καλύτερη προετοιμασία του. 

                                                 
17 Η αναφορά γίνεται για την Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC : European Union Military 
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Πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ενώ η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία περιορίζεται στο τακτικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο διοίκησης και αφορά την πρακτική συνεργασία μεταξύ των 

δρώντων στο πεδίο των επιχειρήσεων ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (EU 

CMCO : European Union Civil – Military Coordination) είναι ένα εσωτερικό μέτρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στενότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των 

διαφόρων παραγόντων της σε στρατηγικό επίπεδο. Ο πολιτικο-στρατιωτικός 

συντονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό των 

δράσεων όλων των σχετικών φορέων της Ε.Ε. που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και 

στην επακόλουθη εφαρμογή της αντίδρασής της σε μια κρίση. Ως εκ τούτου στο 

επίκεντρο του πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού είναι η ενίσχυση της ενδοθεσμικής 

συμπληρωματικότητας (Intra-institutional Complementarity) μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ακόμα και το έγγραφο 

που αφορούσε τον πολιτικο-στρατιωτικό συντονισμό προετοιμάστηκε σε συνεργασία 

της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τις 

εργασίες της Δανέζικης Προεδρίας και τις ακολουθήσες εργασίες της Ελληνικής 

Προεδρίας τονίζοντας στο εισαγωγικό τους σημείωμα την κεντρική σημασία του 

CMCO ως ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας του συντονισμού (EU Council 14457/03 

: 1). 

 Επισημαίνεται πως η ανάγκη της πολιτικο-στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων 

και η αντίστοιχη διαδικασία σχεδιασμού για επιχειρήσεις της Ε.Ε. πρέπει να 

συντονίζονται στο εσωτερικό της Ε.Ε. κατά τα πρώτα στάδια της κρίσης λόγω του 

ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό. Η συνεργασία της Γενικής 

Γραμματείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής επιτυγχάνεται μέσα από τη 

Συντονιστική Ομάδα Ανταπόκρισης Κρίσεων (CRCT), στην οποία πρέπει να 

συνεργαστούν προκειμένου να συμβάλουν στον αναγκαίο βαθμό συνοχής και 

πληρότητας του σχεδίου, αλλά και της πολιτικο-στρατιωτικής δράσης. Προβλέπεται ο 

διορισμός ειδικού απεσταλμένου της Ε.Ε., ο οποίος θα εποπτεύει όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων μέσα στην περιοχή των επιχειρήσεων υπό την επιχειρησιακή 

καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα 18 και θα λαμβάνει στρατηγική καθοδήγηση και 

πολιτική στήριξη από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας. Οι δραστηριότητες 

                                                                                                                                            
Committee) και το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS : European Union Military Staff (EU 
Council 7106/02 : para 19) 
18 Δεν ήταν ακόμα ορισμένη η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας και δεν είχαν καθορισθεί οι αρμοδιότητες της. 
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του Ειδικού Απεσταλμένου θα συντονίζονται στενά με εκείνες του (Στρατιωτικού) 

Διοικητή της Δύναμης, του επικεφαλής της Αστυνομικής Δύναμης και των υπολοίπων 

πολιτικών επιχειρήσεων.  

Ενώ ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός ασχολείται κυρίως με το πως η 

Ε.Ε. θα εξασφαλίζει τον εσωτερικό συντονισμό στη διαχείριση κρίσεων υπάρχει 

ταυτόχρονα η ανάγκη να εξασφαλισθεί η συνεργασία και η δημιουργία συντονισμού 

με τους υπόλοιπους δρώντες που εμπλέκονται στο θέατρο των επιχειρήσεων, κάτι που 

όμως επιτυγχάνεται εάν λειτουργήσει αποτελεσματικά ο εσωτερικός (εντός της Ε.Ε.) 

συντονισμός. 

 

Η Ολοκληρωμένη προσέγγιση 

Ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (CMCO) δεν πρέπει λοιπόν να 

συγχέεται με την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία (CIMIC), η οποία αναφέρεται ως 

μια λειτουργία υποστήριξης της στρατιωτικής αποστολής (EU Council 14457 / 03). 

 Έτσι ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ / ΕΠΑΑ 

συμπεριλαμβάνει την ολοκληρωμένη σχεδίαση (Comprehensive Planning) που 

ορίζεται ως: 

«μια συστηματική προσέγγιση ώστε να αντιμετωπισθεί η ανάγκη για αποτελεσματικό 

συντονισμό, τόσο μέσα όσο και μεταξύ των πυλώνων (της Ε.Ε.), όλων των συναφών 

παραγόντων της Ε.Ε. στο σχεδιασμό της διαχείρισης κρίσεων» (EU Council 

13983/05: 5). Ο σκοπός της ολοκληρωμένης σχεδίασης είναι να συμβάλει στη 

ανάπτυξη και την παροχή μιας συντονισμένης και συνεκτικής αντίδρασης σε μια 

κρίση με βάση την περιεκτική (all-inclusive) ανάλυση της κατάστασης, κυρίως όταν 

εμπλέκονται περισσότερα από ένα Κοινοτικά όργανα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον 

εντοπισμό και την εξέταση των αλληλεξαρτήσεων, των προτεραιοτήτων, τη σειρά 

των δραστηριοτήτων και τη δέσμη των πόρων, κατά τρόπο αποτελεσματικό και 

αποδοτικό μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου που να επιτρέπει τον έλεγχο της προόδου 

για το σύνολο των απαραίτητων δράσεων. 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ε.Ε. θα εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις του 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων που διεξάγονται κάτω από τον 

πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της Επιτροπής Πολιτικής και 

Ασφαλείας και την ευθύνη του Συμβουλίου. Είναι επίσης κατάλληλη για όλους τους 

τύπους επιχειρήσεων όπου θα είναι υπό την ηγεσία της Ε.Ε. (πέρα των πολιτικο-
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πολιτικών και πολιτικο-στρατιωτικών19) όπως είναι οι παράλληλες επιχειρήσεις, οι 

πολιτικές επιχειρήσεις με στρατιωτική υποστήριξη ή / και προστασία, καθώς επίσης 

και οι αποστολές μετάβασης από στρατιωτικό σε πολιτικό χαρακτήρα. Επισημαίνεται 

επίσης πως αυτή η προσέγγιση για το σχεδιασμό είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις φάσεις 

της διαχείρισης κρίσεων συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των συγκρούσεων, τις 

δραστηριότητες μετά τη σύγκρουση, καθώς και το πλήρες φάσμα των αποστολών που 

προβλέπονται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Ε.Ε. (EU Council 13983/05: §7,8). 

 Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο καθίσταται ακόμη  σημαντική η  ανάπτυξη και 

θεμελίωση της έννοιας του πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού ως μία κουλτούρα του 

συντονισμού. Αυτή η κουλτούρα είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μέσα στις δομές και 

στις διαδικασίες αφού αυτός ο συντονισμός αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την 

εξασφάλιση της συνολικής συνοχής της Ε.Ε. στην αντίδρασή της σε μία κρίση. Έτσι 

στόχος του Συμβουλίου είναι η ενθάρρυνση και η εξασφάλιση του συντονισμού των 

δράσεων των σχετικών φορέων της Ε.Ε. σε όλες τις φάσεις μιας επιχείρησης. Αυτή 

είναι η κουλτούρα που πρέπει να «ενσωματωθεί» στην αντίδραση σε μία κρίση στο 

συντομότερα δυνατό στάδιο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, αντί να 

γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί σε μεταγενέστερο στάδιο (Knutsen 2008 : 30). 

 Το έγγραφο του Συμβουλίου υπογραμμίζει περαιτέρω ότι : «Αυτή η 

κουλτούρα του συντονισμού βασίζεται στη συνέχιση της συνεργασίας και των κοινών 

πολιτικών στόχων και στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε λεπτομερείς 

προετοιμασίες με συμμετοχή αρμοδίων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και 

των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η στενή συνεργασία τους αποτελεί ουσιώδες στοιχείο 

κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της διαχείρισης κρίσεων της Ε.Ε. (πριν την 

αναγνώριση της κρίσης) όπως αποδεικνύεται για παράδειγμα στην παρακολούθηση 

της παγκόσμιας κατάστασης» (EU Council 14457 / 03 : 3). 

Η Ε.Ε. όμως φαίνεται να αποφεύγει την παρατεταμένη δέσμευσή της αφού οι 

στρατιωτικές αναπτύξεις της, κυρίως στις αφρικανικές συγκρούσεις, χαρακτηρίζονται 

από τη σύντομη χρονική διάρκειά τους. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να υποστηρίξει ή να 

διατηρήσει περιφερειακές αποστολές για μακροπρόθεσμα διαστήματα. Έτσι όταν οι 

περιφερειακές αποστολές περιλαμβάνουν στρατιωτικά και αστυνομικά στοιχεία τότε 

περιορίζει τις δραστηριότητές της σε ένα από τα δύο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τη δύναμη EUPOL στο Αφγανιστάν. Παρατηρείται πως δε διατίθεται το ευρύ φάσμα 

                                                 
19 Civil – civil or Civil – military fully integrated operations 
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των πολιτικών εμπειρογνωμόνων και ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται να 

κινητοποιηθεί και έτσι η Ε.Ε. δεν είναι πολιτικά διατεθειμένη να οργανώσει 

πολυδιάστατες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές των ειρηνευτικών αποστολών του 

Ο.Η.Ε. (Yamashita 2009 : 7). 

 

Δομές και μηχανισμοί της ΚΠΑΑ20 που εξυπηρετούν την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της Ε.Ε. 

 Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πλήρως τη διαχείριση 

κρίσεων αποφάσισε ήδη με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το Δεκέμβριο του 

2002 την καθιέρωση μόνιμων πολιτικών και στρατιωτικών δομών. Οι δομές αυτές 

είναι οι εξής :  

 Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ : Political and Security 

Committee, PSC) συνέρχεται σε επίπεδο πρεσβευτών, ως προπαρασκευαστικό 

όργανο για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κύριες λειτουργίες της 

είναι η παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης, η συμβολή στο να 

καθορισθούν οι πολιτικές μέσα στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΠΑΑ. Επίσης, προετοιμάζει μια συνεκτική 

αντίδραση της Ε.Ε. σε μια κρίση και ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και τη 

στρατηγική κατεύθυνση (EU Council 2001/78/CFSP). 

 Η Στρατιωτική Επιτροπή της Ε.Ε. (EUMC) είναι το ανώτατο στρατιωτικό 

όργανο που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Αποτελείται από τους 

αρχηγούς ΓΕΕΘΑ των κρατών μελών, οι οποίοι εκπροσωπούνται τακτικά από 

μονίμους στρατιωτικούς αντιπροσώπους τους. Η στρατιωτική επιτροπή 

παρέχει συμβουλές και συστάσεις στην ΕΠΑ για όλα τα στρατιωτικά 

ζητήματα που ενδιαφέρουν την Ε.Ε. (EU Council 2001/79/CFSP). 

 Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως παράλληλα με την EUMC, η ΕΠΑ δέχεται 

 συμβουλές από μια επιτροπή για τις πολιτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων 

 τη Civil Committee, γνωστή ως CIVCOM. Η Επιτροπή αυτή παρέχει 

 πληροφορίες, σχέδια προτάσεων, καθώς επίσης γνωμοδοτεί προς την ΕΠΑ 

 σχετικά με τις πολιτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων. 

 Το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ε.Ε. (EUMS) απαρτίζεται από στρατιωτικούς και 

πολιτικούς εμπειρογνώμονες αποσπασμένους στη γραμματεία του 

                                                 
20 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) μετονομάστηκε σε ΚΠΑΑ με την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας στις 1 Δεκεμβρίου του 2009. 
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Συμβουλίου από τα κράτη μέλη. Το Στρατιωτικό Επιτελείο πρέπει να 

διασφαλίζει την έγκαιρη προειδοποίηση, την εκτίμηση καταστάσεων και το 

στρατηγικό σχεδιασμό για τις αποστολές και τα καθήκοντα που αναφέρονται 

στο άρθρο 17 (2) της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

προσδιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας. Υποστηρίζει τη 

στρατιωτική επιτροπή, εργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας 

και φέρει παράλληλα την ευθύνη, μέσω της πολιτικο-στρατιωτικής μονάδας 

(Civ/mil Cell), να δημιουργεί τις δυνατότητες για το σχεδιασμό και τη 

διαχείριση αυτόνομων στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε., ιδίως όταν 

απαιτείται κοινή πολιτικο-στρατιωτική αντίδραση και δεν έχει προσδιοριστεί 

ένα εθνικό στρατηγείο (EU Council 2005/395/CFSP). 

 Η Πολιτική Σχεδίαση και Δυνατότητα Διεξαγωγής (CPCC : Civilian Planning 

and Conduct Capability), η οποία αποτελεί μέρος της Γραμματείας του 

Συμβουλίου και είναι η μόνιμη δομή αρμόδια για την αυτόνομη επιχειρησιακή 

διεξαγωγή των πολιτικών αποστολών της ΕΠΑΑ. Υπό τον πολιτικό έλεγχο και 

τη στρατηγική διεύθυνση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας και τη 

γενική εξουσία του Ύπατου Εκπροσώπου, η CPCC διασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των πολιτικών (μη – 

στρατιωτικών) επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσης, καθώς και την ορθή 

εφαρμογή των σχετικών σκοπών. Επίσης, παρέχει βοήθεια στην Προεδρία και 

τα σχετικά όργανα της Ε.Ε. με τη διεύθυνση, το συντονισμό, την παροχή 

συμβουλών, την υποστήριξη, την εποπτεία και την αναθεώρηση των 

πολιτικών επιχειρήσεων εργαζόμενη σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (EU Council CPCC : 2010). 

 

 Η πολιτικο – στρατιωτική μονάδα (Civ/mil Cell) θα μπορούσε να 

διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο ως ολοκληρωτής συστημάτων(systems integrator) για το 

σχεδιασμό όλων των κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. Το CivMil Cell θα συνέβαλε 

στο σχεδιασμό αντιμετώπισης κρίσεων μέσω της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών 

επιλογών, περιλαμβάνοντας τόσο τις πολιτικές όσο και τις στρατιωτικές διαστάσεις 

και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη διαπυλωνική διάσταση (Inter – pillar dimension). 

 Δεδομένου ότι περιλαμβάνει μόνιμο προσωπικό από την Επιτροπή, αλλά και 

από τη Γραμματεία του Συμβουλίου θα μπορούσε να παράσχει στην Ε.Ε. μια 

μοναδική ικανότητα ώστε οι σχετικοί δρώντες να δρουν σε μια πιο συστημική βάση 
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και ταυτόχρονα να συμβάλει στην ανάπτυξη ταυτοποιημένων διαδικασιών 

λειτουργίας κατά το συντονισμό και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κρίσεων (Quille, 

Gasparini, Menotti, Pirozzi 2006 : 18). 

 Η ανάγκη ύπαρξης του CivMil Cell φαίνεται να ξεπερνιέται από το 

αποτέλεσμα μιας πολιτικής δυναμικής δημιουργίας συμπληρωματικών δομών  και 

την προστιθέμενη ικανότητα των καινοτόμων ιδεών που αναπτύσσει η Ε.Ε. για το 

χειρισμό των πολιτικο-στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσω της Συνθήκης της 

Λισσαβόνας. 

 

Συνθήκη της Λισσαβόνας 

 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας αναζωπυρώνει μία διαρκή διαδικασία των 

συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Γραμματείας 

συνδέοντάς τα με την έναρξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS 

: European External Action Service ). Γίνεται μία προσπάθεια ώστε η CPCC και η 

CIVCOM να κατανείμουν το προσωπικό τους μεταξύ των υπαλλήλων και των 

αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως οι 

μεθοδολογίες εργασίας και οι διαδικασίες. Η βελτίωση της απόδοσης και οι 

προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα πνεύμα συντονισμού έχουν αναμίξει το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή στο στάδιο της σχεδίασης των αποστολών με τον Ειδικό 

Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει την πολιτική παρουσία της Ε.Ε. 

στο θέατρο των επιχειρήσεων. 

 Δεδομένου ότι η CPCC έχει αποδείξει την ικανότητά της να διεξάγει 

επιχειρήσεις της Ε.Ε. και έχει παίξει το ρόλο της «δομικής» υποστήριξης για τη 

διευκόλυνση του πολιτικο – στρατιωτικού συντονισμού επιχειρείται μία 

αποφασιστική στροφή προς την πολιτικο – στρατιωτική ολοκλήρωση. Έτσι η 

Συνθήκη της Λισσαβόνας επιφέρει τη συγχώνευση δύο διευθύνσεων, της 

στρατιωτικής DGVIII και της πολιτικής DGIX, σε μία νέα ενιαία διεύθυνση : της 

Διεύθυνσης Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων (CMPD). Η ιδέα της νέας διεύθυνσης 

χρονολογείται από το Νοέμβριο του 2008 και αρχικά ήταν μία Γαλλο – Βρετανική 

πρωτοβουλία. Η σημερινή διάρθρωση της CMPD αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια 

της γαλλικής προεδρίας και ως στόχος της ορίζεται «να αναλάβει, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της, την προώθηση και το συντονισμό για τη συνέργια μεταξύ 

στρατιωτικών και πολιτικών δυνατοτήτων αναγνωρίζοντας την ανάγκη και των δύο» 

(Hynek 2010 : 9). Η εφαρμογή της Συνθήκης τη Λισσαβόνας δείχνει ότι οι πολιτικές 
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και οι στρατιωτικές δομές της διαχείρισης κρίσεων και ορισμένα στοιχεία (κυρίως το 

Civ/mil Cell)21 του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ε.Ε. πρόκειται να ενοποιηθούν ώστε 

η Διεύθυνση Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων (CMPD) να εξασφαλίσει καλύτερο 

λόγο κόστους / αποτελεσματικότητας των διατεθέντων πόρων και την αποφυγή 

επικαλύψεων με τους άλλους εταίρους όπως το ΝΑΤΟ και τον Ο.Η.Ε. (Hynek 2010 : 

9 – 10, Pirozzi, Sandawi 2009 : 13). 

 Η πολιτική βούληση των κρατών – μελών της Ε.Ε. να προωθήσουν περαιτέρω 

τον τομέα της ΚΠΑΑ θα είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε νομική διάταξη 

του τομέα αυτού. Ζητήματα όπως νέες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, η δημιουργία ενός 

μόνιμου στρατηγείου της Ε.Ε., η βελτίωση των εθνικών δυνατοτήτων για την παροχή 

πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού που θα καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές ελλείψεις 

όπως είναι η δυνατότητα στρατηγικής μεταφοράς θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από 

τα κράτη-μέλη. Τα αποτελέσματα τέτοιων διαδικασιών θα είναι πολύ πιο 

αποτελεσματικά από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας ως προς τη λειτουργικότητα, το 

μέλλον και τις προοπτικές της Ε.Ε. ως παράγοντας για την παγκόσμια ειρήνη και 

ασφάλεια (Björkdanl, Strömvik 2008 : 36,37). 

Η μετεξέλιξη της θεσμικής δομής της ΕΠΑΑ ενισχύει την εσωτερική συνοχή 

της μέσω του καλύτερου θεσμικού συντονισμού και με τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων ως αποτέλεσμα της Συνθήκης της Λισσαβόνας, όπως είναι η διεύρυνση 

συνεργασίας με τον Ο.Η.Ε. Η συνεργασία αυτή λειτουργεί σε τρία διαφορετικά πεδία, 

τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στο πρώτο πεδίο αναπτύσσει 

τη λεγόμενη σπονδυλωτή (Modular approach) προσέγγιση με την παροχή ενός 

συγκεκριμένου στοιχείου για μια επιχείρηση του Ο.Η.Ε., όπως είναι οι στρατηγικές 

αερομεταφορές. Το δεύτερο πεδίο στηρίζεται στο μοντέλο γεφύρωσης (Bridging 

model) ώστε η Ε.Ε. να παρεμβαίνει ταχέως, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και να 

ακολουθούν οι δυνάμεις του Ο.Η.Ε. ενώ το τρίτο πεδίο στηρίζεται στο πέρα του 

ορίζοντα μοντέλο(Over – the – horizon model) όπου η Ε.Ε. ενισχύει προσωρινά μια 

υπάρχουσα επιχείρηση του Ο.Η.Ε. (Hynek 2010 : 7). 

 

 

 

 

                                                 
21Υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με τη σημερινή τοποθέτηση και τη χρησιμότητα του πολιτικο 
– στρατιωτικού πυρήνα στο πλαίσιο των πρόσφατων διαρθρωτικών μετασχηματισμών. 
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Ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτικο – στρατιωτικής συνεργασίας - Αδυναμίες 

 Ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτικο – στρατιωτικής συνεργασίας εμφανίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση με εμφανές όμως μόνο το περίγραμμά του και όχι τη 

σπουδαιότητά του αφού λείπει η εφαρμογή του. Η εξελισσόμενη ανταγωνιστικότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων μέσα από το πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας τονίζεται από τις πολιτικές ικανότητες 

στη στήριξη των διεθνών αποστολών με το συντονισμό, τη συνεκτική δράση και τη 

συνέργια των κρατικών υπαλλήλων (πολιτών και στρατιωτικών) στις περιοχές των 

συγκρούσεων. Η Ε.Ε. υπόσχεται να παρέχει αξιωματικούς της αστυνομίας, νομικούς 

εμπειρογνώμονες για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, διοικητικούς υπαλλήλους 

και ομάδες πολιτικής προστασίας. Για παράδειγμα υπόσχεται να βοηθήσει τους 

ανθρωπιστικούς δρώντες στην άμεση κάλυψη αναγκών επιβίωσης και στις ανάγκες 

προστασίας των πληγέντων πληθυσμών συμπεριλαμβάνοντας την κατασκευή 

προσφυγικών καταυλισμών. Η διαχείριση αυτής της συνοχής παραμένει ελλιπής 

καθώς η αναφορά στα υψηλότερα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής της Ε.Ε. στη 

στενή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών 

χαρακτηρίζεται ως αινιγματική (Pugh 2001 : 353). 

 Ακόμη και αν η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας φαίνεται για πολλούς 

παρατηρητές ως μία καλά εδραιωμένη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 

πρέπει να παραβλέπεται ότι εξακολουθεί να είναι μία νέα και με πολλές πτυχές, αλλά 

χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία, προσπάθεια. Μόλις το 2003 και μετά από μία τετραετή 

περίοδο οικοδόμησης θεσμών, στρατηγικών εκτιμήσεων και ανάπτυξης πολιτικο –

στρατιωτικών δυνατοτήτων η ΕΠΑΑ άρχισε να γίνεται επιχειρησιακή με την πρώτη 

της αποστολή στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη22 (Pirozzi, Sandawi 2009 : 2). 

 Από τη μία πλευρά πολλές σημαντικές τάσεις εξακολουθούν να δείχνουν πως 

η Ε.Ε. μέσα σε λίγα μόλις χρόνια μέσω της ενσωμάτωσης των πολιτικο – 

στρατιωτικών στοιχείων έχει καταφέρει να επεκτείνει το πεδίο δράσης της στην 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη 

αξιοπιστία και πολιτικό βάρος ως παράγοντα ασφαλείας με διεθνή εμβέλεια. Από τη 

άλλη η Ε.Ε. φαίνεται πως ενώ διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και στρατιωτικών 

μέσων εκτίθεται σε ένα αυξανόμενο σκεπτικισμό ως προς το αν όντως - η Ε.Ε. - έχει 

την πολιτική ενότητα και τη θέληση να παράσχει τις αναγκαίες δυνατότητες για την 

                                                 
22 EUPM : EU Police Mission in Bosnia - Herzegovina 
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προώθηση και ανάπτυξή τους. Ποιοτικές πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών 

δυνατοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ χρειάζονται περαιτέρω 

βελτίωση προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά της να αναπτύξει σε σύντομο 

χρονικά διάστημα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με επαρκή μέσα. Μόνο έτσι θα 

είναι σε θέση η Ε.Ε. να καλύψει το πλήρες φάσμα των αποστολών που καλείται να 

εκτελέσει στη διαχείριση κρίσεων σε σχέση με τις πολύπλοκες επεμβάσεις όπως είναι 

η μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφαλείας (SSR) ή της Αποστράτευσης – Αφοπλισμού – 

Επανένταξης (DDR) και της δημιουργίας θεσμών. Οι δράσεις που καλύπτουν τη 

διαχείριση κρίσεων ξεπερνούν την ταχεία αντίδραση και επεκτείνονται στη 

μακροπρόθεσμη δέσμευση και στις στρατηγικές εξόδου ώστε να είναι 

αποτελεσματική η αλληλεπίδραση με τους άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και 

τοπικούς δρώντες. Το γεγονός πως η Ε.Ε. είναι σε θέση να ενεργεί μόνο σε 

προσαρμοσμένες κρίσεις (“tailored” crises), με περιορισμένα μέσα και δυνατότητες 

να είναι κατάλληλα και επαρκή, δείχνει την αντίθεση μεταξύ των φιλοδοξιών και της 

πραγματικότητας για τη δραστηριοποίησή της ως παγκόσμιος δρών ασφαλείας 

(Pirozzi, Sandawi 2009 : 12 – 13). 

 Κινούμενη όμως έτσι η Ε.Ε. προς περίπλοκες και υβριδικές επιχειρήσεις σε 

επίπεδο σχεδιασμού δέχεται κριτική για την πολυπλοκότητα της αλυσίδας της 

διοίκησης και με πιθανότητα ότι, είτε η στρατιωτική είτε η πολιτική πλευρά 

κυριαρχήσει, στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη συμπεριφορά της στον τομέα της 

διαχείρισης κρίσεων δεν θα υπάρξει ισορροπία (Hynek 2010). 

 Διαφαίνεται η πολυπλοκότητα της κατάστασης στην ενσωμάτωση πολιτικο – 

στρατιωτικών προοπτικών και προσεγγίσεων, τόσο από πλευράς τεχνογνωσίας, όσο 

και από πλευράς σχεδιασμού αλλά και της ικανότητας ηγεσίας στη διαχείριση των 

στρατηγικών επιλογών της Ε.Ε. στη διαχείριση κρίσεων. Ταυτόχρονα η Συνθήκη της 

Λισσαβόνας διατηρεί την αναδιάρθρωση του θεσμικού σχεδιασμού της ΕΠΑΑ με την 

ενισχυμένη συνεργασία σε πολιτικο – στρατιωτικό επίπεδο, αποφεύγοντας μέχρι 

τώρα την άμεση επικάλυψη των δυνατοτήτων της με του ΝΑΤΟ. 
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

 

 Η διεθνής παρουσία στο Αφγανιστάν ανέδειξε περισσότερο από οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση την ανάγκη για πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία και συντονισμό. 

Στις επιχειρήσεις που ακολούθησαν τα τρομοκρατικά πλήγματα της 11ης Σεπτεμβρίου 

έγινε προσπάθεια για την εφαρμογή της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας από τους 

τρεις οργανισμούς που εξετάζονται στη παρούσα μελέτη.  Την επόμενη ημέρα, στις 

12 Σεπτεμβρίου 2001, η προεδρία των Η.Π.Α. εξασφάλισε το ψήφισμα 1368 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας για την έναρξη του πολέμου κατά της τρομοκρατίας 

καλώντας όλα τα κράτη μέλη να συνεργαστούν επειγόντως για να παραπέμψουν στη 

δικαιοσύνη τους δράστες, τους οργανωτές και τους χρηματοδότες αυτών των 

επιθέσεων (UN RES 1368 / 2001 : § 3). Καλούνταν επίσης η διεθνής κοινότητα να 

εντείνει τις προσπάθειές της για την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών 

ενεργειών ενισχύοντας μεταξύ άλλων τη συνεργασία και την εφαρμογή των σχετικών 

αντιτρομοκρατικών συμβάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας (UN 

RES 1368 / 2001 : § 4). 

 Η διασύνδεση του Αφγανιστάν με την τρομοκρατία είχε ήδη γίνει μέσω της 

υποστήριξης που προσέφερε το καθεστώς των Ταλιμπάν στον Οσάμα Μπιν Λάντεν, 

της άρνησής του να τον παραδώσει για να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη 

δικαιοσύνη, καθώς και λόγω της λειτουργίας στρατοπέδων εκπαίδευσης 

τρομοκρατών εντός της χώρας (UN RES 1267 / 1999 και UN RES 1333 / 2000). 

 Έτσι μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, την 7η Οκτωβρίου του 2001, οι 

Η.Π.Α. ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν με την 

έναρξη της Επιχείρησης Διαρκής Ειρήνη (OEF : Operation Enduring Freedom). 

Παράλληλα συστήθηκε μία διϋπηρεσιακή ομάδα για τη διαμόρφωση στρατηγικού 

πλαισίου για την αρωγή στις ανθρωπιστικές δραστηριότητες, η οποία 

συμπεριλάμβανε τις πολιτικο-στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ξεκινούσαν έναν πόλεμο στον οποίο η επιτυχία των πολιτικο-στρατιωτικών23 

επιχειρήσεων ήταν κρίσιμη για την αποστολή και αναλόγως η αποστολή ήταν κρίσιμη 

για την εθνική τους ασφάλεια. Οι στόχοι που εδραίωσαν  ήταν η ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις ανθρωπιστικές προσπάθειες για 

                                                 
23 CMO : Civil – Military Operations : «Οι δραστηριότητες του διοικητή που δημιουργούν, διατηρούν, 
επηρεάζουν ή εκμεταλλεύονται τις σχέσεις μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων...πολιτικών 
οργανισμών...και του άμαχου πληθυσμού (U.S.A. JP 3-57, p i-1). Αμερικάνικος ορισμός που συχνά 
θεωρείται εναλλάξιμος με το CIMIC. 
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τους αμάχους όπως και η διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας με κάθε 

δυνατό μέσο παρακολουθώντας την ανθρωπιστική κατάσταση και τις προσπάθειες 

βοήθειας ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή προτεραιότητά τους για τη (στρατιωτική) 

ηγεσία των Η.Π.Α. (McNerney 2008 : 183). 

 Ο πρώτος σταθμός της προσπάθειας υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα 

προς το Αφγανιστάν ήταν η Διάσκεψη της Βόννης στις 22 Δεκεμβρίου του 2001 όπου 

υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. αποφασίστηκε, με τη συμμετοχή Αφγανών αντιπροσώπων, 

ένα σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία 

Προσωρινής Αφγανικής Αρχής24 (με μια αρχική εξάμηνη εντολή που θα 

ακολουθούνταν από τη Μεταβατική Αρχή25 ώστε να προετοιμαστεί ο δρόμος για την 

έγκριση του Συντάγματος και να διενεργηθούν προεδρικές εκλογές). 

 Στο παράρτημα I της Διάσκεψης της Βόννης αναγνωρίστηκε η ευθύνη για την 

παροχή ασφάλειας και δικαίου σε όλη τη χώρα, καθώς και η δέσμευση της διεθνούς 

κοινότητας για τη δημιουργία Διεθνούς δύναμης ασφαλείας. Η δημιουργία μιας 

τέτοιας δύναμης, όπως θα τη δούμε παρακάτω, έγινε ταυτόχρονα με τη διενέργεια 

των πολεμικών επιχειρήσεων που λίγο πριν είχε αναλάβει η επιχείρηση Διαρκής 

Ειρήνη. Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί δημιούργησαν μια ανθρωπιστική κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης που οδήγησαν τη διεθνή κοινότητα στη δημιουργία / αποστολή 

υπηρεσιών του Ο.Η.Ε. και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη μη-κυβερνητικών 

Οργανώσεων κατά αρχήν στην πρωτεύουσα Καμπούλ του Αφγανιστάν (Weinberger 

2002). 

Σταδιακά και οι τρεις εξεταζόμενοι Διεθνείς Οργανισμοί λόγω της ολοένα 

μεγαλύτερης συμμετοχής δρώντων αλλά και της επιδείνωσης της κατάστασης 

χρησιμοποίησαν στη διαχείριση της κρίσεως που αναπτύσσονταν την πολιτικο-

στρατιωτική συνεργασία και το συντονισμό. Πως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η 

πολιτικό-στρατιωτική κατάσταση και ποιοι είναι οι βασικοί δρώντες; 

 

Οι βασικοί δρώντες σήμερα 

Διεθνής Δύναμη Βοήθειας (για την) Ασφάλεια (ISAF) 

 Επαναβεβαιώνοντας τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. για το 

Αφγανιστάν, αναγνωρίζοντας την ευθύνη για την παροχή ασφάλειας και τάξης για 

τους Αφγανούς, αλλά και τη συμφωνία της Βόννης αποφασίστηκε η εγκατάσταση, 

                                                 
24 AIA : Afghan Interim Authority 
25 TA : Transional Authority 
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αρχικά για έξι μήνες και υπό Βρετανική διοίκηση, διεθνούς Δύναμης Βοήθειας με 

σκοπό «να βοηθήσει την ενδιάμεση αρχή του Αφγανιστάν στη διατήρηση της 

ασφάλειας στην Καμπούλ και τις περιβάλλουσες περιοχές, έτσι ώστε η προσωρινή 

Αφγανική αρχή, καθώς και το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, να μπορούν να 

λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον» (UN RES 1386 / 2001). 

 Στις 11 Αυγούστου του 2003 το ΝΑΤΟ ανέλαβε την ηγεσία της επιχείρησης, 

τερματίζοντας έτσι την εξαμηνιαία εναλλαγή εθνικών διοικήσεων. Η νέα ηγεσία 

ξεπέρασε κατά αυτό τον τρόπο το πρόβλημα της συνεχούς αναζήτησης για να 

βρεθούν νέα έθνη για να διευθύνουν την αποστολή, αλλά και τις δυσκολίες 

δημιουργίας ενός νέου στρατηγείου, κάθε έξι μήνες επίσης, σε ένα τόσο πολυσύνθετο 

περιβάλλον (ISAF 2010). Όπως προέβλεπε το ψήφισμα 1386/200126 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η ISAF είναι μια πολυεθνική δύναμη που ενεργεί βάσει του 

Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την επιβολή της ειρήνης και 

έχει το δικαίωμα να «χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα – με άλλα λόγια 

χρήση βίας – εάν είναι απαραίτητο για να εκτελέσει την εντολή της» (Suarez 2002). 

 

Επαρχιακές Ομάδες Ανασυγκρότησης (PRTs) 

 Το ΝΑΤΟ αποφάσισε μέσω της ISAF να δημιουργήσει και να αναπτύξει τις 

Επαρχιακές Ομάδες Ανασυγκρότησης (κάτι που έγινε δεκτό με το ψήφισμα 1563 

(2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Όπως συμφωνήθηκε από τη 

Διευθύνουσα Εκτελεστική Επιτροπή(Executive Steering Committee) των PRT  του 

Ιανουαρίου του 2005 η αποστολή τους είναι «να βοηθηθεί η Ισλαμική Δημοκρατία 

του Αφγανιστάν να επεκτείνει την εξουσία της, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανάπτυξη ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην ενδεικνυόμενη περιοχή 

των επιχειρήσεων, καθώς επίσης να καταστεί δυνατή η μεταρρύθμιση του τομέα 

ασφαλείας (SSR) και η προσπάθεια ανασυγκρότησης» (UN 2008 : 4).  

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος τα PRTs έχουν βοηθήσει την κυβέρνηση του 

Αφγανιστάν και τους διεθνείς δρώντες με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Ειδικότερα οι στρατιώτες της ISAF έχουν αναπτύξει αρκετές αποστολές βοήθειας, 

διανέμοντας φάρμακα, τρόφιμα και εφόδια για το χειμώνα ώστε να βοηθηθούν οι 

χωρικοί να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες σε διάφορα μέρη του 

Αφγανιστάν. Υπάρχουν 26 PRTs που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και μερικά 

                                                 
26 Δώδεκα ψηφίσματα του Σ.Α. του Ο.Η.Ε. αφορούν την ISAF , και συγκεκριμένα  : 1386, 1413, 1444, 
1510, 1563, 1623, 1707, 1776, 1817, 1833, 1890 και 1917 (στις 22 Μαρτίου 2010) 
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αποτελούνται από τις στρατιωτικές δυνάμεις και πολιτικό προσωπικό από ένα μόνο 

έθνος ενώ άλλα είναι πολυεθνικά. Συνολικά μια μεγάλη ποικιλία έργων βρίσκονται σε 

εξέλιξη, τα οποία εξυπηρετούνται από τα PRTs, με χαρακτηριστικότερα : την 

ανοικοδόμηση σχολείων, αρδευτικά έργα για τον πληθυσμό και τις καλλιέργειές τους, 

έργα οδοποιίας και επικοινωνιών, καθώς επίσης και ιατρική βοήθεια (ΝΑΤΟ 2010). 

 Η απόφαση για τη δημιουργία των Επαρχιακών Ομάδων Ανασυγκρότησης 

ήταν μια στρατηγική επιλογή. Εφόσον το ΝΑΤΟ δεν ήταν σε θέση να καθορίσει μια 

μεγάλη στρατιωτική παρουσία σε όλες τις επαρχίες αποφάσισε την ανάπτυξη 

μικρότερων ομάδων ώστε να περιορίσει το κενό που έμοιαζε να υπήρχε. Με αυτόν 

τον τρόπο εξαγόρασε χρόνο για την εκκολαπτόμενη Αφγανική κυβέρνηση με σκοπό 

να εδραιώσει τη θέση της και να αναλάβει τον έλεγχο από το κενό εξουσίας που 

άφηνε η υποχώρηση των Ταλιμπάν. Τα PRT’s έτσι προσανατολίστηκαν προς τη 

διευκόλυνση της δημιουργίας του κράτους. Δεν ήταν μόνο ένα όχημα για τη 

διευκόλυνση της επιστροφής στην ομαλότητα μετά την υποχώρηση των Ταλιμπάν, 

αλλά ήταν επίσης ένας τρόπος έμμεσης εκκαθάρισής τους με μη – στρατιωτικά μέσα. 

Ο τρόπος που το κάθε PRT εκτέλεσε την εντολή του πρακτικά διαφέρει κυρίως ως 

αποτέλεσμα των αποκλινουσών συνθηκών στις διάφορες επαρχίες, αλλά και από το 

γεγονός ότι δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν από διαφορετικές χώρες. Οι 

πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν ήταν υπό το πνεύμα «να κερδιθούν οι καρδίες και το 

μυαλό»27 με στόχο την ενίσχυση της λαϊκής, δημόσιας υποστήριξης μέσω των 

πρακτικών «καλής θέλησης». 

 Έτσι η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στο ορφανοτροφείο Allahudin, 

μέσω της Καναδικής επιχείρησης ATHENA ως συμβολή τους στην ISAF28 

θεωρήθηκε ως σημαντικός τρόπος  (δρόμος) για να χτιστεί η εμπιστοσύνη με τον 

Αφγανικό λαό και έτσι να γίνει ευκολότερο γι’ αυτούς να δεχθούν την παρουσία της 

στρατιωτικής δύναμης από το εξωτερικό (Knight 2008 : 27). 

  Με την εξαίρεση των αμερικανικών ομάδων PRT’s δεν υπήρχαν τα μέσα για 

μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά προγράμματα. Έτσι προκειμένου να καλύψουν το 

κενό ανάμεσα στους πόρους που διέθεταν και την εντολή τους χρηματοδοτήθηκαν 

από τα Υπουργεία Εξωτερικών ή Ανάπτυξης των χωρών τους, από Διεθνείς 

Οργανισμούς (IOM, UNDP) και Αφγανικές ή Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

                                                 
27 “to win hearts and minds” 
28 με πρωταρχικό σκοπό στην παροχή βοήθειας για τη διατήρηση της ασφάλειας στην Kabul και στις 
γύρω περιοχές ώστε η διαδικασία ανοικοδόμησης του Αφγανιστάν να μπορεί να συνεχιστεί. 
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(Klem, B. Van Laar, S 2008 : 135). 

 Τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ που ανήκουν στην Ε.Ε., με εξαίρεση κυρίως το 

Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν μικρή συμμετοχή στη δύναμη της ISAF στο Αφγανιστάν 

με την παροχή πολύ λίγων στρατευμάτων και με πάρα πολλούς περιορισμούς στην 

ανάπτυξή τους. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 100.000 στρατιώτες στο 

Αφγανιστάν οι μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις -Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία- 

έχουν μόλις 12.000. Χαρακτηριστικοί περιορισμοί που τίθενται είναι η απαγόρευση 

να επιχειρούν το βράδυ ή εκτός ορισμένων περιφερειών και περιοχών ή σε 

αποστάσεις που απέχουν περισσότερο από δύο ώρες από νοσοκομείο ή σε 

χιονισμένες περιοχές. Μόνο τα στρατεύματα της Βρετανίας, Δανίας, Πολωνίας και 

Ολλανδίας επιχειρούν χωρίς προειδοποιήσεις ή περιορισμούς (Kern 2010 : 11).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης επικρίνεται για την αποτυχία να τηρήσει τις 

δεσμεύσεις της ως ήπια δύναμη για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη στο 

Αφγανιστάν. Έτσι για παράδειγμα ενώ το 2007 συμφώνησε (η Ε.Ε.) να αναλάβει την 

εκπαίδευση των Αφγανών Αστυνομικών από τη Γερμανία ώστε να διαδραματίσει 

μεγαλύτερο ρόλο στην οικοδόμηση των δυνάμεων ασφαλείας του και ενώ έχουν 

περάσει τρία χρόνια η αποστολή αυτή δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό, 

υποχρηματοδοτείται και στερείται επαρκούς ασφαλείας και μέσων μεταφοράς. 

Επιπλέον, τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. απαγορεύουν το μεγαλύτερο μέρος του 

προσωπικού τους να κινούνται εκτός της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, την 

Καμπούλ (Kern 2010 : 11, 12). 

 

Κριτική διάσταση των PRT’s 

 Οι Επαρχιακές Ομάδες ανασυγκρότησης (PRT’s) παρουσιάζονται να 

αναπτύσσουν διαπραγματευτικές ικανότητες για να πετύχουν την αποστολή τους, 

όπως αντίστοιχα έκαναν οι «παραδοσιακές» ειρηνευτικές δυνάμεις. Παρόλο δηλαδή 

που μπορούν να αναπτύξουν έντονη στρατιωτική δράση με τη βοήθεια κυρίως 

αεροπορικών επιδρομών επιμένουν στη διπλωματική τους διάσταση έναντι της 

στρατιωτικής. 

 Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις κυρίως στο Νοτιο – Ανατολικό Αφγανιστάν, όπως 

το Βρετανικό PRT, όπου οι επιχειρήσεις τους εστιάζονται κυρίως σε στρατιωτικές 

αποστολές εναντίον των ανταρτών. Επίσης ο ρόλος τους είναι αμφιλεγόμενος ενώ 

πολλές φορές αποξενώνονται οι πολιτικές υπηρεσίες, παρά τις δηλώσεις και τα 

δόγματα του ΝΑΤΟ για το αντίθετο, αφού παραβιάζουν τον ανθρωπιστικό χώρο και 
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τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες όπως και 

θέματα ανασυγκρότησης. Παρατηρείται επίσης ποικιλομορφία ως προς την πρακτική 

που αναπτύσσουν λόγω των τοπικών συνθηκών και των διαφορετικών εθνών που 

ηγούνται το κάθε PRT. Παραμένει βασικό εμπόδιο στη συνολική τους προσέγγιση για 

τη συνεργασία με τις ΜΚΟ και τις άλλες πολιτικές υπηρεσίες η καθυστέρηση στη 

βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας (Stupputat 2009 : 27 – 28). 

 Σε περιοχές που η δυναμική ασφαλείας αναστέλλει τη δραστηριοποίηση των 

πολιτικών δρώντων τα PRT’s φαίνονται πως έχουν πιο διακριτικό ρόλο. Υπάρχουν 

μελέτες που αμφισβητούν την ανάγκη όλων των Επαρχιακών Ομάδων 

Ανασυγκρότησης στο Αφγανιστάν και κυρίως στις περιοχές που είναι πια σταθερές 

από άποψη ασφαλείας. Προτείνεται ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτικο – 

στρατιωτικής συνεργασίας στο τακτικό επίπεδο με περιορισμένη αλληλεπίδραση και 

επικέντρωση στην πληροφόρηση, στην αποφυγή των συγκρούσεων και σε σαφώς 

καθορισμένα καθήκοντα. Η πρόκληση είναι στο να καθοριστούν οι καταστάσεις και 

οι προοπτικές ώστε να οδηγηθούν στη σταδιακή τους εξάλειψη ή τη μεταβίβασή τους 

στις εθνικές αρχές του Αφγανιστάν. Καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτή την 

προοπτική είναι η κεντρική χρηματοδότηση των PRT’s από το ΝΑΤΟ ή την Αφγανική 

Κυβέρνηση και να καθοριστεί μία συγκεκριμένη δομή συνεργασίας, κάτι όμως που 

δεν υφίσταται ούτε σήμερα. 

 Οι διμερείς, μεταξύ των υπευθύνων εθνών και της ISAF, ολιστικές 

προσεγγίσεις (whole of government approach) παρουσιάζουν το μειονέκτημα του 

κατακερματισμού της διεθνούς συνεισφοράς και το εντείνουν με τη διαφοροποίηση 

μεταξύ «πλουσίων» και «φτωχών» PRT’s.Η κεντρική χρηματοδότησή τους και η 

συντονισμένη δράση τους από κάποιον οργανισμό, όπου θα μπορούσε να είναι και 

Ε.Ε., βελτιώνει τις προοπτικές για την επίτευξη των πολιτικο – στρατιωτικών 

δραστηριοτήτων αφού τις εντάσσει σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Υποστηρίζεται πως εν 

γένει οι πολιτικο – στρατιωτικές σχέσεις στο Αφγανιστάν σημαδεύτηκαν από το ρόλο 

των Η.Π.Α. και την εστίασή τους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δίνοντας 

έμφαση στις πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς τη διαβούλευση με τις εθνικές αρχές 

(Stupputat 2009 : 28 – 30). 

 

Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) 

 Η ενσωμάτωση όλων των στοιχείων του Ο.Η.Ε. που δραστηριοποιούνταν στο 

Αφγανιστάν έγινε με τη δημιουργία της UNAMA, με σκοπό την εξασφάλιση της 
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πλήρους υποστήριξης της εφαρμογής της συμφωνίας της Βόννης, με την απόφαση 

1401 (2002)29 του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 28 Μαρτίου του 2002. 

 Ο πυρήνας της εντολής συνεπαγόταν την εκπλήρωση των καθηκόντων και 

ευθυνών όπως αυτά που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου 

και τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Επίσης, συμπεριλαμβάνονταν η προώθηση της 

εθνικής συμφιλίωσης και προσέγγισης σε όλη τη χώρα μέσω των υπηρεσιών που θα 

προσέφερε ο Ειδικός Απεσταλμένος του Ο.Η.Ε. Ουσιαστικά η διαχείριση όλης της 

ανθρωπιστικής βοήθειας, η αποκατάσταση και ανοικοδόμηση στο Αφγανιστάν θα 

γίνονταν υπό τη γενική εξουσία του Ειδικού Απεσταλμένου σε συντονισμό με την 

ενδιάμεση Αρχή και τις διάδοχες διοικήσεις της χώρας (UN SG report S/2002/278:15-

16). 

 Στις 22 Μαρτίου 2010 ανανεώθηκε η εντολή της UNAMA με το ψήφισμα 

1917 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Το ψήφισμα αναγνωρίζει τον κεντρικό 

ρόλο που διαδραματίζει ο Ο.Η.Ε. για το συντονισμό των διεθνών προσπαθειών στο 

Αφγανιστάν και την υποστήριξη της κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς όπως είναι : της 

ασφάλειας, της διακυβέρνησης, της περιφερειακής συνεργασίας. Επίσης, ο Ειδικός 

Απεσταλμένος συνεχίζει να ηγείται των διεθνών πολιτικών προσπαθειών σε τομείς 

όπως το κράτος δικαίου, της μεταβατικής δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της 

διαφθοράς μέσω της ενδυνάμωσης της συνεργασίας και του συντονισμού με την 

ISAF και του Ανώτερου Πολιτικού Εκπροσώπου του ΝΑΤΟ ώστε να βελτιωθεί ο 

πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (UNAMA 2010a). 

 Η UNAMA είναι μια πολιτική αποστολή που υποστηρίζεται από το Τμήμα 

Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε.( UN DPKO). Ως μία «ενοποιημένη» 

αποστολή έχει ως βασικούς τομείς δραστηριότητας την ανάπτυξη και τα 

ανθρωπιστικά ζητήματα, καθώς και τις πολιτικές υποθέσεις. Έτσι σε επιχειρησιακό 

επίπεδο λειτουργεί σήμερα οκτώ περιφερειακά γραφεία και δεκαπέντε επαρχιακά με 

σκοπό την εξασφάλιση της δράσης της σε όλα τα επίπεδα. Τα γραφεία αυτά 

συμπληρώνουν το έργο της πολιτικής στρατηγικού επιπέδου στην Καμπούλ με την 

εμπλοκή τους με τις τοπικές αρχές, τους εκπροσώπους της Αφγανικής κοινωνίας, 

όπως επίσης και των διεθνών εταίρων και ιδρυμάτων που αντίστοιχα 

δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο. Το προσωπικό τους 

είναι άκρως εξειδικευμένο, συνδυάζοντας βαθιά γνώση σχετικά με την περιοχή, τις 

                                                 
29 Ψηφίσματα που αφορούν την UNAMA : 1471 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1662 (2006), 1746 
(2007), 1833 (2008), 1868 (2009), 1917 (2010). 
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δομές των φυλών, την πολιτική και κοινωνική δυναμική και αναπτύσσοντας στενές 

σχέσεις με τις τοπικές αρχές και τους διεθνείς ετέρους στην περιοχή ούτως ώστε οι 

δραστηριότητες της UNAMA στην κάθε περιοχή να είναι προσαρμοσμένες στην 

πραγματικότητα αυτής. Μερικά γραφεία έχουν στρατιωτικούς και αστυνομικούς 

συμβούλους ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με 

την ISAF και τα PRT’s (UNAMA 2010b).  

 Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχουν δεκαεπτά υπηρεσίες και 

προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών ως μέρος της ενοποιημένης αποστολής στο 

Αφγανιστάν κάτω από την ομπρέλα συντονισμού της UNAMA. Μεταξύ αυτών 

συμπεριλαμβάνονται το Παγκόσμιο Πρόγραμμα επισιτισμού (WFP : World Food 

Program), το ίδρυμα για τα παιδιά του κόσμου (UNICEF : United Nations Children’s 

Fund) και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. (UNDP : United Nations 

Development Program)30.  

 Όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν ξεχωριστές εντολές, αλλά όλοι τηρούν τις 

αξίες του Ο.Η.Ε. και είναι χορηγοί ανθρωπιστικής βοήθειας και μακροπρόθεσμων 

αναπτυξιακών προγραμμάτων (UN 2008 : 4). 

 

Αστυνομική αποστολή της Ε.Ε. (EUPOL AFGHANISTAN) 

 Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισής της προς το Αφγανιστάν, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε μία Αστυνομική αποστολή στο Αφγανιστάν στα μέσα 

Ιουνίου του 2007 και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Η αποστολή 

έχει ως σκοπό να συμβάλει στην καθιέρωση βιώσιμων και αποτελεσματικών 

ρυθμίσεων υπό την Αφγανική κυριότητα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αποστολή στο Αφγανιστάν βασίζεται στις 

προσπάθειες της Γερμανικής Αστυνομίας, καθώς και άλλων διεθνών δράσεων31 στον 

τομέα της αστυνομίας και του κράτους δικαίου. Στόχος της είναι να ενοποιήσει τις 

μεμονωμένες εθνικές προσπάθειες στο πλαίσιο μιας διοίκησης υπό την Ε.Ε., 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κοινοτικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να 

καλύψει το σύνολο του Αφγανιστάν, ενισχύοντας την Αφγανική αστυνομία (ANP). 

Ουσιαστικά η EUPOL γίνεται ο συντονιστής της ανάπτυξης των δύο πυλώνων της 

εθνικής αστυνομίας του Αφγανιστάν και συγκεκριμένα της Αφγανικής πολιτικής 

                                                 
30 Οι υπόλοιπες υπηρεσίες είναι : UNCC, UNCCP, UN – HABITAT, UNCSD, UNCTAP, UNEP, 
UNHCR, UNFPA,UNOFPA, UNOPS, IRIN, UNJLC, UNODC, UNICTTF, UNIFEM 
31 Το Επιτελείο της EUPOL είναι διεθνές με συμμετοχή, εκτός από τα μέλη της Ε.Ε., από τον Καναδά, 
την Κροατία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία. 
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αστυνομίας και της Αφγανικής Αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, όπως ζητήθηκε από 

το Αφγανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Η αποστολή συντονίζει τις προσπάθειές της με 

τους βασικούς εταίρους και ιδιαίτερα με τη Νατοϊκή αποστολή εκπαίδευσης (EU 

2010). 

 Σύμφωνα με την απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση της EUPOL η 

Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC) ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου της 

Ε.Ε., τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της αποστολής. Επίσης, ο 

επικεφαλής της αποστολής πρέπει να συνεργάζεται στενά και να συντονίζεται με την 

κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τους διεθνείς δρώντες καταλλήλως, 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς την ISAF/NATO, τις Επαρχιακές Ομάδες 

Ανασυγκρότησης (PRT’s) την Αποστολή Βοήθειας του Ο.Η.Ε. (UNAMA), όπως και 

τρίτες χώρες από τη στιγμή που εμπλέκονται στη μεταρρύθμιση της Αστυνομίας (EU 

Council 2007/369/CFSP). 

 Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις 

απόψεις της Επιτροπής των Συμβαλλομένων(CοC : Committee of Contributors)  που 

δημιουργήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2002 ώστε να επιτυγχάνονται οι 

διαβουλεύσεις και οι ρυθμίσεις για τη συμβολή των μη-μελών της Ε.Ε. στην πολιτική 

διαχείριση των κρίσεων με τη συμμετοχή των τρίτων κρατών. Η Επιτροπή των 

Συμβαλλομένων για την αστυνομική αποστολή της Ε.Ε. στο Αφγανιστάν 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στην τρέχουσα και καθημερινή διαχείριση της αποστολής. 

Είναι το κύριο φόρουμ για τη συζήτηση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με 

αυτή (EU PSC 2007). 

 

EUPOL: Tο πιο «χαρακτηριστικό» παράδειγμα στο Αφγανιστάν 

 Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η EUPOL για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της είναι μεγάλες και μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία είναι τα ζητήματα συντονισμού των προσπαθειών μεταρρύθμισης 

της αστυνομίας, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού συντονισμού, ώστε να 

επιτευχθεί ο πολιτικός αντίκτυπος στην οποία φιλοδοξεί η αποστολή. Η δεύτερη 

κατηγορία προκλήσεων και δυσκολιών πηγάζει από την αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία με τις Αφγανικές αρχές σε ένα ασταθές πολιτικό πλαίσιο.  

Ενώ η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. έχουν συμφωνήσει για παράδειγμα τη συνεργασία 

ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη εντούτοις υπάρχει μια βασική διαφοροποίηση των 

εργασιών, με τις Η.Π.Α. να επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσμη κατάρτιση του 
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μέγιστου αριθμού αξιωματικών της Αστυνομίας ενώ η Ε.Ε. να επικεντρώνεται σε 

μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές. Παρατηρείται έτσι η εφαρμογή 

διαφορετικών στρατηγικών όσο αφορά την εκπαίδευση και το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για την αλληλοσυμπλήρωση και 

αλληλοενίσχυσή τους. Η κλίμακα εφαρμογής της Ε.Ε., καθώς επίσης και η ανάληψη 

υποχρεώσεών της έναντι των Η.Π.Α. παραμένει μικρή. Ταυτόχρονα η παροχή 

συμβούλων και η υλοποίηση μεταρρύθμισης της Αστυνομίας εξαρτάται από τη 

δεκτικότητα και τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Η 

ταυτοποίηση των Αφγανών Αστυνομικών και η μεταβίβαση των πληρωμών, καθώς 

και οι τρόποι χρηματοδότησης, οι μηχανισμοί ελέγχου και οι αποτελεσματικές δομές 

είναι ζητήματα όπου η EUPOL δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί αφού αφενός δε 

διαθέτει τα μέσα για να παράσχει ισχυρά πολιτικά ή / και οικονομικά κίνητρα για την 

εμπλοκή των αφγανικών αρχών, αλλά ούτε και τους μηχανισμούς για την επιβολή 

όρων και ισχυροποίησης των πολιτικών μηνυμάτων προς τους αντίστοιχους 

Αφγανικούς παράγοντες. 

 Η Ε.Ε. αποσκοπεί στο να μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο συντονισμό 

και τη στρατηγική καθοδήγηση της διεθνούς προσπάθειας μεταρρύθμισης της 

Αστυνομίας στο Αφγανιστάν (Gross 2009 : 31 – 34). 

 Η οικοδόμηση θεσμών στο Αφγανιστάν ενώ είναι μία μακροχρόνια διαδικασία 

συναντά εμπόδια στην εδραίωση σε όλες τις πτυχές του κράτους δικαίου, στη 

διαφάνεια των πρακτικών και των δομών και στα μέτρα που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση μιας κουλτούρας της διαφθοράς. Είναι μια διαδικασία που στηρίζεται 

στην ικανότητα, αλλά κυρίως στην προθυμία, των Αφγανών να εναρμονιστούν με τις 

μεταρρυθμίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη εστίασης, των πόρων και του 

συντονισμού στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας διαπιστώνουμε ταυτόχρονα την 

έλλειψη στρατηγικής στη δικαστική μεταρρύθμιση.  

 Σε σύγκριση με τον τομέα της αστυνομίας ο τομέας της δικαιοσύνης είναι 

ακόμα υπανάπτυκτος. Μία Ιταλική ομάδα που αποτελείται από 4 – 5 δικαστικούς 

υπαλλήλους κρίνεται ως υπερβολικά μικρή για να επιδράσει στη μεταρρύθμιση της 

δικαιοσύνης. Προβλήματα όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα, τα 

κενά στην επιρροή του πληθυσμού, η ανεπαρκής και ταυτόχρονα ελλιπή και 

αποσπασματική εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, η ανάμειξη πολιτικού, 

εθιμικού και ισλαμικού δικαίου, η έλλειψη φυλακών και σωφρονιστικών συστημάτων 

δείχνουν την έλλειψη προσοχής και στρατηγικού σχεδιασμού τόσο της Ε.Ε. όσο και 
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της Αφγανικής Κυβέρνησης, αλλά και της Διεθνούς Κοινότητας. Η αποτελεσματική 

μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας υποδεικνύει την αλληλοσύνδεση του 

αστυνομικού τομέα με τον τομέα της δικαιοσύνης και ενδέχεται η αποτυχία του 

δικαστικού τομέα να οδηγήσει σε αποτυχία τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Ενώ η 

εμπλοκή της Ε.Ε. έχει γίνει πιο ολιστική και καλύτερα στοχευμένη τα τελευταία 

χρόνια εντούτοις μοιάζει ακόμα να είναι διερευνητική και να πάσχει από σοβαρή 

έλλειψη προσωπικού και πόρων. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις στο Αφγανιστάν είναι 

ταυτόχρονα στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές ο γενικότερος συντονισμός 

πρέπει να βελτιωθεί, για την Ε.Ε. και τη διεθνή κοινότητα, ώστε να βελτιωθεί η 

προσέγγιση για τη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής, να βελτιωθούν οι 

επιδόσεις στο Αφγανιστάν, να μεγιστοποιηθεί η επίδραση ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι της EUPOL (Gross 2009). 

 

Μη – Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKOs – NGOs) 

 Οι μη – κυβερνητικές οργανώσεις (MKOs) έχουν διαδραματίσει σημαντικό 

ανθρωπιστικό ρόλο στο Αφγανιστάν και την υποστήριξη των Αφγανών προσφύγων 

από το 1979 με την εισβολή των Σοβιετικών στρατευμάτων. Η πλειονότητα των 

MKOs είναι αφγανικής προέλευσης όμως τα μεγαλύτερα προγράμματα που 

υλοποιούνται είναι από διεθνείς ή πολυεθνικές MKOs. Οι περισσότερες MKOs 

ασχολούνται με την παροχή έκτακτης βοήθειας, με θέματα υγείας, εκπαίδευσης και 

γεωργικών προγραμμάτων. Υπάρχουν τέσσερα συντονιστικά όργανα για την 

πληθώρα των MKOs που έχουν αναπτυχθεί και είναι : 

 α) Το Αφγανικό Γραφείο συντονισμού MKO (ANCB : Afghan NGOs 

Coordination Bureau) 

 β) Υπηρεσία Συντονισμού για την Ανακούφιση στο Αφγανιστάν (ACBAR : 

Agency Coordinating Body for Afghan Relief) 

 γ) Ισλαμικό Συμβούλιο Συντονισμού (ICC : Islamic Coordination Council) 

 δ) Νοτιο – Δυτική Ένωση Αφγανιστάν και Μπαλουχιστάν για το Συντονισμό 

(SWABAC : South West Afghanistan and Baluchistan Association for Coordination)  

 Από αυτά τα συντονιστικά όργανα μόνο το ACBAR έχει επίσημη συνεργασία 

με την UNAMA, ενώ τα άλλα έχουν δημιουργήσει συνδέσμους με την Αφγανική 

κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. 

 Εκτός από τις MKOs, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η Διεθνής 

Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και η 
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Αφγανική  Ερυθρά Ημισέληνος συμμετέχουν σε μια σειρά θεμάτων προστασίας και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων (Afghanistan Peacebuilding 2008). 

 Οι MKOs είναι ανεξάρτητες και διαφοροποιημένες στους στόχους, τις 

δραστηριότητες και το βαθμό που επιχειρούν στα πλαίσια των αρχών της 

ουδετερότητας, του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας τους. 

Υπάρχει επίσης μεγάλη ποικιλομορφία στο επίπεδο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 

με τους στρατιωτικούς δρώντες. Έτσι ως πολιτικοί δρώντες οι MKOs μπορεί να μην 

ασχολούνται άμεσα με την παροχή βοήθειας, αλλά επιδιώκουν να πετύχουν πολιτική 

αλλαγή. Παραλλήλως όλες οι MKOs στο Αφγανιστάν διέπονται από το νόμο για τις 

Μη – Κυβερνητικές Οργανώσεις32, ο οποίος ρυθμίζει τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες και θέτει κριτήρια για τη δημιουργία και την εσωτερική 

διακυβέρνηση των MKO. Τα μέλη του συνδέσμου της ACBAR αλλά και άλλοι MKO 

έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν τον κώδικα δεοντολογίας του Σεπτεμβρίου 2006, όπου 

υπογράφηκε από περίπου εκατό Αφγανούς και διεθνείς MKO (UN 2008 : 5). 

 Φαίνεται πως όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αποδοχή πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας από τους ΜΚΟ και 

πως οι μονάδες CIMIC βοηθούν και διευκολύνουν αυτή τη συνεργασία. (Knight 2008 

: 26). Υπό το πρίσμα αυτής της ανάγκης ο ΟΗΕ εξέδωσε μία σειρά κατευθυντήριων 

οδηγιών που θα διέπουν αυτή τη συνεργασία. 

 

Κατευθυντήριες οδηγίες για το συντονισμό 

 Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από την Αφγανική πολιτικο – 

στρατιωτική ομάδα εργασίας, η οποία προεδρεύετε από κοινού από το Γραφείο του 

Αναπληρωτή Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα στην UNAMA και την 

Υπηρεσία Συντονισμού για την Ανακούφιση στο Αφγανιστάν την ACBAR(UN 2008). 

Επίσης, συμμετείχαν ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την ISAF και την 

OEF, καθώς και εκπρόσωποι από μια ποικιλία ανθρωπιστικών οργανώσεων που 

εργάζονται για την ανάπτυξη του Αφγανιστάν. 

 Ο σκοπός των κατευθυντηρίων οδηγιών ήταν να θεσπίσει αρχές και πρακτικές 

για τις εποικοδομητικές πολιτικο – στρατιωτικές σχέσεις και για τον αποτελεσματικό 

συντονισμό, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ασφάλειας και της 

σταθερότητας στο Αφγανιστάν. Οι «Αρχές» αυτές προορίζονται για τον υψηλότερου 

                                                 
32 Law on Non – Governmental Organizations, June 2005 
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και ευρύτερου επιπέδου πολιτικο – στρατιωτικό συντονισμό, σε σχέση με τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι ομάδες πολιτικο – στρατιωτικής συνεργασίας, 

ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των σχέσεων στρατιωτικών και ανθρωπιστικών 

δρώντων αναγνωρίζοντας και σεβόμενοι τις διαφορές τους. Γίνεται έτσι σαφές και 

εμφανές πως η ασφάλεια, οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματά 

τους είναι συχνά διασυνδεμένα κάτι που απαιτεί αυξημένη επικοινωνία, συντονισμό 

και κατανόηση μεταξύ των ανθρωπιστικών και στρατιωτικών δρώντων 

συμπεριλαμβάνοντας την αμοιβαία κατανόηση των εντολών, των δυνατοτήτων και 

των περιορισμών (UN 2008 § 2). 

 Οι «Αρχές» που καθορίστηκαν χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες : α) Στις αρχές 

που αφορούν διεθνείς στρατιωτικούς παράγοντες και τις Αφγανικές δυνάμεις εθνικής 

ασφάλειας και β) και εκείνες που αφορούν ανθρωπιστικούς φορείς (UN 2008 § 4). 

Επιγραμματικά αναφερόμενοι είναι οι ακόλουθες : 

Αρχές των στρατιωτικών δρώντων 

1) η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

2) ο σεβασμός για την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία των ανθρωπιστικών 

δρώντων 

3) η παροχή ασφαλείας προς τους ανθρωπιστικούς δρώντες 

4) η αναφορά για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου 

5) η προστασία των γυναικών από τη βία 

Αρχές των ανθρωπιστικών δρώντων 

1) ο ανθρωπισμός 

2) η επιχειρησιακή τους ανεξαρτησία  

3) η αμερόληπτη διανομή βοήθειας 

4) η ουδετερότητα 

 Είναι, επίσης, ιδιαίτερη η αναφορά που γίνεται για τη διανομή των 

πληροφοριών, καθώς και την αξία της κοινής εκπαίδευσης για το εμπλεκόμενο 

προσωπικό και σε όλα τα επίπεδα, αφού και οι δύο παράγοντες θεωρούνται βασικοί 

για την επίτευξη του πολιτικο – στρατιωτικού συντονισμού (UN 2008 : § 11 & § 14). 

 

Αφγανιστάν : ένα παράδειγμα αναποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικο – 

στρατιωτικής συνεργασίας 

 Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ οι καναδικές ομάδες CIMIC στο Αφγανιστάν 
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προσπαθούν να κερδίσουν ‘τις καρδιές και το μυαλό’ των τοπικών πληθυσμών, οι 

υπόλοιπες στρατιωτικές καναδικές μονάδες εμπλέκονται σε αναγκαστικά, 

αντιτρομοκρατικές, κατά των Ταλιμπάν, επιχειρήσεις, οι οποίες απειλούν τις ζωές των 

Αφγανών πολιτών. Όταν αυτό συμβαίνει δημιουργείται ανασφάλεια και δυστυχώς 

αντισταθμίζει τα οποιαδήποτε πλεονεκτήματα έχει εξασφαλίσει μέχρι εκείνη τη 

στιγμή η επιχείρηση από τις ομάδες CIMIC ως προς την ανθρώπινη ασφάλεια 

(Knight 2008 : 28). 

Εάν υπάρχει ένα μάθημα από τις επεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας στο 

Αφγανιστάν είναι η ανάγκη να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διεθνών 

οργανισμών μέσω του καλύτερου συντονισμού των πολιτικών και στρατιωτικών 

μέσων στη διαχείριση των κρίσεων. 

 Κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Αντρέ Ρασμούσεν  

στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο περιγράφοντας τις πρώτες ημέρες ανάληψης των 

καθηκόντων του και στην ενημέρωση του, στο στρατηγείο της ISAF στο Αφγανιστάν, 

από το νέο Διοικητή Στρατηγό Μακ Κρύσταλ  ανέφερε χαρακτηριστικά:  

« Ήθελα να δω από πρώτο χέρι πως πήγαιναν οι επιχειρήσεις, καθώς και πως σκόπευε 

να τις διεξάγει. Από τη στιγμή που έφτασα με πήγε στην αίθουσα ενημερώσεων του 

στρατηγείου της ISAF παρουσιάζοντάς μου σε μία μεγάλη οθόνη μια γραφική 

παράσταση όλων των παραγόντων, στρατιωτικών και πολιτικών, που έπρεπε να 

λάβουμε υπόψη, αν θέλουμε να επιτύχουμε, καθώς και όλες τις διασυνδέσεις μεταξύ 

τους. Υπήρχαν εκατοντάδες γραμμές που πήγαιναν προς κάθε κατεύθυνση. Έμοιαζε 

σαν κάποιος να είχε πετάξει μια τεράστια κατσαρόλα μαγειρεμένα μακαρόνια πάνω 

στην οθόνη. Η πολυπλοκότητα της εν λόγω γραφικής παράστασης ενδείκνυε ένα 

απλό σημείο : όλα συνδέονται. Στο Αφγανιστάν (αλλά και σε όλο τον κόσμο) δεν 

μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια. Αλλά εξίσου δεν μπορεί να υπάρξει 

διαρκής ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη» (ΝΑΤΟ 2010 b). 

 Επίσης, αναφέρθηκε στην αναποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων του 

ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν λέγοντας λίγο πιο κάτω στην ομιλία του : «Το ΝΑΤΟ και οι 

αφγανικές δυνάμεις έχουν εκκαθαρίσει το Marjeh, μια περιοχή της επαρχίας 

Helmand, κέντρο της δραστηριότητας των Ταλιμπάν και της παραγωγής οπίου. Οι 

Ταλιμπάν δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο εκεί. Μήπως αυτό σημαίνει πως η 

επιχείρηση είχε επιτυχία; Δεν έχει ακόμα. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί πρέπει να δουν 

τα παιδιά τους να έχουν εκπαίδευση, ότι υπάρχει υγειονομική περίθαλψη και ότι η 

αστυνομία παρέχει ασφάλεια...». 
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 Η έλλειψη επικοινωνίας, συντονισμού, στενής συνεργασίας και η σπατάλη 

πόρων έχουν οδηγήσει σε μη – αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης που μαστίζει 

το Αφγανιστάν τα τελευταία δέκα χρόνια (ΝΑΤΟ 2010 b). 

Διαπιστώνουμε στο παράδειγμα του Αφγανιστάν πως αυτό που θέλουν να πετύχουν 

οι τρεις διεθνείς οργανισμοί στον τομέα διαχείρισης κρίσεων, μέσω της πολιτικο – 

στρατιωτικής συνεργασίας / συντονισμού και περιγράφεται ως συνεκτική, 

ολοκληρωμένη ή ενιαία προσέγγιση, δεν έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί. Η στρατιωτική 

αποστολή από μόνη της δεν μπορεί να επιτύχει πολιτικούς στόχους που συνδέονται 

με την καλύτερη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη ή την οικονομία. Ούτε αντίστοιχα ο 

πολιτικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει σε μία τέτοια κρίση μεμονωμένα. Η 

αλληλοενίσχυσή τους είναι το κλειδί της λειτουργίας τους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Εξετάζοντας τον όρο της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στα πρώτα τρία 

κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας διαπιστώσαμε πως καθένας από τους διεθνείς 

οργανισμούς (Ο.Η.Ε. – ΝΑΤΟ – Ε.Ε.) έχει αναπτύξει θεσμικούς και λειτουργικούς 

τρόπους συντονισμού και συνεργασίας των στρατιωτικών δυνάμεων με τις μη – 

στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στη διαχείριση κρίσεων. Κατέστη σαφής 

επίσης η προσπάθεια που καταβάλλεται για το συντονισμό και τη συνεργασία όλων 

των δυνάμεων και των φορέων, όχι μόνο σε επιχειρησιακό / τακτικό επίπεδο, αλλά 

και στο υψηλότερο στρατηγικό / πολιτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το 

δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων μέσων και πόρων προς την 

εκπλήρωση ενός κοινού στόχου, την ορθή διαχείριση των κρίσεων, την επιτυχή έξοδο 

και την ομαλή μετάβασή τους στην ειρήνη και την ανάπτυξη. 

 Η σημασία που της προσδίδουν λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί είναι 

σημαντική. Δεν υπάρχει όμως ακόμα μία ενιαία προσέγγιση στην έννοια της πολιτικο-

στρατιωτικής συνεργασίας με αποτέλεσμα να έχουν οδηγηθεί στον κατακερματισμό 

της. 

 Αναλύθηκαν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές διαστάσεις που προσδίδονται 

στην πολιτικο – στρατιωτική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει την 

πολιτκο – στρατιωτική συνεργασία σε τακτικό επίπεδο και τον πολιτκο – στρατιωτικό 

συντονισμό στο στρατηγικό. Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει την πολιτικο – στρατιωτική 

συνεργασία πιο συνεκτικά, αλλά διαφοροποιεί τις συσχετιζόμενες δραστηριότητες με 

αυτή και διαχωρίζει τις αρχές του σε αυτές που διέπουν το στρατιωτικό 

προσανατολισμό και σε αυτές των πολιτικο – στρατιωτικών σχέσεων. Κατά παρόμοιο 

τρόπο ο Ο.Η.Ε. δημιουργεί παράλληλα τον πολιτικο – στρατιωτικό συντονισμό με 

ανθρωπιστική προσέγγιση, αλλά και με την προσέγγιση των ειρηνευτικών του 

αποστολών. Μοιάζει να υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη της πολιτικο – 

στρατιωτικής συνεργασίας λόγω των διαφορετικών αρχών που προσδίδεται πως έχουν 

οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έναντι των ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

 Η ασφάλεια που είναι απαραίτητη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

καθώς και για όλες τις δράσεις κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που  είναι 

διατεθειμένοι να προσφέρουν οι Διεθνείς Οργανισμοί, είναι διασυνδεμένη με τις 

στρατιωτικές δυνάμεις. Η βελτίωση όμως από την άλλη του περιβάλλοντος 

ασφαλείας είναι στενά συνυφασμένη με την ευρύτερη έννοια της ανθρωπιστικής 
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δράσης. 

 Η έλλειψη συντονισμού ή αδυναμία συντονισμού και συνεργασίας όλων των 

δρώντων, όπως φάνηκε με το παράδειγμα της συνεχιζόμενης για μια δεκαετία κρίσης 

στο Αφγανιστάν, δεν αποφέρει τα επιθυμητά από τη Διεθνή Κοινότητα 

αποτελέσματα. Η πληθώρα των δρώντων που αναπτύσσονται στις περιοχές 

επιχειρήσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ορθής διαχείρισης των πληροφοριών, 

την απρόσκοπτη διανομή τους, την κοινή εκπαίδευση και προετοιμασία για την 

ανάλυση των αποστολών ή των δράσεών τους αντίστοιχα. 

 Για να υπάρξει όμως ο πολιτικο – στρατιωτικός συντονισμός και η πολιτικο – 

στρατιωτική συνεργασία πρέπει να μπορούν να δοθούν αρμοδιότητες και η 

συγκατάθεση μεταξύ των παραγόντων, κάτι που γίνεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όπως είναι η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας από στρατιωτικά 

τμήματα των επιχειρήσεων, όταν τα αντίστοιχα πολιτικά δε δύνανται να την 

αναλάβουν. Μία μεγαλύτερη διεθνή συναίνεση σχετικά με την έννοια της πολιτικο – 

στρατιωτικής συνεργασίας θα μειώσει της παρερμηνείες, θα ενισχύσει τη συζήτηση 

και θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των στρατιωτικών 

αλληλεπιδράσεων με τους πολιτικούς δρώντες. Τα κυριότερα εμπόδια που 

δημιουργούνται βασίζονται στη διαφορετική οργάνωση, στα διαφορετικά χρονικά 

πλαίσια της εμπλοκής, στην έλλειψη κατανόησης των άλλων δρώντων και στην 

έλλειψη μίας κεντρικής αρχής διαχείρισης των κρίσεων όπου η διανομή 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών πρέπει να γίνεται προς όλους τους δρώντες, 

στρατιωτικούς, αλλά και μη – στρατιωτικούς. 
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