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Ο ρόλος των διεθνών περιφερειακών οργανισμών στην επίλυση συγκρούσεων: 

ο Οργανισμός του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) 
 

Κοιλιαρής Βασίλειος 

  
Περίληψη:  Η σύγχρονη διεθνής κοινωνική-πολιτειακή ετερότητα (διεθνές σύστημα), ήτοι η διεθνής 

κοινότητα αποτελούμενη από κυρίαρχες συλλογικές οντότητες (κράτη), δημιούργησε και 

συνεχίζει να οργανώνεται σε θεσμούς. Κάποιοι εξ αυτών έχουν ως κυρίαρχη επιδίωξη τους την 

τιθάσευση της αναρχίας του διεθνούς συστήματος κρατών και ει δυνατόν την επιβολή της τάξης 

στη διεθνή πολιτική. Οι εκάστοτε Μεγάλες Δυνάμεις, αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση ιδίων 

συμφερόντων, εν πρώτοις, και προς την ασφάλεια, την ειρήνη, την τάξη και τη σταθερότητα του 

διεθνούς συστήματος, εν τέλει, επιδιώκουν τη νομιμοποίηση των στρατιωτικών τους επεμβάσεων 

καταπατώντας την κρατική κυριαρχία λοιπών δρώντων του διεθνούς συστήματος. Η ισχύς 

επομένως, εισχωρεί ιστορικά στο δικαιικό σύστημα οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, που έχει 

κατά βάση ως πρότυπο τη συνεργασία, σε μία νέα ισορροπία μεταξύ συνεργασίας-ισχύος, ενός 

νέου διεθνούς συστήματος συλλογικής ασφάλειας, στο οποίο κυρίαρχο ρόλο και λόγο έχει το 

ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως ένας διεθνής περιφερειακός οργανισμός με φύση τοπικής 

συμφωνίας και με βασικούς σκοπούς τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σε 

συμφωνία με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Οι 

ενέργειες του υποχρεούται να συνάδουν με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών του προς τον 

ΟΗΕ, ο οποίος πέραν της γενικής αρχής ιεραρχίας υπερισχύει και καταστατικά-κανονιστικά 

οποιασδήποτε τοπικής συμφωνίας όπως είναι το ΝΑΤΟ. Το σύστημα ανάθεσης / δικαιοπαροχής 

που ακολουθεί ο ΟΗΕ, βασισμένο στις αρχές του Χάρτη, τις αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως των ΗΕ, βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας στη 

διαχείριση κρίσεων ένοπλης υφής. Σε σχέση με τη νομιμότητα και τη νομιμοποίηση των διεθνών 

επεμβάσεων και το Χάρτη των ΗΕ, πρωτεύοντα ρόλο ανάμεσα στους διεθνείς περιφερειακούς 

οργανισμούς, μετά και την υιοθέτηση του νέου του δόγματος, κατέχει το ΝΑΤΟ. Η επανεκκίνηση 

του ΝΑΤΟ στον εικοστό πρώτο αιώνα, σε συνέχεια της υπαρξιακής του αναζήτησης κατά την 

τελευταία περίοδο του εικοστού αιώνα, επιχειρηματολογείται με την μετεξέλιξη του από ένα 

οργανισμό / σύμφωνο συλλογικής άμυνας σε ένα σύστημα διεθνούς κοινωνίας κρατών 

συλλογικής ασφάλειας και άμυνας και τα συμφραζόμενα της, με ρόλο και λόγο στην επίλυση 

συγκρούσεων. Η αντίληψη του σεβασμού της αρχής της μη επεμβάσεως αντιπαρέρχεται με το νέο 

δόγμα Ευθύνης Προστασίας – Responsibility to Protect. Με την αναφορά στην ευθύνη 

προστασίας η διεθνής κοινότητα παραπέμπει στις περιπτώσεις γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης, 

εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και στην ευθύνη κάθε επιμέρους 

κράτους να προστατεύει τους πληθυσμούς του στις περιπτώσεις αυτές. Ως εκ τούτου, το Διεθνές 

Δίκαιο και οι Διεθνείς Οργανισμοί καθίστανται κομβικά σημεία στην ανάλυση αυτή 

αποσκοπώντας στη διαλεύκανση της ιδιότητας των προαναφερθέντων κανόνων. Συγχρόνως, η 

μεθοδολογική υιοθέτηση της ιστορικής και συγκριτικής, έστω σιωπηρής, φύσης στην εργασία 

αυτή, κατά το πρότυπο της ανάλυσης της ηγεμονικής νόρμας, σκοπό έχει να ξεδιαλύνει το θολό 

τοπίο μεταξύ των νομιμοποιημένων και μη νομιμοποιημένων κανόνων διαχείρισης και επίλυσης 

συγκρούσεων στη σύγχρονο πολύ-πολικό διεθνές σύστημα. Η επιχειρησιακή μετεξέλιξη της 

Νατοϊκής συμμαχίας είναι στη βάση του νέου δόγματος της διεθνούς κοινότητας που αναφέρεται 

στην ευθύνη προστασίας, το οποίο πλέον κατηγορηματικά επικαλούνται τα ΗΕ στις αποφάσεις 

τους για λήψη εξαναγκαστικών μέτρων μέσω διεθνούς επέμβασης στις κατά την υφήλιο 

συγκρούσεις που ενέχουν χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης λόγω της διάπραξης εγκλημάτων 

μαζικής αγριότητας. Συμπερασματικά, η ευθύνη προστασίας κατισχύει της αρχής της μη 

επέμβασης υπό την προϋπόθεση απόφασης του ΣΑ των ΗΕ. 
 
Λέξεις Κλειδιά: ασφάλεια, ειρήνη, τάξη, σταθερότητα, ισχύς, συνεργασία, συγκρούσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, 

φάσμα, εκκρεμές, πλαίσιο, πρίσμα, νομιμότητα, νομιμοποίηση, δόγμα, στρατηγική αντίληψη, 

σύστημα, ηγεμονία, αρχή, επέμβαση, ευθύνη, προστασία. 
 
Αριθμός λέξεων:  Κείμενο εργασίας  15 121 

  Σύνολο κειμένου  22 626  

  + Υποσημειώσεις            + 11 614 = 34240 
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Εισαγωγή 

 

 Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκεται να διερευνηθεί ο ρόλος των 

Διεθνών Περιφερειακών Οργανισμών και πιο συγκεκριμένα αυτός του Οργανισμού του Βόρειο-

Ατλαντικού Συμφώνου (ΟΒΑΣ) - North Atlantic Treaty Organization (ΝΑΤΟ) - στην επίλυση 

συγκρούσεων (conflict resolution). Περαιτέρω επιδιώκεται να καταδειχθεί η επίδραση των 

Διεθνών Περιφερειακών Οργανισμών (ΔΠΟ) και πιο συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ στη 

διασφάλιση του ζητήματος ασφάλειας
1
 σε διάφορες εξεταζόμενες μελέτες περιπτώσεων (case 

studies) σύγκρουσης και καθηλωμένης σύγκρουσης (frozen conflicts)
2
. 

 Στην διπλωματική αυτή εργασία αναφερόμαστε αποκλειστικά στις περιπτώσεις 

συγκρούσεων με τη μορφή πολέμου, είτε αυτές έχουν διακρατική είτε ενδοκρατική φύση.
3
 Η 

προαγωγή του τερματισμού της κάθε εμπόλεμης σύγκρουσης εμπεριέχει ως μέθοδο και 

διαδικασία την εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα, κρατικού και μέσω διεθνών οργανισμών, 

με τη μορφή τόσο της παθητικής δικαιικής όσο και της ενεργούς στρατιωτικής, διεθνούς 

διάστασης, επιβολής μέτρων υποστολής της κάθε σύγκρουσης.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, η δομή της εργασίας διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια όπου 

στο καθένα από αυτά παρουσιάζονται συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων που αποσκοπούν 

στην αιτιολόγηση και ευκρινέστερη κατανόηση του περιεχομένου της εργασίας.  

                                                 
1
 Σύμφωνα με τον καθηγητή Barry Buzan: 

 σχετικά με την ασφάλεια, η συζήτηση περιστρέφεται σε σχέση με την επιδίωξη της απαλλαγής από την 

κατάσταση απειλής (pursuit of freedom from threat). Όταν η συζήτηση είναι σε συνάρτηση με το διεθνές 

σύστημα, η ασφάλεια καθορίζεται ως η ικανότητα των κρατών και των κοινωνιών να διατηρούν την 

ανεξάρτητη τους ταυτότητα/υπόσταση (independent identity) και την λειτουργική τους ακεραιότητα 

(functional integrity).  

[Πρωτότυπο στην αγγλική, μετάφραση του υποφαινόμενου] 

Βλ. Baylis, J., Smith, S., Ownens, P., The Globalization of World Politics: an introduction to international 

relations, 4
th

 ed., New York: Oxford University Press, 2008, p. 229. 
2
 Ως καθηλωμένη σύγκρουση (ή παρατεταμένη συγκρουσιακή κατάσταση) θεωρούμε τις περιπτώσεις διεθνών 

συγκρούσεων όπου ενώ παρατηρείται μια φαινομενική κατάσταση ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας [π.χ. 

Κύπρος (1974), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1995), Κοσσυφοπέδιο (1999)], δεν έχει επέλθει ακόμα μία οριστική και 

αποδεκτή από όλα τα μέρη κατάσταση σεβασμού και αλληλοαναγνώρισης της εδαφικής κυριαρχίας έκαστου 

μέρους [αμφισβήτηση οντότητας Κυπριακής δημοκρατίας από Τουρκία, υπόσκαψη λειτουργίας της ενιαίας 

κυβέρνησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τη Ρεπούμπλικα Σέρπσκα (Republika Srpska) και αμφισβήτηση της 

αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας του Κοσσόβου από τη Σερβία. (Σε παρένθεση η χρονολογία όπου έλαβε 

τέλος η μείζον σύγκρουση των αντιπαλευόμενων μερών σε κάθε περίπτωση)]. 

Εναλλακτικές ερμηνείες έχουν επίσης προταθεί, περιγράφοντας το φαινόμενο ως μία «άλυτη, μακροσκελής, 

στάσιμη, διαρκής ή παρατεταμένη σύγκρουση» (unsolved, protracted, stagnant, enduring or prolonged conflict). 

Βλ. Morar, F., “The myth of 'frozen conflicts': Transcending Illusive Dilemmas, per Concordiam: Journal of 

European Security and Defense Issues, Domestic Security, vol. 1: 2, June 2010, p. 11. 
3
 Επίλυση σύγκρουσης: οι μέθοδοι και οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, της διαμεσολάβησης (arbitration), 

και της δημιουργίας θεσμών που προάγουν την ειρηνική λήξη της κοινωνικής σύγκρουσης και του πολέμου. 

"conflict resolution" The Concise Oxford Dictionary of Politics. Ed Iain McLean and Alistair McMillan. Oxford 

University Press,   Oxford Reference Online, Glasgow Libraries, 2009. 

http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e265   [5 July 2011] 

http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e265
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 Επιπλέον, το διεθνές δίκαιο, γενικότερα η διεθνής νομολογία και ειδικότερα οι 

διεθνείς συνθήκες με επίκεντρο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ), αιτιολογεί ή αποτρέπει κατά περίπτωση τη νομιμότητα ή/και την 

νομιμοποίηση των διεθνών επεμβάσεων μία προς μία εξ αυτών.  

 Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται οι Διεθνείς 

Περιφερειακοί Οργανισμοί μέσω αρχικά μίας ιστορικής εξέλιξης του διεθνούς συστήματος 

κρατών και στη συνέχεια με την εκτενή ανάλυση του κεφαλαίου VIII του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) με τίτλο Τοπικές Συμφωνίες ή Οργανώσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

εξειδικεύεται η ανάλυση των ΔΠΟ με μία περιγραφική προσέγγιση του ΝΑΤΟ και την 

κατάταξη του ως ένας διακρατικός διεθνής περιφερειακός οργανισμός. Όπως καταδεικνύεται 

στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, η νομική / συμβατική υπόσταση των ΔΠΟ και πιο 

συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ σε σχέση με το σύστημα του ΟΗΕ επαφίεται στο περιεχόμενο του 

κεφαλαίου VII του Χάρτη των ΗΕ με το σχετικό τίτλο Ενέργειες σε περίπτωση απειλής 

εναντίον της ειρήνης, διαταράξεως της ειρήνης και επιθετικών πράξεων. Βάσει αυτού, το 

ΝΑΤΟ περαιτέρω κατατάσσεται ως ΔΠΟ έχων τη μορφή συστήματος συλλογικής άμυνας και 

ασφάλειας. Στο ίδιο κεφάλαιο επιχειρείται και μία αντιπαράθεση, αφενός, της αποδοχής της 

επίλυσης συγκρούσεων μέσω διεθνών επεμβάσεων εφόσον αυτές επιδέχονται ταυτόχρονα 

νομιμότητα και νομιμοποίηση στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των ΗΕ, και, 

αφετέρου, της καθολικής δικαιικής απαγόρευσης κάθε μορφής διεθνών επεμβάσεων. Τέλος, η 

μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ από ένα περιφερειακό σύστημα συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, σε 

μία διεθνή κοινωνία κρατών και τα συμφραζόμενα της, με ρόλο και λόγο στην επίλυση 

συγκρούσεων, επιχειρηματολογείται στο τελευταίο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

 Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συνεπειών της επιχειρηματολογίας 

όπως αυτή αναπτύσσεται στο κύριο μέρος της εργασίας, την παρουσίαση των κατευθύνσεων 

πολιτικής όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση, τα υπέρ και τα κατά των επιχειρημάτων 

και τα προτεινόμενα σχέδια περαιτέρω έρευνας.   

 Πέραν των προαναφερθέντων κεφαλαίων, η εργασία συνεπικουρείται από εφτά 

παραρτήματα με περιεχόμενο σχετικό της εργασίας και πιο αναλυτικές πληροφορίες περί του 

περιεχομένου της. Tα παραρτήματα καταπιάνονται με λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με 

το διεθνές σύστημα κρατών, τη διεθνή κοινωνία κρατών και μια συσχέτιση της με πολιτικούς 

στοχασμούς της θεωρίας του κοινωνικού συμβολαίου, με ζητήματα αναφοράς την ηγεμονία 

και την κυριαρχία. Επιπροσθέτως, τα βασικά χαρακτηριστικά του ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη 

του, η συμμαχία των προθύμων κατά την εισβολή στο Ιράκ το 2003 και η καταλογογράφηση 

των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ από το 1948 έως σήμερα όπως επίσης και των 
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αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ (2009-2010) παρατίθενται ως μία συγκριτική ποσοτική και 

ονομαστική παρουσίαση δεδομένων για μία πληρέστερη κατανόηση της σχετικής επίδρασης 

του ΝΑΤΟ ως προς το διεθνές σύστημα κρατών. Τέλος, επιχειρείται μία συνοπτική 

απεικόνιση των βασικών αξιωμάτων της κάθε θεώρησης και μία συγκριτική παρουσίαση των 

κυρίαρχων θεωρητικών υποδειγμάτων / θεωρήσεων της επιστήμης των διεθνών σχέσεων. 

 Σε σχέση με το τελευταίο όγδοο παράρτημα σημειώνουμε ότι, η Θεωρία των Διεθνών 

Σχέσεων καλλιεργεί τη γνώση για τις πολιτικές όψεις της διεθνούς πολιτικής, ήτοι «των 

βαθύτερων δυνάμεων που επηρεάζουν το ιστορικό γίγνεσθαι και την οργάνωση του διεθνούς 

συστήματος»
4
. Επιπλέον, οι επιστημονικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την επίτευξη του 

οντολογικού σκοπού της θεωρίας των διεθνών σχέσεων είναι αυτές που εδράζονται στις 

«καταξιωμένες θεωρίες διεθνών σχέσεων […] (οι οποίες είναι) πηγές άντλησης γνώσης, 

αναλυτικών εργαλείων και αξιόπιστων ερμηνευτικών προτάσεων»
5
. Η καταξίωση αυτή 

επιτυγχάνεται στη βάση ενός θεμελιώδους υπόβαθρου του οποίου μόνο το Παραδοσιακό 

Παράδειγμα
6
 των Διεθνών Σχέσεων μπορεί να οικοδομήσει.  

 Ως εκ τούτου, η Μεθοδολογία της παρούσας εργασίας ακολουθεί την υπόθεση της 

ηγεμονικής νόρμας στο πλαίσιο της διεθνούς κοινωνίας με βάση την προσέγγιση της Αγγλικής 

Σχολής του Παραδοσιακού επιστημονικού παραδείγματος των Διεθνών Σχέσεων, ως μία 

κατάλληλη θεωρία η οποία μπορεί να εξηγήσει καλύτερα το παρελθόν και που άμεσα μπορεί 

να εφαρμοσθεί και για το μέλλον. Τοιουτοτρόπως, αναπτύσσεται η σιωπηρώς συγκριτική 

προσέγγιση
7
 των περιπτώσεων καθηλωμένης σύγκρουσης με άλλες περιπτώσεις παρόμοιας 

φύσεως όπως επίσης αναλύεται και η δυνητική συσχέτιση μεταξύ της επίλυσης του 

                                                 
4
 «Θεωρία με την έννοια της Επιστήμης». Όπ. αναφ ο καθηγητής Γεώργιος Τενεκίδης στο Ήφαιστος, Π., Οι 

Διεθνείς Σχέσεις ως Αντικείμενο Επιστημονικής Μελέτης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό: Διαδρομή, αντικείμενο, 

περιεχόμενο και γνωσιολογικό υπόβαθρο, Αθήνα: Ποιότητα, 2003, σσ. 21-22, υποσ. 4. 
5
 Ήφαιστος, Π., 2003, όπ. πρ. σσ. 21-22. 

6
 Το Παραδοσιακό Παράδειγμα αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό της θεώρησης του Κλασικού Ρεαλισμού και στην 

μετεξέλιξη της στη συστημική θεώρηση του Νεορεαλισμού ή Δομικού Ρεαλισμού.  

Βλ. σχετικά Παράρτημα VIII, Θεωρήσεις Διεθνών Σχέσεων. Ως επιστημονικό Παράδειγμα ορίζεται:  

 το σύνολο των ουσιωδών, περιεκτικών και οργανικά συνδεδεμένων διατυπώσεων για τα αίτια, τις 

αιτιώδεις σχέσεις και τα αιτιατά των διεθνών φαινομένων (όπου) [σ]τη βάση γενικών νόμων στους 

οποίους θεμελιώνεται το επιστημονικό Παράδειγμα χτίζονται επιμέρους θεωρητικές επεξεργασίες για τα 

διεθνή φαινόμενα. Δηλαδή το επιστημονικό Παράδειγμα είναι το θεμελιώδες υπόβαθρο ισχυρών 

ερμηνευτικών προτάσεων στη βάση των οποίων οικοδομούνται οι θεωρίες διεθνών σχέσεων. 

Bλ. Ήφαιστος, Π., 2003, όπ. πρ. σσ. 321-323.  

 Σε συνάρτηση με τα προγραφόμενα, ο καθηγητής Stephen van Evera, στην περιεκτική πραγματεία του 

για τη μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων σημειώνει ότι θεωρίες είναι διατυπώσεις γενικού περιεχομένου που 

περιγράφουν και εξηγούν τις αιτίες και τα αποτελέσματα διάφορων φαινομένων». 

Van Evera, S., Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης, Αθήνα: Ποιότητα, 2000, σ. 21. 
7
 Ο καθηγητής Arend Lijphart αναφέρει τη «σιωπηρώς συγκριτική» φύση ορισμένων ερευνών μιας περίπτωσης 

στο άρθρο του “Comparative Politics and the Comparative Method”, American Political Science Review, vol. 65 

(September 1971),  σσ. 692-693 όπ. αναφ. Van Evera, S., 2000, όπ. πρ. σ. 81, υποσ. 60. 
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ζητήματος ασφάλειας της κάθε περίπτωσης λόγω της εμπλοκής του διεθνούς παράγοντα 

μέσω της πραγματοποίησης διεθνούς επεμβάσεως.  

 Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

 Κατά το διάστημα  Νοεμβρίου 2010 - Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε η συγγραφή 

του κυρίως σώματος της διπλωματικής εργασίας με τη χρήση του βιβλιογραφικού υλικού της 

βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπως επίσης και άλλων πηγών στο διαδίκτυο. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πληθώρα συναντήσεων και επικοινωνία με την 

επιβλέπουσα καθηγήτρια Νάσκου-Περράκη Παρασκευή και τη συν-επιβλέπουσα κυρία 

Μπέλλου Φωτεινή, όπου με την καθοδήγηση τους επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση της 

διπλωματικής εργασίας στην παρούσα της μορφή, τον Αύγουστο του 2011. Σημειώνουμε ότι, 

η εξάμηνη εμπειρία εργασίας στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης στη Γενική Διεύθυνση 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) – Directorate-General for 

Humanitarian Aid and Civil Protection. (ECHO)
8
 – αποτέλεσε το έναυσμα για το περιεχόμενο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, στο τελευταίο μέρος της εργασίας, οι 

γνώσεις που απέκτησα στην ΕΕ σε σχέση με το δόγμα ευθύνης προστασίας και γενικότερα το 

ανθρωπιστικό δίκαιο αποτέλεσαν τον οδηγό διασύνδεσης των διεθνών επεμβάσεων του 

ΝΑΤΟ την τελευταία εικοσαετία και της διεθνολογικής νομικής αιτιολόγησης τους ∙ 

ζητήματα τα οποία σε πρώτη φάση μελετήθηκαν κάνοντας χρήση τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

των βιβλιοθηκών στην έδρα των δύο ΔΠΟ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. 

 Εν κατακλείδι, ο σκοπός της εργασίας είναι να εξακριβώσει ή να αναιρέσει την 

εγκυρότητα της υπόθεσης ότι, η επίλυση του ζητήματος ασφάλειας και των συνεπακόλουθων 

ζητημάτων της, ειρήνης, τάξης και σταθερότητας, στις διάφορες εξεταζόμενες μελέτες 

περιπτώσεων σύγκρουσης, διασφαλίζεται από το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) μέσω 

διεθνούς επέμβασης του υπό μία διττή προϋπόθεση, αφενός της νομικής / συμβατικής του 

υπόστασης ως ΔΠΟ και αφετέρου λήψης αποφάσεως στη βάση του καταστατικού χάρτη του 

ΟΗΕ, είτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) είτε από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των ΗΕ. 

                                                 
8
  Το ECHO ήταν μέχρι το 2009 γνωστό ως το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (European Commission 

for Humanitarian-aid Office). Με την απόληξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, βάσει της Συνθήκης της 

Λισσαβόνας, στις αρμοδιότητες του εντάχθηκε και η πολιτική προστασία (civil protection). Το σύνολο της 

ανθρωπιστικής βοήθειας υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο Ευρώ ανά έτος και παρέχεται με τη μορφή αγαθών 

(τρόφιμα, φάρμακα, βασικά είδη πρώτης ανάγκης) και υπηρεσιών (ιατρικές, ύδρευσης-αποχέτευσης, 

υλικοτεχνικών υποδομών) σε περιοχές όπου παρατηρούνται ανθρωπιστικές κρίσεις είτε ως αποτέλεσμα 

εμπόλεμων συγκρούσεων είτε λόγο φυσικών καταστροφών. Η υλοποίηση της πραγματοποιείται μέσω των 

εταίρων της ΕΕ, όπως είναι  το Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου [βλ. υποσ.  26], οι 

Διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί [βλ. υποσ. 191] και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες των ΗΕ για τους 

πρόσφυγες [Office for the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) και την επισιτιστική 

βοήθεια [World Food Programme (WFP)]. 

Council Regulation (EC) No 1257/96, of 20 June 1996 concerning humanitarian aid. 

http://ec.europa.eu/echo/about/what/history_en.htm    [19 Αυγούστου 2011]  

http://ec.europa.eu/echo/about/what/history_en.htm
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 Ι. Περί των Διεθνών Περιφερειακών Οργανισμών 

 

 I.1  Η εξέλιξη του διεθνούς συστήματος κρατών 

 Ιστορική αναδρομή εμπλοκής της ισχύος στη συνεργασία  

 

 Εκκινώντας, σημαντικό θεωρούμε στην παρούσα εργασία να παρουσιάσουμε, έστω 

συνοπτικά, του τι προηγήθηκε της ιδρύσεως, γενικά, των διεθνών οργανισμών (ΔΟ) και 

ειδικότερα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ως παγκόσμιου και του ΝΑΤΟ ως 

περιφερειακού ΔΟ. Πώς κατέληξε η διεθνής κοινότητα στην πρακτική της συνομολόγησης 

διεθνών συνθηκών με μονιμότερο χαρακτήρα; Παράλληλα, πώς το εθνικό συμφέρον (raison 

d’ etat) των εθνών-κρατών του διεθνούς συστήματος, μέσω της ισχύος, συνομολόγησαν 

συνεργασιακής μορφής και πολυμερούς διπλωματίας διαδράσεις μεταξύ τους αποσκοπώντας 

εν τέλει στη συνδιαχείριση των διεθνών σχέσεων σε ένα πλαίσιο περισσότερης 

σταθερότητας, τάξης, ειρήνης και ασφάλειας; Περαιτέρω, στην παρούσα ανάλυση 

εμπλέκονται ζητήματα νομιμότητας και νομιμοποίησης των αποφάσεων και των δράσεων 

των ΔΟ και πιο συγκεκριμένα των διεθνών επεμβάσεων με ή χωρίς τη χρήση βίας. 

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίδονται με την ακόλουθη ιστορική αναδρομή της 

εμπλοκής του αξιώματος της ισχύος των κρατών στο αξίωμα της συνεργασίας των διεθνών 

οργανισμών.
9
 

 Με απαρχή τη συνομολόγηση των Συνθηκών του Μύνστερ και του Όσναμπρουκ 

(Münster & Osnabrück) οι οποίες συνθέτουν το λεγόμενο σύστημα της Βεστφαλικής 

Ειρήνης, όπου η ιδέα της πανευρωπαϊκής ενότητας τόσο σε πολιτικό όσο και σε θρησκευτικό 

επίπεδο καταρρέει οριστικά, «η προσφυγή σε πολυμερείς διεθνείς πράξεις και συνθήκες 

επιβάλλεται ως το προσφορότερο μέσο για την επίλυση των πολύμορφων προβλημάτων 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών»
10

.  

  

                                                 
9
 Η σημασιολογία των εννοιών της παραγράφου αυτής επεξηγούνται σε επόμενα σημεία της εργασίας. Επίσης 

για την αντιπαραβολή νομιμότητας-νομιμοποίησης βλέπε κεφάλαιο ΙΙΙ.2: Νομιμότητα-Νομιμοποίηση διεθνών 

επεμβάσεων.  

Για τα βασικά αξιώματα της κάθε θεώρησης και μία συγκριτική παρουσίαση των κυρίαρχων θεωρητικών 

υποδειγμάτων / θεωρήσεων της επιστήμης των διεθνών σχέσεων:  

βλ. Παράρτημα VIII, Θεωρήσεις Διεθνών Σχέσεων. 
10

Σβολόπουλος, Κ. στο Κουλουμπής, Θ., Κουφά, Κ., Σβολόπουλος, Κ., Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς 

Κοινωνίας, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1985, σσ. 41-43.  

 Ονομαστικά, τα προβλήματα αυτά έχουν ως αναφορά τα εξής: «εδαφικό καθεστώς, μειονότητες, αποζημιώσεις, 

αφοπλισμός, εγγυήσεις για την ειρήνη» (σ. 42). 
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 Ανάλογα έδρασαν οι Μεγάλες Δυνάμεις και κατά τη χρονική περίοδο 1814-15 στο 

λεγόμενο Κονσέρτο της Ευρώπης (Concert of Europe) που επακολούθησε το Συνέδριο της 

Βιέννης (Congress of Vienna)
11

 αποσκοπώντας στην εγκαθίδρυση μίας νέας ισορροπίας 

δυνάμεων στη μετά-Ναπολεόντεια Ευρώπη. Οι διατυπώσεις των όρων της συμφωνίας 

υπαγορεύθηκαν υπό την επίδραση της κατοχύρωσης και της αποκατάστασης της νομικής-

θεωρητικής αρχής της νομιμότητας (π.χ. κατάσταση ante – επαναφορά προ-πολέμου 

συνόρων) και της περισσότερο πολιτικής-πρακτικής αρχής της νέας αναμενόμενης 

ισορροπίας δυνάμεων μετά την προσδοκώμενη ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό 

(κατάσταση post - χωρίς Γαλλία στο πολυμερές Διευθυντήριο των Μεγάλων Δυνάμεων).
12

  

 Η συνομολόγηση της Ιεράς Συμμαχίας (Ρωσία, Αυστρία, Πρωσία) και αρχικά της 

Τετραπλής (συμπερίληψη Αγγλίας) και εν τέλει Εξαπλής Συμμαχίας (με την προσθήκη το 

1818 της βασιλικής Γαλλίας και της Ιταλίας μετά το 1856) καθιέρωσε την εξυπηρέτηση των 

«κοινών συμφερόντων» της κάθε συσσωμάτωσης με τη χρήση του δικαιώματος της 

επέμβασης «στο εσωτερικό τρίτων κρατών εφόσον θα έκριναν ότι κινδυνεύει η εσωτερική ή 

η διεθνής τάξη στον ευρωπαϊκό χώρο»
13

.  

 Ενώ όμως το βαθύτερο έρεισμα της Ειρήνης του 1648 και της Συμφωνίας του 1815 

ήταν η αναζήτηση της ισορροπίας δυνάμεων, στην εξέλιξη των γεγονότων, η ειρήνη
14

, ως 

κατάσταση διεθνών σχέσεων, σήμερα κατέληξε να επιδιώκεται μέσω της διεθνούς 

συλλογικής ασφάλειας
15

 της οποίας ανώτατη αρχή αποτελεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ως 

πρωτεύον Όργανο των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τον Καταστατικό του Χάρτη
16

. 

                                                 
11

 Final Act of the Congress of Vienna, General Treaty, signed in Congress, at Vienna, June 9, 1815. 

http://en.wikisource.org/wiki/Final_Act_of_the_Congress_of_Vienna  [ 09 Απριλίου 2011] 
12

 Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σσ. 48-51.  

 Η τελική πράξη της Συμφωνίας υπογράφηκε στις 9 Ιουνίου 1815, εννέα ημέρες πριν την οριστική καταστροφή 

των δυνάμεων της επαναστατικής Γαλλίας στο Βατερλό (18 Ιουνίου 1815), η οποία σηματοδότησε το τέλος των 

Ναπολεόντειων πολέμων. Η αναλογία με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του Φεβρουαρίου του 1945, η οποία επίσης 

πραγματοποιήθηκε πριν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καταδεικνύει την πρακτική των αναμενόμενων 

νικητριών δυνάμεων για αναδιοργάνωση του διεθνούς συστήματος μετά από κάθε διεθνούς εμβέλειας σύγκρουση-

πόλεμο μέσω της σύγκλησης πολύ-μερών συνδιασκέψεων πριν το τέλος αυτού καθ’ αυτού του πολέμου.  
13

 Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σ. 53. 
14

 Αποδεχόμαστε την κατάσταση ειρήνης ως κατάσταση σχέσεων, σε ορισμένη χρονική στιγμή, μεταξύ κρατών, λαών, 

εθνών, εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν και επιλύουν τις όποιες διαφορές τους χωρίς να 

καταφεύγουν στη χρήση όπλων και τη στρατιωτική επιβολή ισχύος. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides  [13 Απριλίου 2011] 
15

 Σπυρόπουλος Γ. Μ., Διεθνείς σχέσεις. Ρεαλιστική προσέγγιση. Θεωρία και πράξη, Αθήνα: Ποιότητα, 2010, σ. 352.  

Για την εξέλιξη της δομής του διεθνούς συστήματος βλ. Παράρτημα I, Περί του Διεθνούς Συστήματος Κρατών. 
16

 Ο Καταστατικός Χάρτης των ΗΕ (στο εξής Χάρτης ΗΕ) υπογράφηκε στο San Francisco στις 26 Ιουνίου 1945 

[επικύρωση 24 Οκτωβρίου 1945] στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση. 

Αρχικά αποτελείτο από 51 Χώρες. Σήμερα 192 κράτη  (193 με την αναμενόμενη προσθήκη του Νοτίου Σουδάν) είναι 

μέλη του οργανισμού αναδεικνύοντας τον ως το μόνο πραγματικά και εννοιολογικά Παγκόσμιο Διεθνή Οργανισμό.  

Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Α.Ν. 585/1945, ΦΕΚ Α’ 242 & 286 και Υ.Α. 5.3.1973, ΦΕΚ Α’ 77. 

Για το κείμενο του Χάρτη βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής, τ. 13, Β’ έκδ., Αθήνα: Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, 2005, σσ.19-53. 

http://en.wikisource.org/wiki/Final_Act_of_the_Congress_of_Vienna
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides
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 Στην περίοδο που μεσολάβησε της μετεξέλιξης του ερείσματος ειρήνης (από το 19
ο
 

στον 20
ο
 αιώνα), η ανθρωπότητα βίωσε στο ευρύτερο πλαίσιο του ιμπεριαλισμού

17
, τη 

βιομηχανοποίηση (βιομηχανική επανάσταση)
18

 ως μία πιο ολοκληρωμένη μορφή του 

καπιταλιστικού φαινομένου
19

, τις επαναστάσεις βάσει της αρχής των εθνοτήτων
20

 και την 

αποικιοποίηση
21

 της Αφρικής και της Ασίας του 19
ου

 αιώνα. Τα φαινόμενα αυτά συνετέλεσαν 

στην ενοποίηση του διεθνούς συστήματος και στο μέτρο που η διεθνής ολοκλήρωση 

επιτεύχθηκε, η ανθρωπότητα έθεσε τις βάσεις διεθνούς οργάνωσης της. Η μέθοδος της 

ειρηνιστικής δραστηριότητας που επικράτησε ήταν αυτή της «πρόβλεψης ενός καθεστώτος 

‘ειρήνης με βάση το δίκαιο’, στηριγμένο πάνω σε νομικούς κανόνες και διεθνείς θεσμούς». 

Γι’ αυτό και η οργανωτική προσπάθεια δημιουργίας ενός καθεστώτος ειρήνης βάσει διεθνούς 

δικαίου άνοιξε ένα νέο ουσιώδες κεφάλαιο στην πορεία εξέλιξης της διεθνούς κοινωνίας. Το 

κεφάλαιο αναφοράς σχετίζεται με την Ειρήνη βάσει Δικαίου, δηλαδή στη συγκροτημένη 

προσπάθεια δημιουργίας ενός «συστήματος νομικών κανόνων και θεσμών προορισμένων να 

συντελέσουν στον ειρηνικό διακανονισμό των διεθνών διαφορών».
22

 

                                                 
17

 Ιμπεριαλισμός: η τάση ενός κράτους να επεκτείνει την οικονομική και πολιτική του επιρροή σε βάρος άλλων 

κρατών ή λαών, χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική ή οικονομική του υπεροχή. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides  [18 Απριλίου 2011] 
18

 Με τη βιομηχανική επανάσταση αναφερόμαστε στο «αποτέλεσμα των αιφνιδίων και κινητικών προόδων της 

τεχνολογίας», η οποία αυξάνοντας σε σημαντικό βαθμό την οικονομική και τη στρατηγική ισχύ της Ευρώπης σε σχέση 

με τις μη ευρωπαϊκές κοινότητες οδήγησε στην επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Βλ. Watson, A., Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας: μία συγκριτική ιστορική ανάλυση, επιστ. επιμ. Παπασωτηρίου Χ., 

και Ήφαιστος, Π., Αθήνα: Ποιότητα, 2006, σσ. 464-465. 
19

 Φαινόμενο, ως οτιδήποτε σχετίζεται με την ανθρώπινη εμπειρία και όχι την ανθρώπινη νόηση και το οποίο μπορεί 

να αποτελεί έκφανση της πραγματικότητας και όχι αυτή την ίδια. Βλ. Μπαμπινιώτης, Γ. Δ., Λεξικό της νέας 

ελληνικής γλώσσας : με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων : ερμηνευτικό, ετυμολογικό, ορθογραφικό, 

συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων, επιστημονικών όρων, ακρωνυμίων, Αθήνα : Κέντρο Λεξικολογίας, 2002.  

Ως δε καπιταλιστικό φαινόμενο αντιλαμβανόμαστε την οικονομική διάσταση διαχείρισης του διεθνούς συστήματος κρατών.   

 Το παγκόσμιο σύστημα και ο καπιταλισμός εξελίσσονται παράλληλα. Εν την απουσία μίας παγκόσμιας 

διακυβέρνησης και ομοιογενούς πολιτισμού / κουλτούρας, τις παγκόσμιες οικονομίες ενοποιεί η αποτελεσματική 

διαχείριση του καταμερισμού εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα αυτή επέρχεται ως λειτουργικό 

επακόλουθο της συνεχιζόμενης επέκτασης και παραγωγής πλούτου που παράγει το καπιταλιστικό σύστημα και της 

ύπαρξης αγορών όπου διαπραγματεύονται προϊόντα, λειτουργίες οι οποίες αποτελούν εγγενή στοιχεία του συστήματος. 

Βλ. Wallerstein, M. I., World-Systems analysis: an introduction, Duke University Press, 2004, pp. 24-25. 
20

 Οι επαναστάσεις με βάση την αρχή των εθνοτήτων πραγματοποιήθηκαν σε τρία διαδοχικά κύματα (1820, 1830, 1848) 

και οδήγησαν στην «βαθμιαία καταξίωση της (αρχής) […] σε βάρος του δόγματος της ‘νομιμότητας’ (όπως αυτή 

εκφραζόταν από τις Δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας και τις αρχές του Συνεδρίου της Βιέννης)» με αποτέλεσμα να 

προωθηθούν οι επιμέρους εθνικές διεκδικήσεις σε τρία επίπεδα: 

1. απαλλαγή των εθνών ή εθνικών ομάδων από το καθεστώς της ξένης κυριαρχίας 

2. συνένωση σε ενιαίο πολιτειακό σχήμα των κατεσπαρμένων σε πλήθος κρατιδίων εθνικών ομάδων 

3. προστασία εθνικών μειονοτήτων 

Βλ. Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σσ. 50-51. 
21

 Η αποικιοποίηση ως φαινόμενο αποτελεί εκδήλωση δύο τάσεων οι οποίες αποδίδουν προτεραιότητα στο οικονομικό 

και στο πολιτικό κίνητρο αντίστοιχα. Τα αίτια δεν ήταν μονοδιάστατα, αλλά υπογραμμίζουν την ποικιλομορφία τους 

όπου «[η] επιθυμία για δύναμη και η ευκαιρία για πλουτισμό αποτελούν τις κύριες αλλά και ετερογενείς ερμηνευτικές 

συνισταμένες» του αποικιακού ιμπεριαλισμού. 

Βλ. Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σσ.  58-59. 
22

 Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σσ. 64-67. 
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 Η οικοδόμηση του διεθνούς καθεστώτος ειρήνης σε θεμέλια νομικών κανόνων έχει 

σημασία γιατί οι συνδιασκέψεις της Χάγης
23

 του 1899 και 1907 αποτέλεσαν προάγγελο του 

πρώτου σοβαρού εγχειρήματος διεθνούς οργανώσεως η οποία κατέληξε με τη Συνθήκη /  

Ειρήνη των Βερσαλλιών
24

 στην ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ)
25

.  

 

 Οι Διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και η Κοινωνία των Εθνών 

 

 Προτού όμως προσεγγίσουμε την ΚτΕ, έχει σημασία να τονίσουμε την ίδρυση του 

πρώτου Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού (ΔΜΚΟ), του Ερυθρού Σταυρού
26

, 

προπομπού των Συμβάσεων της Γενεύης (Geneva Conventions)
27

 και των ΜΚΟ Γιατροί 

Χωρίς Σύνορα και Γιατροί του Κόσμου. Ο κομβικός ρόλος των τελευταίων στην προσπάθεια 

νομιμοποίησης των σύγχρονων διεθνών επεμβάσεων παραβάλλεται στη συνέχεια. 

Υιοθετείται η άποψη ότι, πράγματι συνέβαλαν θετικά οι ειρηνικές αυτές ενέργειες διάφορων 

                                                 
23

 Για το πλήρες κείμενο των Συνδιασκέψεων της Χάγης και της Συμβάσεων της Γενεύης που αποτελούν τον 

κορμό του Δικαίου του Πολέμου (ή αλλιώς Ανθρωπιστικό Δίκαιο), βλ. The Laws of War, The Avalon Project, 

Documents in Law, History and Diplomacy, Yale Law School, 2011.  

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp  [14 Απριλίου 2011] 
24

 Με τη Συνθήκη / Ειρήνη των Βερσαλλιών αναφερόμαστε στις πέντε επιμέρους συνθήκες (Βερσαλλιών, Αγίου 

Γερμανού, Νεϊγύ, Τριανόν και Σεβρών) οι οποίες υπογράφηκαν μεταξύ των νικητριών και κάθε μίας ηττημένης 

αντίστοιχα δύναμης (Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Τουρκία) σηματοδοτώντας επίσημα το 

τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Για το πλήρες κείμενο της Συνθήκης / Ειρήνης των Βερσαλλιών βλ. The Versailles Treaty, June 28, 1919, The 

Avalon Project, 2011, ibid.  

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/versailles_menu.asp  [14 Απριλίου 2011] 

Στην Ελλάδα κυρώθηκε η Συνθήκη των Σεβρών (Sèvres) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με το Ν.Δ. 25.8. 1923, 

ΦΕΚ Α΄ 238 η οποία παραμένοντας ανεκτέλεστη λόγω της καταστροφής της Μικρασιατικής Εκστρατείας, στη 

θέση της υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923 η Συνθήκη της Λωζάνης (Lausanne) η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 

23.8. 1923, ΦΕΚ Α΄ 238. Επίσης κυρώθηκε η Συνθήκη του Νεϊγύ (Neuilly sur Seine) μεταξύ Ελλάδας και 

Βουλγαρίας με το Ν. 2680/1922 σχετικά με την εθελοντική αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών.  

http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/nomologia/item.php?id=392  [14 Απριλίου 2011] 
25

 Για το πλήρες κείμενο του Συμφώνου της Κοινωνίας των Εθνών, βλ. The Covenant of the League of Nations 

(Including Amendments adopted to December, 1924), The Avalon Project, 2011, ibid. 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp  [15 Απριλίου 2011] 
26

  Οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες για τον εξανθρωπισμό του πολέμου είχαν αναληφθεί από τον 

Ελβετό ανθρωπιστή Henri Durant, θεατή του αποτρόπαιου θεάματος των πληγωμένων και των νεκρών 

στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο (1859,) και είχαν επιστεφθεί με τη Σύμβαση της Γενεύης, το 1864: 

δεκαέξι κράτη αρχικά, όλα σχεδόν τα κράτη της υφηλίου στην εκπνοή του 19
ου

 αιώνα, αναλάμβαναν να 

σεβαστούν στα πεδία των μαχών το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού. 

Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σ. 69. Βλ. επίσης Dunant, H., A Memory of Solferino, 1862.  

http://www.scribd.com/doc/53245645/15-Henri-Dunant-1862-A-MEMORY-OF-SOLFERINO-Pdf-47-blz  

[14 Απριλίου 2011] 

 Το σύγγραμμα του Henri Durant οδήγησε στη δημιουργία του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού δικτύου 

στον κόσμο, του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Το κίνημα σήμερα 

αποτελείται από 186 Εθνικού Συλλόγους (National Societies) με περίπου 100 εκατομμύρια μέλη, όπως επίσης 

και από δύο διεθνή σώματα, τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού [International Committee of the Red 

Cross (ICRC, 1859)] και τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

[International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC,1919)]. 

http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/  [16 Απριλίου 2011]  
27

 Σχετικά με τις Συμβάσεις της Γενεύης βλ. προηγούμενη υποσημ. 23. 

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/versailles_menu.asp
http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/nomologia/item.php?id=392
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp
http://www.scribd.com/doc/53245645/15-Henri-Dunant-1862-A-MEMORY-OF-SOLFERINO-Pdf-47-blz
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/
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παραγόντων διεθνώς στην ορθολογικοποίηση της διεθνούς οργανώσεως της κοινωνίας μετά 

και τις επώδυνες εμπειρίες των δύο παγκόσμιων πολέμων και της σχεδόν ολικής 

καταστροφής των εμπόλεμων παρατάξεων.
28

  

 Η Κοινωνία των Εθνών, πρόγονος του ΟΗΕ, ως ένας διεθνής οικουμενικός 

οργανισμός, αποτέλεσε «μία νέα ριζοσπαστική αντίληψη για την οργάνωση των διεθνών 

σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα»
29

. Η ΚτΕ, μεταβάλλοντας ριζικά την πεπατημένη αντίληψη 

περί της δομής της διεθνούς κοινωνίας κρατών, εμπέδωσε υπόσταση πρακτικής φύσεως στην 

«αρχή της ορθολογικής οργάνωσης των διεθνών σχέσεων». Το όραμα της ΚτΕ ήταν να 

ανταποκριθεί σε μία διττή επιδίωξη, αφενός να επιτυγχάνει την πολυπόθητη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και αφετέρου να επιβλέπει την πιστή εφαρμογή των Συνθηκών της Ειρήνης 

των Βερσαλλιών. Η πρωταρχική ακραιφνώς πολιτική επιδίωξη της έκρινε το έργο της ΚτΕ ∙ η 

επιζητούμενη «παγίωση της ειρήνης με βάση το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας» 

απέτυχε επανειλημμένως όποτε ένα τουλάχιστον «από τα αντιμαχόμενα μέρη ανήκε στη 

χορεία των Μεγάλων Δυνάμεων». Παράλληλα, το εμπνευσμένο σχέδιο του 1929 που 

υπέβαλε ο τέως πρωθυπουργός της Γαλλίας Aristide Briand από το βήμα της ΚτΕ για την 

«οργάνωση ενός καθεστώτος ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής ένωσης στη βάση της πολιτικής και 

της οικονομικής οργάνωσης της Ευρώπης δεν είχε θετική κατάληξη. Ενώ η εξασφάλιση της 

εδαφικής ασφάλειας και η προώθηση της ειρηνικής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο 

δυνητικά επιτυγχανόταν με το σχέδιο αυτό, τα βραχυπρόθεσμα και συνάμα ανταγωνιστικά 

συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών τα οδήγησαν σε μία παρελκυστική στάση διεθνούς 

συμπεριφοράς με αποτέλεσμα την κατάρρευση του νεότευκτου συστήματος συλλογικής 

ασφάλειας της ΚτΕ.  Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε το επιμνημόσυνο γεγονός, 

την τυπική πέραν της ουσιαστικής διάλυσης του πρώτου διεθνούς οργανισμού με παγκόσμιο 

βεληνεκές.
30

  

 Η ιστορική αναδρομή που προηγήθηκε σκοπό έχει να αναδείξει τον τρόπο με τον 

οποίο οι εκάστοτε Μεγάλες Δυνάμεις, αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, 

εν πρώτοις, και προς την ασφάλεια, την ειρήνη, την τάξη και τη σταθερότητα του διεθνούς 

συστήματος, εν τέλει, επιδιώκουν τη νομιμοποίηση των στρατιωτικών τους επεμβάσεων 

καταπατώντας την κρατική κυριαρχία λοιπών δρώντων του διεθνούς συστήματος.  

                                                 
28

 Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σσ. 67-71. 
29

 Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σσ. 71-72.  
30

 Η λίστα των περιπτώσεων αποτυχημένης παρέμβασης της ΚτΕ είναι εκτενής αλλά όχι άπειρη. Μεταξύ άλλων 

αναφέρουμε την αδυναμία αναστολής της επιθετικής δράσης των παρακάτω περιπτώσεων (πρώτα αναφέρεται ο 

επιτιθέμενος και σε παρένθεση το έτος αναφοράς): Ιταλία v. Ελλάδα (1923), Ιαπωνία v. Κίνα (1931 & 1937), Ιταλία 

v. Αιθιοπία (1935) και, τέλος, Γερμανία v. Γαλλία, Αυστρία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία (1936 και μετέπειτα έως και 

την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου). Βλ. Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σσ. 75-80. 
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 Η Ισχύς (raison d’ etat) επομένως, εισχωρεί ιστορικά στο δικαιικό σύστημα 

οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας που έχει κατά βάση ως πρότυπο τη Συνεργασία ( ΔΜΚΟ).  

 

 I.2  Τοπικές Συμφωνίες ή Οργανώσεις 

 Προϋποθέσεις ύπαρξης διεθνούς περιφερειακού οργανισμού 

 

 Προτού αιτιολογήσουμε τη διεθνολογική, νομική, υπόσταση του ΝΑΤΟ, καθίσταται 

επιτακτικό να διερευνηθεί και η λογική του συνάφεια, όπως επίσης και η επιχειρησιακή του 

επάρκεια, για την κατάταξη του ως ένας διεθνής περιφερειακός οργανισμός (ΔΠΟ) με 

συγκεκριμένες διοικητικές αρμοδιότητες και επιχειρησιακές ικανότητες, ο οποίος δυνητικά 

υποκαθιστά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τον ΟΗΕ. Η διερεύνηση ακολουθεί το πρότυπο 

της ανάλυσης επιμέρους άρθρων του Χάρτη των ΗΕ. 

 Τοιουτοτρόπως, όσον αφορά το Κεφάλαιο VIII, το Άρθρο 52 §1 του Χάρτη
31

 θέτει 

δύο προϋποθέσεις για την ύπαρξη τοπικής συμφωνίας ή οργανώσεως:
32 

 

1. τα σχετικά ζητήματα προς τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας να ενέχουν 

καταλληλότητα τοπικής ενέργειας και 

2. οι τοπικές συμφωνίες και οργανώσεις όπως επίσης και οι δραστηριότητες τους να 

τυγχάνουν συμφωνία προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 

 Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, η Αγγλοσαξονική μέθοδος διατυπώσεως των 

διεθνών κειμένων, η οποία επιτρέπει την εποικοδομητική ασάφεια
33

, δεν επιτρέπει το σαφή 

προσδιορισμό του χαρακτηρισμού «τοπικός». Μολαταύτα, στην παρούσα εργασία 

αποδεχόμαστε την ερμηνεία των τοπικών συμφωνιών και ως εκ τούτου και των διεθνών 

οργανισμών ότι αποτελούν «μερικές ή περιορισμένες (ιδιαίτερες) ή ειδικές διεθνείς κοινωνίες 

                                                 
31

 Χάρτης ΗΕ, Κεφάλαιο 8, Τοπικές Συμφωνίες ή Οργανώσεις, Άρθρο 52 §1: 

 Καμία διάταξη του Χάρτη αυτού δεν αποκλείει την ύπαρξη τοπικών συμφωνιών ή οργανώσεων οι οποίες 

θα ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και 

που μπορούν να λυθούν με τοπικές ενέργειες, με τον όρο ότι αυτές οι συμφωνίες ή οι οργανώσεις και οι 

ενέργειες τους θα συμφωνούν με τους Σκοπούς και τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 35. 
32

 Ως τοπικές συμφωνίες ή οργανώσεις εκλαμβάνουμε τους διεθνείς περιφερειακούς οργανισμούς (ΔΠΟ). 

Κουφά, Κ. Κ., Περί της Περιφερειακής Μορφής Οργανώσεως της Διεθνούς Κοινωνίας, Διατριβή επί Διδακτορία, 

Θεσσαλονίκη, 1975, σσ. 91-92. 
33

  Πράγματι παρατηρείται η κατά την τελική σύνταξη τόσο του Συμφώνου της Κοινωνίας των  Εθνών όσο 

και του Χάρτη των ΗΕ η προτίμηση της Αγγλοσαξονικής μεθόδου διατυπώσεως των διεθνών κειμένων, 

ήτοι η αποφυγή κατά το δυνατό ορισμών, διευκρινήσεων, λεπτομερούς περιπτωσιολογίας και ακρίβειας 

[…] (και) από την άποψη τουλάχιστον της πολιτικής και της διπλωματία, η διφορούμενη διατύπωση και 

θέση γενικών μόνο αρχών αποτελεί θαυμάσια επινόηση η οποία επιτρέπει την ευλυγισία της διεθνούς 

οργανώσεως και αξιόλογη ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα εν όψει της διαρκώς μεταβαλλόμενης 

και πολύπλοκης διεθνούς κοινωνικής πραγματικότητας. 

Βλ. Κουφά, Κ. Κ., 1975, όπ. πρ. σσ. 92-93, υποσ. 13. 

[Πρωτότυπο στην καθαρεύουσα, αναδιατύπωση στη δημοτική του υποφαινόμενου] 
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[…] και τις οποίες ο γενικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις χρησιμοποιώντας τις ως υποκατάστατα για συγκεκριμένους σκοπούς», όπως 

είναι τα ζητήματα σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στο πλαίσιο 

της δεύτερης προϋπόθεσης,
34

 δηλαδή σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Χάρτη, τους τρεις  

σκοπούς
35

 και τις επτά αρχές
36

 αντίστοιχα των ΗΕ.  

 Επιπλέον, τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις διακρατικές σχέσεις των μελών 

κάθε συμφωνίας (οργανώσεως) επιλύονται με ενέργειες εντασσόμενες στις αρμοδιότητες των 

τοπικών αυτών ειδικών οργανισμών, ήτοι των ΔΠΟ.
37

  

                                                 
34

 Κουφά, Κ. Κ., 1975, όπ. πρ. 95-96. 
35

 Χάρτης ΗΕ, Κεφάλαιο 1, Σκοποί και αρχές, Άρθρο 1: 

 Οι Σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι: 

1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και για να επιτευχθεί αυτό: να παίρνουν αποτελεσματικά 

συλλογικά μέτρα για να προλαβαίνουν και να απομακρύνουν κάθε απειλή της ειρήνη και για να 

καταστέλλουν κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης μορφής παραβίαση της ειρήνης και να επιτυχαίνουν, με 

ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, διευθέτηση ή 

διακανονισμό διεθνών διαφορών ή καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διατάραξη της 

ειρήνης. 

2. Να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων 

δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση 

της παγκόσμιας ειρήνης. 

3.  Να επιτυχαίνουν διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικής, κοινωνικής, 

πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως, και για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, 

γλώσσας ή θρησκείας, και 

4.  να αποτελούν ένα κέντρο που θα συντονίζει τις ενέργειες των εθνών για την επίτευξη αυτών των κοινών 

σκοπών. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 20. 
36

 Χάρτης ΗΕ, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2: 

 Ο Οργανισμός και τα μέλη του, κατά την επιδίωξη των Σκοπών που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα 

ενεργούν σύμφωνα με τις παρακάτω Αρχές: 

1. Ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του. 

2.  Κάθε Μέλος, προκειμένου να εξασφαλίζει για όλα τα Μέλη του Οργανισμού τα δικαιώματα και τα 

πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την ιδιότητα του Μέλους, πρέπει να εκπληρώνει με καλή πίστη τις 

υποχρεώσεις που ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. 

3.  Όλα τα Μέλη θα ρυθμίζουν τις διεθνείς διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην μπαίνουν σε 

κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη. 

4.  Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται 

εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε με 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. 

5.  Όλα τα Μέλη θα παρέχουν στα Ηνωμένα Έθνη κάθε βοήθεια σε κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη και δε θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον του οποίου τα 

Ηνωμένα Έθνη θα έχουν προχωρήσει σε προληπτικές ή εξαναγκαστικές ενέργειες. 

6.  Ο Οργανισμός θα εξασφαλίζει ώστε τα κράτη που δεν είναι Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ενεργούν 

σύμφωνα με αυτές τις Αρχές, σε όσο βαθμό αυτό θα χρειάζεται για να διατηρηθεί η διεθνής ειρήνη και 

ασφάλεια. 

7.  Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να επεμβαίνουν σε 

ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα 

αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. 

Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται 

από το Κεφάλαιο 7. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 21. 
37

 Κουφά, Κ. Κ., 1975, όπ. πρ. σ. 98. 
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 Τέλος, η υπαγωγή των τοπικών συμφωνιών και των ενεργειών τους στους σκοπούς 

και τις αρχές του Χάρτη των ΗΕ καθιερώνει ρητά τη γενική αρχή της ιεραρχίας στις σχέσεις 

μεταξύ καθολικής-γενικής και μερικής-ειδικής διεθνούς οργανώσεως, ήτοι «την υπαγωγή των 

ειδικών συμφωνιών και των υποχρεώσεων τους εις τον παγκόσμιο διεθνή Οργανισμό (των 

ΗΕ)»
38

. 

 

 Σύστημα ανάθεσης / δικαιοπαροχής βάσει της διαδικασίας της εντολής 

  

 Επί του πρακτέου, τα ΗΕ αναθέτουν βάσει της διαδικασίας της εντολής (mandate), 

συνήθως σε ad hoc συνασπισμούς κρατών ή μέσω διεθνών περιφερειακών οργανισμών, την 

υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων όπου έχουν διαπιστωθεί ενέργειες εναντίον της ειρήνης 

και επιθετικών πράξεων εναντίον κράτους-μέλους του οργανισμού. Το σύστημα ανάθεσης / 

δικαιοπαροχής (franchising system)
39

 που ακολουθεί ο ΟΗΕ, βασισμένο στις αρχές του 

Χάρτη, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως των ΗΕ, 

βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας στη διαχείριση κρίσεων ένοπλης υφής και 

προεξέχουσα θέση στα «θεωρεία» της κατέχει το ΝΑΤΟ.
40

  

 Συμπερασματικά, η ιεράρχηση αυτή υπάγει και κατηγοριοποιεί το ΝΑΤΟ ως ένα 

περιφερειακό διεθνή οργανισμό με φύση τοπικής συμφωνίας για την περιοχή του βορείου 

ατλαντικού και με βασικούς σκοπούς τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σε 

συμφωνία με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των ΗΕ. Οι ενέργειες του υποχρεούται 

να συνάδουν με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών του προς τον ΟΗΕ, ο οποίος πέραν της 

γενικής αρχής ιεραρχίας υπερισχύει και καταστατικά-κανονιστικά οποιασδήποτε τοπικής 

συμφωνίας όπως είναι το ΝΑΤΟ. 

 Έμπρακτα, η δράση του ΝΑΤΟ, στο προαναφερθέν πλαίσιο, βρήκε για πρώτη φορά 

εφαρμογή την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα στη σύγκρουση της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης (Β-Ε) ως επακόλουθο της εμφύλιας-ενδοκρατικής σύγκρουσης στην τέως 

Γιουγκοσλαβία.  

  

                                                 
38

 Κουφά, Κ. Κ., 1975, όπ. πρ. σσ. 99-101. 
39

 Simma, B., “NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects”, European Journal of International Law, v. 

10, 1999, p. 4. 
40

 Τα «θεωρεία» της πυραμίδας μόνο ως κατ’ ευφημισμόν τα εκλαμβάνουμε. Δεν παύει ωστόσο να αποτελεί μία 

πραγματικότητα, ως μία αλληλουχία γεγονότων, η διεθνής εμπλοκή του ΝΑΤΟ, τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

(1991-2011), σε ρόλο πρωταγωνιστή της διεθνούς διαχείρισης κρίσεων.   



Σελίδα 17 από 103 

 

 Με βάση την εντολή του ΣΑ των ΗΕ προς τα κράτη μέλη του να δράσουν είτε 

αυτόνομα είτε μέσω τοπικής συμφωνίας
41

, δηλαδή μέσω ενός ΔΠΟ, τα υπόλογα μέρη του 

οργανισμού αποφάσισαν να αναθέσουν στο ΝΑΤΟ την αποστολή αυτή επιβολής της 

ειρήνης.
42

  

 Είχε προηγηθεί, τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα, η πρώτη αυτούσια ανάθεση του ΟΗΕ 

σε ομάδα προθύμων κρατών, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, σε υλοποίηση της απόφασης του 

ΣΑ για την επιβολή των αναγκαίων μέτρων στον πόλεμο της Κορέας.
43

 Λαμβάνοντας υπόψη 

τη ροή των γεγονότων της εποχής κατά τη γένεση του ψυχρού πολέμου, όπου εν την απουσία 

της ΕΣΣΔ από τα έδρανα του ΣΑ
44

 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) πέτυχαν την 

εμπλοκή του ΟΗΕ στην προαναφερθείσα εμπόλεμη διένεξη, μία διεθνής αποστολή επιβολής 

της ειρήνης απέτρεψε την ολοκληρωτική κατάληψη της χερσονήσου από το ένα ιδεολογικό 

και υπαρκτό στρατόπεδο, επιφέροντας την συνεχιζόμενη έως σήμερα διχοτόμηση της 

χερσονήσου σε Βόρεια και Νότια Κορέα.45 

 

 Εντολέας, εντολοδόχος και υπεροχή:  

 οι διεθνείς επεμβάσεις των ΔΠΟ βάσει εντολής του ΟΗΕ 

 

 Η συμβατική υπόσταση του ΝΑΤΟ σε σχέση με το Χάρτη ολοκληρώνεται, σε πρώτη 

φάση, με το άρθρο 53 §1
46

 όπου είναι σαφής η σχέση εντολέα-εντολοδόχου, ήτοι μεταξύ του 

ΣΑ των ΗΕ και του ΔΠΟ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση των εξαναγκαστικών 

ενεργειών μετά την εντολή / απόφαση του πρώτου.  

                                                 
41

 S/RES/816 (1993), §4. 
42

 Ghali, B. B., Supplement to an Agenda for Peace: Position paper of the Secretary-General on the occasion of 

the fiftieth anniversary of the United Nations, 3 January 1995,  p. 18. 

SC doc. A/50/60 - S/1995/1:  

 §79. In Bosnia and Herzegovina, the Security Council has authorized Member States, acting nationally 

or through regional arrangements, to use force [...] The Member States concerned decided to entrust 

those tasks to the North Atlantic Treaty Organization (NATO).  

http://www.pogar.org/publications/other/un/peace/a50-60s1995-1e.pdf  [30 Νοεμβρίου 2010] 
43

 S/RES/83 (1950) [S/1511]. 
44

 S/RES/83 (1950) [S/1511], βλ. στο κείμενο της απόφασης του ΣΑ των ΗΕ την υποσ. [12], όπου αναφέρεται 

ξεκάθαρα ότι ένα μέρος (η ΕΣΣΔ) ήταν απούσα κατά τη ψήφιση της απόφασης αυτής.  
45

 Ghali, B. B., 1995, ibid., p.18: 

 §78. In 1950, the Security Council authorized a group of willing Member States to undertake 

 enforcement action in the Korean peninsula. 

http://www.pogar.org/publications/other/un/peace/a50-60s1995-1e.pdf  [30 Νοεμβρίου 2010] 
46

 Χάρτης ΗΕ, Κεφάλαιο 8, Άρθρο 53 §1 : 

 Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα χρησιμοποιεί, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, αυτές τις τοπικές συμφωνίες 

ή οργανώσεις για την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που θα λαμβάνονται με εντολή του. Αλλά 

καμία εξαναγκαστική ενέργεια δε θα αναλαμβάνεται σε εφαρμογή τοπικών συμφωνιών ή με την εντολή 

τοπικών οργανώσεων, χωρίς την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας [...]. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 36. 

http://www.pogar.org/publications/other/un/peace/a50-60s1995-1e.pdf
http://www.pogar.org/publications/other/un/peace/a50-60s1995-1e.pdf
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Τα όρια άσκησης αποτελεσματικής «μονοπώλησης» και χρήσης βίας, με τη μορφή 

των αναφερόμενων στο άρθρο εξαναγκαστικών μέτρων
47

 από τον ιεραρχικά ανώτατο διεθνή 

οργανισμό του διεθνούς συστήματος κρατών (δηλαδή τον ΟΗΕ), μειονεκτούν σε σχέση με τα 

αποτελέσματα που δύναται να επιφέρει μία ανάληψη της ευθύνης από ένα έστω ιεραρχικά 

υποδεέστερο ΔΠΟ (όπως είναι το ΝΑΤΟ). Εν απουσία οικουμενικής διακυβέρνησης, η οποία 

κατ’ αρχάς θεωρητικά γίνεται αντιληπτή ως πιο ιδεώδης / ιδανική και ικανοποιητική, «η 

αποκέντρωση παρουσιάζει εντούτοις σπουδαία πλεονεκτήματα, χάρη εις τα φαινόμενα της 

μερικούς διεθνούς αλληλεγγύης και της δημιουργίας κοινότητος συμφερόντων». Η 

αποτελεσματικότητα, η δυναμική και η χρονική αμεσότητα εφαρμογής των ενεργειών από 

ένα ΔΠΟ υπερτερεί σε σχέση με μία αντίστοιχη υλοποίηση ενεργειών από τον ΟΗΕ.
48

 Σε 

κάθε περίπτωση, η απόφαση του ΣΑ των ΗΕ είναι εκ των ων ουκ άνευ της ανάληψης μέτρων 

εξαναγκασμού σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο.  

 Εντούτοις, η συγκεκριμένη διάταξη του ιδίου άρθρου «παρουσιάζει το μοναδικό 

φαινόμενο της πλήρους υπαγωγής ορισμένης περιφερειακής δραστηριότητας (ΝΑΤΟ) υπό 

τον απόλυτο έλεγχο της παγκοσμίου οργανώσεως (ΟΗΕ)», πλην της μοναδικής πλέον σε ισχύ 

εξαιρέσεως, περί της ασκήσεως του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας του  άρθρου 51του 

Χάρτη το οποίο αναλύεται στη συνέχεια, η οποία και αναφέρεται γενικά σε κάθε νόμιμο 

μέτρο εξαναγκασμού συμπεριλαμβανομένης της άσκησης συλλογικής νόμιμης άμυνας, 

αποτελώντας έτσι την κύρια απόκλιση του κανόνα του άρθρου 53 σύμφωνα με τον οποίο 

«καμία εξαναγκαστική ενέργεια δε θα αναλαμβάνεται σε εφαρμογή τοπικών συμφωνιών ή με 

την εντολή τοπικών οργανώσεων, χωρίς την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας».
49

  

 Υπό το πρίσμα αυτό, καθίσταται διαυγέστερο το θολό τοπίο της δράσης και των 

ορίων της υποκατάστασης των ΗΕ σε ζητήματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας από τοπικές 

συμφωνίες / οργανώσεις (ΔΠΟ). Υπερέχει μεν ο ΟΗΕ, κατέχουν δε δικαίωμα αυτοάμυνας τα 

κράτη-μέλη του οργανισμού εξίσου ως ανεξάρτητες οντότητες και ως ΔΠΟ στους οποίους 

είναι πλήρη μέλη, εκτός εάν ο εντολέας (ΟΗΕ) δώσει τη συγκατάθεση του μέσω αποφάσεως 

του κυρίαρχου οργάνου του (ΣΑ) για λήψη εξαναγκαστικών μέτρων σε άλλες περιπτώσεις 

πέραν της αυτοάμυνας. 

                                                 
47

 Χάρτης ΗΕ, Κεφάλαιο 7, Άρθρο 42: 

 Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι τα μέτρα που προβλέπονται από το Άρθρο 41 θα ήταν ανεπαρκή ή ότι 

έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή, μπορεί να προχωρήσει με αεροπορικές, θαλάσσιες ή χερσαίες δυνάμεις στην 

ανάληψη της δράσης που θα ήταν αναγκαία για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της διεθνούς ασφάλειας 

και ειρήνης. Αυτή η δράση θα μπορούσε να περιλαμβάνει στρατιωτικές επιδείξεις, αποκλεισμό και άλλες 

επιχειρήσεις αεροπορικών, θαλάσσιων ή χερσαίων δυνάμεων των Μελών των Ηνωμένων Εθνών. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ., σ. 32. 
48

 Κουφά, Κ. Κ., όπ. πρ. 1975, σσ. 108-111 
49

 Κουφά, Κ. Κ., όπ. πρ. 1975, σσ. 111-116. 
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 Σε μία δεύτερη και τελική φάση, το Άρθρο 103 του Χάρτη
50

 αποσαφηνίζει την 

υπεροχή των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη, και ως 

εκ τούτων και των αποφάσεων του ΣΑ, σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις 

εκπορευόμενες από τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους στο ΔΠΟ και τις αποφάσεις του.
51

 

Με άλλα λόγια, ακόμα και αν ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ επικαλεσθεί την εξαίρεση του 

άρθρου 51 για να προασπίσει την εδαφική του ακεραιότητα καλώντας τους συμμάχους του 

στο ΝΑΤΟ να συνδράμουν στην εξέλιξη αυτή με τη χρήση συλλογικής νόμιμης άμυνας, δεν 

καταργείται σε καμία περίπτωση η υπεροχή των υποχρεώσεων όλων των Μερών προς τα ΗΕ 

έναντι των δεσμεύσεων τους ως μέλη ενός ΔΠΟ, όπως καταδεικνύεται εξάλλου και στο 

άρθρο 7 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού
52

.  

 Εξέχων παράδειγμα εντολέα-εντολοδόχου αποτελεί η απόφαση 1973/2011 του ΣΑ, 

στη βάση της οποίας (παράγραφοι 4 και 8)
53

 το ΝΑΤΟ επιβάλλει αεροπορική ζώνη 

αποκλεισμού στη Λιβύη, αποσκοπώντας πρωτίστως στην προστασία των πολιτών και των 

κατοικούμενων περιοχών στη χώρα αυτή.
54

 Η δράση του ΝΑΤΟ, όπως αναπτύσσεται στη 

συνέχεια, βασίζεται στο νεολογισμό Ευθύνη Προστασίας
55

.  
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 Χάρτης ΗΕ, Κεφάλαιο 16, Διάφορες Διατάξεις, Άρθρο 103: 
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Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σσ. 50-51. 
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 Simma, B., 1999, ibid. pp. 4-5. 
52

 Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, Ουάσινγκτον, 4 Απριλίου 1949 (στο εξής Σύμφωνο του Βορείου 

Ατλαντικού), Άρθρο 7: 
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Χάρτην δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών άτινα τυγχάνουσι Μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή την 

πρωταρχικήν ευθύνην του Συμβουλίου Ασφαλείας δια την διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ., σ. 708. 
53

 S/RES/1973 (2011) 

 §4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional 

organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary 

measures […] to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab 

Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan 

territory, and requests the Member States concerned to inform the Secretary-General immediately of the 

measures they take pursuant to the authorization conferred by this paragraph which shall be immediately 

reported to the Security Council; 

 §8.Authorizes Member States that have notified the Secretary-General and the Secretary-General of the 

League of Arab States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to take all 

necessary measures to enforce compliance with the ban on flights […] 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement [02 Απριλίου 2011] 
54

 “In line with the mandate of United Nations Security Council Resolution 1973, NATO’s focus is on 

protecting civilians and civilian-populated areas against the threat of attack”. ΝΑΤΟ Press release, 31.03.2011. 

 http://www.nato.int/cps/en/SID-CE8299D9-90FEB698/natolive/news_71867.htm [01 Απριλίου 2011] 
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 Η σημασία της προστασίας αμάχων και κατοικούμενων περιοχών (μη στρατιωτικών ζωνών) εντάσσεται στο 
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 Στην προκειμένη περίπτωση, το ΝΑΤΟ έδρασε και δρα καταλυτικά μόνο αφότου 

λήφθηκε η απόφαση από το ΣΑ των ΗΕ. Ειδικότερα, στην παράγραφο 9 της απόφασης 

αναφέρεται ότι το ΣΑ «[κ]αλεί όλα τα κράτη μέλη, ενεργώντας εθνοκρατικά (nationally), ή 

μέσω περιφερειακών οργανώσεων ή συμφωνιών, να παράσχουν βοήθεια, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων αναγκαίων εγκρίσεων υπερπτήσεων, για την εφαρμογή των 

παραγράφων 4, 6, 7 και 8»
56

. Επί τούτου, είχε προηγηθεί η επιβολή αυτών των 

εξαναγκαστικών μέτρων με τη μορφή αεροπορικών επιχειρήσεων, εθνοκρατικά και 

αυτόνομα, από τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ, επίσης επικαλούμενες την 

προαναφερθείσα απόφαση.
57

 Κατά συνέπεια, και οι δύο περιπτώσεις εμπλοκής στη Λιβύη, είτε 

συλλογικά μέσω ενός ΔΠΟ, είτε αυτόνομα (εθνοκρατικά), κατέχουν θέση νομιμότητας 

(legality) και νομιμοποίησης (legitimacy)
58

, τουλάχιστον με βάση την προηγηθείσα 

επιχειρηματολογία.  

 

 Διεθνής επέμβαση: νομιμότητα vs.νομιμοποίηση  

  

 Σε μία εμβριθέστερη μελέτη της αιτιολόγησης των διεθνών επεμβάσεων, 

παρατηρούμε ότι οι δύο έννοιες, νομιμότητας-νομιμοποίησης, αντιπαραβάλλονται σε δύο 

διαφορετικά φάσματα. Αφενός η νομιμότητα γίνεται αντιληπτή σε ένα εννοιολογικά στενό 

πλαίσιο νομικού θετικισμού (legal positivism)
59

 και αφετέρου η νομιμοποίηση ανταποκρίνεται 

σε ένα εννοιολογικά πιο ουσιώδες κανονιστικό ηθικό (normative ethics / morality) πλαίσιο, 

δηλαδή ως θεμιτή κατάσταση ή αθέμιτη ενέργεια.
60
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 S/RES/1973 (2011), §9. Calls upon all Member States, acting nationally or through regional organizations or 

 arrangements, to provide assistance, including any necessary overflight approvals, for the purposes of 

 implementing paragraphs 4, 6, 7 and 8 above. 
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 “The UK, US and France have attacked Libyan leader Col Muammar Gaddafi's forces in the first action to 

enforce a UN-mandated no-fly zone”, British Broadcasting Corporation (BBC): Libya: US, UK and France 

attack Gaddafi forces, 20 March 2011. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12796972   [08 Απριλίου 2011] 
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μιας πράξης, (ακόμα και) εκ των υστέρων, [π.χ. η νομιμοποίηση της διεθνούς επεμβάσεως]. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides  [07 Απριλίου 2011] 
59
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"legal positivism" A Dictionary of Law, Ed. Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, Oxford University Press, 

Oxford Reference Online, 2009. 
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 Buchanan, A., “Reforming the international law of humanitarian intervention” in Holzgrefe, J. and Keohane, 

R., eds. Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, 2003, pp. 130-131, όπ. αναφ. 
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 Συνεπώς, σε συνέχεια του προαναφερθέντος διαχωρισμού, μία διεθνής επέμβαση (ή 

ενέργεια) μπορεί να εκλάβει τέσσερις διαφορετικές εκφάνσεις τις οποίες παραθέτουμε βάσει 

τεσσάρων σύγχρονων διεθνών επεμβάσεων (ή ενεργειών) αντίστοιχα, με ή χωρίς την 

εμπλοκή του ΝΑΤΟ:
61

 

1. Νομότυπη και νομιμοποιημένη επέμβαση: Απόφαση ΣΑ ΟΗΕ 

ΗΠΑ και σύμμαχοι vs Ιράκ (1
ος

 πόλεμος του Κόλπου) 

[Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου (Operation Desert Storm)]  

2. Παράνομη και νομιμοποιημένη επέμβαση: Εκ των υστέρων απόφαση ΣΑ ΟΗΕ
62

  

ΝΑΤΟ vs Σερβία (Κοσσυφοπέδιο)  

[Επιχείρηση Συμμαχική Ισχύς (Operation Allied Force)] 

3. Παράνομη και αθέμιτη επέμβαση: Απουσία απόφασης ΟΗΕ 

Συμμαχία των Προθύμων (Coalition of the Willing) vs Ιράκ (2
ος

 πόλεμος του Κόλπου)  

[Επιχείρηση Ιρακινής Ελευθερίας (Operation Iraqi Freedom)] 

4. Νομότυπη και αθέμιτη ενέργεια: η ηθελημένη εμπλοκή του ΣΑ λόγω της επίκλησης 

του δικαιώματος της αρνησικυρίας (veto)
63

 από τα μόνιμα μέλη του (όπως έγινε στην 

περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου από τη Ρωσία και την Κίνα)
64

 

Οι τέσσερις αυτές διαφορετικές εκφάνσεις απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:
65

 

 

Νομιμοποίηση 

 

2. παράνομη και νομιμοποιημένη    1. νομότυπη και νομιμοποιημένη 

 

   Νομιμότητα 

 

 

3. παράνομη και αθέμιτη      4. νομότυπη και αθέμιτη 
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 Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη περίπτωση της παράνομης αλλά νομιμοποιημένης 

επέμβασης, σε μερικώς αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την πρώτη διττή θετική έκφανση 

της νομιμότητας-νομιμοποίησης, η Νατοϊκή συμμαχία είχε αναλάβει δράση στην περίπτωση 

του Κοσσυφοπεδίου δώδεκα έτη πριν την τελευταία της αυτή επέμβαση στη Λιβύη. Το 

ΝΑΤΟ επικαλέστηκε μόνο το γεγονός ότι είναι αιτιολογημένη η περίπτωση της επέμβασης 

του ενάντια στη Σερβία λόγω της επαπειλούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στο 

Κοσσυφοπέδιο.
66

 Αν και παράνομη ενέργεια, μη νομότυπη δηλαδή λόγω της απουσίας 

απόφασης από το ΣΑ των ΗΕ, η αιτιολόγηση της προσεγγίστηκε από τη σκοπιά της 

ηθελημένης / νομιμοποιημένης ενέργειας (illegal but justified).  

 Ως απότοκος, οδηγούμαστε σταδιακά στο διαχωρισμό των δύο εννοιών. Η 

αυτοεξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων, κατά αυτή τη λογική, καθίσταται επίφοβη λόγω 

της δυνατότητας χαλιναγώγησης αυτής της μονομερούς, έστω νομιμοποιημένης, επιλογής 

από τους ισχυρούς διεθνείς δρώντες του συστήματος.
67

 Η «αλλαγή στάσης» από το ΝΑΤΟ, 

όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια στην περίπτωση της Λιβύης, ενδεχομένως να 

δρομολογήθηκε, εν μέρει, ως αποτέλεσμα της προηγούμενης καταδίκης από τη διεθνή 

κοινότητα τόσο της μονομερούς επέμβασης στο Κοσσυφοπέδιο από το ΝΑΤΟ όσο και της 

επεμβάσεως των ΗΠΑ και των προθύμων συμμάχων της στο Ιράκ,
68

 ζητήματα με τα οποία 

επίσης καταπιανόμαστε στο σύνολο τους στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας. Στη Λιβύη, όπως έχει καταδειχθεί, επιδιώχθηκε τόσο η νομιμότητα όσο και η 

νομιμοποίηση προτού αναλάβουν δράση οι προαναφερθέντες συστημικοί δρώντες, όπως είχε 

πραγματοποιηθεί και στην πρώτη περίπτωση διεθνούς επέμβασης κατά τον 1
ο
 πόλεμο του 

Κόλπου εναντίον του Ιράκ.  

 Παρά ταύτα, μπορεί οι ενέργειες των διεθνών δρώντων να πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του συστήματος ανάθεσης από τον ΟΗΕ σύμφωνα με τον καταστατικό του Χάρτη, η 

διαχείριση όμως της κρίσης στη Λιβύη από το ΝΑΤΟ, μέσω της υλοποίησης εξαναγκαστικών 

μέτρων, δεν θεμελιώθηκε σε διαπιστωμένες ενέργειες εναντίον της ειρήνης και επιθετικών 

πράξεων εναντίον κράτους-μέλους του οργανισμού (όπως θα ήταν μία κλασσική περίπτωση 

επίθεσης της Λιβύης εναντίον κάποιου άλλου κράτους μέλους των ΗΕ). Αντίθετα, η διεθνής 

επέμβαση βασίστηκε σε διαπιστωμένες ενέργειες ενδοκρατικής-εμφύλιας ή έστω 

διαφυλετικής σύγκρουσης αντικαθεστωτικού χαρακτήρα εναντίον του μέχρι πρότινος 
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αδιαφιλονίκητου ηγήτορα της Τζαμαχιρίγιας
69

, κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης 

από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)
70

 για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
71

. Το 

γεγονός αυτό ενέχει περαιτέρω νομιμοποιητική υπόσταση της διεθνούς επέμβασης αφού το 

αίτημα κλήτευσης του Καντάφι
72

 από τον εισαγγελέα του ΔΠΔ Luis Moreno-Ocampo 

πραγματοποιήθηκε εκ των υστέρων της απόφασης 1973/2011 του ΣΑ των ΗΕ.  

 Για την ανάλυση των ΔΠΟ ακολουθήσαμε την ιστορική εξέλιξη του διεθνούς 

συστήματος κρατών και ερμηνεύσαμε την εισχώρηση της ισχύος στο δικαιικό σύστημα 

οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας στη ροή του χρόνου. Περαιτέρω, παραθέσαμε ότι οι 

απαρχές της διεθνούς οργανώσεως εντοπίζονται στη συνεργασία μέσω των πολυμερών 

συνδιασκέψεων αλλά και των ΜΚΟ και στη συνέχεια με την εκτενή ανάλυση του κεφαλαίου 

VIII του Χάρτη των ΗΕ καταδείξαμε ποιες περιπτώσεις διεθνούς επέμβασης υπέχουν θέση 

νομιμότητας και νομιμοποίησης. Κυρίως όμως καταλήξαμε στο συμπέρασμα της 

μεταμόρφωσης των αιτιών που επικαλούνται τα ΗΕ και οι ΔΠΟ κατά τις διεθνείς τους 

επεμβάσεις  με σκοπό την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας. Κατά το παράδειγμα της 

τελευταίας Νατοϊκής διαχείρισης σύγκρουσης στη Λιβύη, οι διεθνείς επεμβάσεις δύναται να 

πραγματοποιηθούν και εκτός του δικαιώματος νόμιμης ατομικής ή συλλογικής άμυνας, με 

αναφορά, πέραν της επίκλησης στο ανθρωπιστικό δίκαιο και τις συμβάσεις της Γενεύης περί 

του δίκαιου του πολέμου, και στο έγκλημα της γενοκτονίας στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του 

ΔΠΔ στα σοβαρότερα εγκλήματα που διαπράττονται στη διεθνή κοινότητα κατά της 

ανθρωπότητας. Στο επόμενο κεφάλαιο εξειδικεύεται η ανάλυση των ΔΠΟ με μία 

περιγραφική προσέγγιση του ΝΑΤΟ και την κατάταξη του ως ένας διακρατικός διεθνής 

περιφερειακός οργανισμός. 

                                                 
69

 Εναντίον του Muammar Muhammad al-Gaddafi, ηγήτορα της Μεγάλης Αραβικής Λιβυκής Σοσιαλιστικής 

Λαϊκής Τζαμαχιρίγιας (κράτος των μαζών στα αραβικά). 
70

 Το ΔΠΔ - International Criminal Court (ICC) - διέπεται από το Καταστατικό της Ρώμης το οποίο υπογράφηκε 

στην Ιταλική πρωτεύουσα στις 17.7.1998 από τη Διπλωματική Διάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (έναρξη ισχύος 1.7.2002). Σήμερα, 116 κράτη είναι 

συμβαλλόμενα κράτη του ΔΠΔ. 

Βλ. United Nations, Treaty Series, vol. 2187, p. 3, 1992. Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν. 3003/2002, ΦΕΚ 75, τ. Α΄. 
71

 Καταστατικό ΔΠΔ, Κεφάλαιο 2, Δικαιοδοσία, Παραδεκτό και Εφαρμοστέο Δίκαιο, Εγκλήματα που 

εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, Άρθρο 5: 

Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου περιορίζεται στα σοβαρότερα εγκλήματα που ενδιαφέρουν τη διεθνή κοινότητα στο 

σύνολο της. Τα Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό επί των ακόλουθων εγκλημάτων: 

 (α) Το έγκλημα της γενοκτονίας,  

 (β) Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,  

 (γ) Εγκλήματα πολέμου, 

 (δ) Το έγκλημα της επίθεσης (δεν έχει επεκταθεί ακόμη η δικαιοδοσία του ΔΠΔ και στο έγκλημα αυτό) 

UNHCR, Κείμενα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, σ. 16. 
72

 ICC-01/11-01/11, εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου 2011. 

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111  

[17 Ιουλίου 2011] 

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111
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Τρέφω την βαθιά ελπίδα ότι η φρίκη που έχει υποστεί η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα θα μας χρησιμεύσει ως 

ένα οδυνηρό μάθημα, και ότι η δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα μας βοηθήσει στο να αποτρέψουμε τις 

φρικαλεότητες από το να επαναληφθούν στο μέλλον.73 

 

ΙΙ. Περί ΝΑΤΟ 

  II.1  Μία περιγραφική προσέγγιση  

  Απαρχές 

 

 Ο Οργανισμός Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)
74

 ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου 

1949 με τη Συνθήκη της Washington
75

 και αποτελείται από είκοσι οκτώ κράτη από τη Βόρεια 

Αμερική και την Ευρώπη.
76

 Οι απαρχές της Συμμαχίας εντοπίζονται στην εξ ανατολών 

απειλή εναντίον της ασφάλειας και της κυριαρχίας των δυτικό-ευρωπαϊκών κυρίως κρατών 

όπως επίσης και κατά της Ελλάδας και της Τουρκίας.
77

 Ο Κομμουνιστικός κίνδυνος 

επέκτασης του Σιδηρούν Παραπετάσματος (Iron Curtain)
78

 στην εκκίνηση του Ψυχρού 

Πολέμου ήταν ορατός και υπαρκτός. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1946-49 στην Ελλάδα 

μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος με τους κομμουνιστές αντάρτες να επιδιώκουν την ένταξη 

αρχικά της χώρας στο ανατολικό μπλοκ και στη συνέχεια στην αυτοδιάθεση της 

Μακεδονίας.
79

 Στην Τουρκία η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) 

αξίωνε την εγκαθίδρυση στρατιωτικών βάσεων στα στενά του Βοσπόρου.
80

 Στη Ρουμανία, τη 

Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Γιουγκοσλαβία είχαν μόλις εγκαθιδρυθεί κομμουνιστικά 

καθεστώτα.
81

  

                                                 
73

 Δήλωση του κ. Luis Moreno-Ocampo, με την ευκαιρία της εκλογής του ως πρώτου εισαγγελέα του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τη Συνέλευση των κρατών μερών στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2003. 

http://www2.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Office+of+the+Prosecutor/Biographies/The+Prosecutor.htm   

[09 Ιουλίου 2011] 
74

 Οι όροι Σύμφωνο, Συνθήκη, Οργανισμός και Συμμαχία εναλλάσσονται στο κείμενο με την ίδια ακριβώς 

σημασία και αναφέρονται στον Οργανισμό Συνθήκης Βορείου Ατλαντικού, ήτοι στο ΝΑΤΟ. 
75

 Η Συνθήκη / Σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού (υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 1949) ετέθη εν ισχύι την 24
η
  Αυγούστου 

1949 κατόπιν της καταθέσεως των επικυρώσεων απάντων των υπογραψάντων μερών. Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν. 

2001/1952, ΦΕΚ Α’ 45. Για το κείμενο της Συνθήκης βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σσ. 707-712. 
76

 Τα 28 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, μετά και την τελευταία διεύρυνση του Απριλίου 2009, είναι τα ακόλουθα με βάση τη χρονική 

στιγμή ένταξης τους στη συμμαχία (σε παρένθεση η χρονολογία): Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1949), Ελλάδα, 

Τουρκία  (1952), Γερμανία  (1957), Ισπανία (1982), Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία (1999), Βουλγαρία, Εσθονία, Λεττονία, 

Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία (2004) και Αλβανία, Κροατία (2009). 

http://www.nato.int/cps/en/SID-14FA5199-9CE3DC64/natolive/nato_countries.htm  [15 Δεκεμβρίου 2010]  

Βλ. επίσης Παράρτημα IΙ: Βασικά Χαρακτηριστικά ΝΑΤΟ. 
77

 NATO Handbook, Brussels, BE: NATO Public Diplomacy Division, 2006, pp. 16-17. 
78

 Ο νεολογισμός Σιδηρούν Παραπέτασμα (Iron Curtain) καθιερώθηκε από τον Winston Churchill το 1946 στην 

περίφημη ομιλία του “Sinews of Peace” στις 5 Μαρτίου 1946 αναφερόμενος στην κατάλυση της κυριαρχίας των 

χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονταν υπό τη σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ.  

http://www.hpol.org/churchill [19 Δεκεμβρίου 2010] 
79

 Clogg, R., Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας: 1770-2000, 2
η
 έκδ. Αθήνα: Κάτοπτρο, 2003, σσ. 167-169. 

80
 Zürcher, E.J., επιμ. Πετμεζάς, Σ., Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2004, σσ. 277-279. 

81
 Βερέμης, Θ., Βαλκάνια: από το 19

ο
 ως τον 21

ο
 αιώνα: Δόμηση και αποδόμηση κρατών, Αθήνα: Πατάκη, 2004, σσ. 75-76. 

http://www2.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Office+of+the+Prosecutor/Biographies/The+Prosecutor.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-14FA5199-9CE3DC64/natolive/nato_countries.htm
http://www.hpol.org/churchill
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 Ως δυτικός αντιπερισπασμός, η Συνθήκη των Βρυξελλών (Brussels Treaty)
82

, η οποία 

οδήγησε στην ίδρυση της Δυτικό-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)
83

, αποτέλεσε το αρχικό βήμα 

της δημιουργίας του ΝΑΤΟ τον επόμενο χρόνο.
84

 Τον Απρίλιο του 1948, στο Άρθρο 5 της 

Συνθήκης των Βρυξελλών
85

 καταγραφόταν η ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής των Υψηλά 

Συμβαλλομένων Μερών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 51
86

 του Χάρτη των ΗΕ, 

στην περίπτωση που κάποιο Μέρος της υποστεί επίθεση. Δώδεκα μόλις μήνες μετά, στη 

λογική της συλλογικής αυτοάμυνας στηρίχθηκε η νομική / συμβατική υπόσταση του ΝΑΤΟ, 

πάντα σε σχέση με το Χάρτη των ΗΕ και το άρθρο 51. Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 1954 

η τροποποίηση της Συνθήκης με τέσσερα συμπληρωματικά πρωτόκολλα εκ των οποίων το 

πρώτο
87

 ενσωματώνει στη συνθήκη (ως νέο άρθρο 4)
88

 την έννοια της στενής συνεργασίας 

των Κρατών-Μελών (Μέρη) της συνθήκης και των οργάνων της που έχουν συσταθεί από τα 

Μέρη (Συμβούλιο ΔΕΕ, Γραφείο εξοπλισμών κλπ) με το ΝΑΤΟ.  

                                                 
82

 Η Συνθήκη των Βρυξελλών είναι μία Συνθήκη Οικονομικής, Κοινωνικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας και 

Συλλογικής Αυτό-Άμυνας (στο εξής Συνθήκη Βρυξελλών). Υπογράφηκε από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, 

τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο στις 17 Μαρτίου 1948 [επικυρώθηκε στις 25 Αυγούστου 1948].  

Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν. 2179/1994, ΦΕΚ Α’ 7. 

Για το κείμενο της Συνθήκης βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σσ. 671-680. 
83

 Αρχικά προέβλεπε μόνο στη «Συνεργασία» μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, μέσω του Συμβουλευτικού 

«Συμβουλίου της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης» (Western Union), και δεν προέβλεπε στη σύσταση ενός διεθνούς 

οργανισμού. Μετεξέλιξη της αποτέλεσε η ΔΕΕ η οποία επίσης αναφέρεται ως Οργανισμός Συνθήκη Βρυξελλών 

(Brussels Treaty Organization). Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των αρμοδιοτήτων της έχει μεταφερθεί στο 

ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

βλ.  Νάσκου-Περράκη, Π., Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών: Η Θεσμική Διάσταση, 4
η
 έκδ., Αθήνα: Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, 2005β, σσ. 330-333, 338-342. 
84

 NATO Handbook, 2006, ibid. p. 17. 
85

 Συνθήκη Βρυξελλών, Άρθρο 5: Εάν οποιοδήποτε των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών αποτελέσει αντικείμενο      

ένοπλης επίθεσης στην Ευρώπη, τα άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Μέρος που υπέστη την επίθεση κάθε στρατιωτική και 

άλλη βοήθεια και συνδρομή την οποία διαθέτουν. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ., σ. 673. 
86

 Καταστατικός Χάρτης ΟΗΕ (στο εξής Χάρτης των ΗΕ), Κεφάλαιο 7, Ενέργειες σε περίπτωση απειλής 

εναντίον της Ειρήνης, Διαταράξεως της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων, Άρθρο 51:  

Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα εμποδίζει το φυσικό δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας, 

σε περίπτωση που ένα Μέλος των Ηνωμένων Εθνών δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγμή που το Συμβούλιο 

Ασφαλείας θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τα μέτρα που θα 

παίρνουν τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας θα 

ανακοινώνονται αμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και σε καμία περίπτωση δε θα θίγουν την εξουσία και την 

υποχρέωση που έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με αυτόν το Χάρτη, να αναλαμβάνει οποτεδήποτε τη 

δράση που κρίνει αναγκαία για τη διατήρηση ή για την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 35. 
87

 Για το κείμενο του τροποποιητικού και συμπληρωματικού της Συνθήκης των Βρυξελλών Πρωτοκόλλου το 

οποίο υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου 1954 [επικύρωση 6 Μαΐου 1955]. 

βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σσ. 677-680. 
88

 Συνθήκη Βρυξελλών, Άρθρο 4: Κατά την εφαρμογή της Συνθήκης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και 

οποιαδήποτε όργανα έχουν συσταθεί από Αυτά, σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης θα συνεργάζονται 

στενά με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ). Αναγνωρίζοντας το ανεπιθύμητο ομοίων ενεργειών με τα 

στρατιωτικά επιτελεία του ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο [της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης] και το Γραφείο του θα 

βασίζονται στις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές του ΝΑΤΟ για την ενημέρωση τους και για την παροχή 

συμβουλών σ’ αυτά πάνω σε θέματα στρατιωτικής φύσεως. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 678. 



Σελίδα 26 από 103 

 

Η Στρατηγική επιλογή του ΝΑΤΟ 

 

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η στρατηγική της ανάσχεσης 

του επεκτατισμού της Σοβιετικής Ένωσης και της απειλής εξαπλώσεως του κομμουνιστικού 

κινδύνου είχε ως κατά κύρια γεω-στρατηγική προτεραιότητα την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Με την 

κορύφωση όμως του Ψυχρού πολέμου, με κυρίαρχο γεγονός την αντιπαράθεση Δύσης-

Ανατολής στη χερσόνησο της Κορέας και τον ομώνυμο πόλεμο της περιόδου 1950-53, ένας 

πόλεμος που προκάλεσε μία κορυφαία ρήξη μεταξύ των δύο συνασπισμών κρατών και 

ιδεολογιών, η στρατηγική αυτή επιλογή του ΝΑΤΟ μετεξελίχθηκε από μία διατλαντική-

ευρωπαϊκή σε μία σχεδόν παγκόσμια διάσταση.
89

 

 Πώς αυτή η ρηξικέλευθη επιλογή συνέδραμε στην μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ στα τέλη 

του εικοστού και στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα; Επιπλέον, πώς εκμεταλλευόμενο 

την στρατηγική του επιλογή, σαράντα χρόνια περίπου αργότερα, το ΝΑΤΟ ανέλαβε κυρίαρχο 

ρόλο σε μία σειρά κρίσεων, εμφυλίων πόλεμων, γενοκτονιών, και τοπικών συρράξεων; Τα 

ερωτήματα αυτά επιδιώκεται να απαντηθούν μέσω μίας ιστορικής, περιπτωσιολογικής, 

θεωρητικής και διεθνολογικής νομικής προσέγγισης στην παρούσα εργασία. Προέχει όμως η 

συνοπτική παράθεση της οργάνωσης, λειτουργίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από 

τη Συμμαχία στο πλαίσιο της σύγχρονης διάστασης της διπλωματίας, ήτοι του πολυμερισμού, 

όπως επίσης και η ιστορική εξέλιξη της δογματικής του ατζέντας.  

 

 Οργάνωση, Λειτουργία, Λήψη Αποφάσεων:  

 Πολυμερής διπλωματία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ (η «νατοϊκή μέθοδος») 

 

 Η πολυμερής διπλωματία δρα σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο κανόνων όπου συγκεράζεται 

η Ρεαλιστική Ισχύς των Μεγάλων Δυνάμεων-Μελών του ΝΑΤΟ με την Ιδεαλιστική Ισότητα 

κάθε Κράτους-Μέλους του Συμφώνου. Υπό άλλες συνθήκες οι ΗΠΑ, ως η μοναδική πλέον 

υπερδύναμη στο σύγχρονο πολυπολικό διεθνές σύστημα βάσει όρων ταυτόχρονης 

στρατιωτικής, οικονομικής και ήπιας ισχύος (διπλωματικής, πολιτιστικής, ηθικής), θα 

μπορούσε να δρα ανεξέλεγκτα και κατά το δοκούν.
90

  

 

                                                 
89

 Calvocoressi, P., Διεθνής Πολιτική 1945-2000,  Αθήνα: Τουρίκη, Κ., 2004, σ. 54.  
90

 Η αναφορά στην ηγεμονία των ΗΠΑ στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, χαρακτηριζόμενο ως πολυμερές-

πολυπολικό βάσει όρων ισχύος, στηρίζεται στην Πολυπολική Ισορροπία όπως αναπτύσσεται στο  

Σπυρόπουλος Γ. Μ., 2010, όπ. πρ. σσ. 241 & 244. 
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 Τουναντίον, στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στο ανώτατο εκτελεστικό του 

όργανο, στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο - στο εξής Συμβούλιο [North Atlantic Council 

(NAC)] - όπου κάθε κράτος συμμετέχει ισότιμα διατηρώντας την κρατική του ιδιαίτερη 

υπόσταση και κυριαρχία, δύναται να ασκηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και λήψη αποφάσεων 

(Λ.Α.) εγγύτερη προς το κοινό συμφέρον των συμμάχων. Η αρχή της συναινετικής λήψης 

αποφάσεων (decision-making) μέσα από το Συμβούλιο αλλά και σε κάθε επίπεδο λειτουργίας 

του Οργανισμού αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των Μελών του. Τα κράτη είναι αυτά που 

αποφασίζουν και εμπλέκονται σε κάθε διαδικασία Λ.Α. μέσα από τα πρωτεύοντα Όργανα της 

Συμμαχίας, το Συμβούλιο (NAC), την Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού [Defense Planning 

Committee (DPC)] και την Ομάδα Πυρηνικού Σχεδιασμού [Nuclear Planning Group (NPG)] 

όπως επίσης και στις διαβαθμίσεις τους. 

 Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Washington, το ΝΑΤΟ, πρωταρχικώς και θεμελιωδώς, 

αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ελευθερίας και της ασφάλειας των μελών του με τη χρήση 

πολιτικών και στρατιωτικών μέσων. Παράλληλα, αλλά εξίσου ουσιωδώς, χρησιμοποιείται ως 

χώρος δημόσιας προβολής ή μυστικών διαβουλεύσεων, ως ένα φόρουμ (forum)
91

 δηλαδή, με 

τη στενή του έννοια, όπου τα κράτη των δύο ηπείρων που χωρίζει, ή ενώνει, ο Ατλαντικός 

Ωκεανός, συζητούν, επιχειρηματολογούν και επιδιώκουν τη γεφύρωση των διαφορετικών 

τους απόψεων σε ζητήματα ασφάλειας κοινού ενδιαφέροντος.  

Κατά συνέπεια, το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως ένας διακρατικός διεθνής περιφερειακός 

οργανισμός όπου τα συνιστώντα κράτη-μέλη του διατηρούν την κυριαρχία τους, 

αποφασίζουν ομόφωνα (unanimously) με βάση την αρχή της συναίνεσης (consensus) και 

δρουν συλλογικά (collectively).
92

  

  Ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα Λ.Α. της Συμμαχίας η Στρατιωτική Επιτροπή 

[Military Committee (MC)] καταλαμβάνει προεξέχοντα ρόλο ως η ανώτατη αρχή για τη 

διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και με υπευθυνότητες σχετικές με τη μετεξέλιξη της 

Συμμαχίας σε στρατιωτικά ζητήματα και το στρατηγικό της δόγμα.
93

 Καθώς ο κύριος σκοπός 

του ΝΑΤΟ είναι η Ασφάλεια των συνιστούντων μελών του, αντιλαμβανόμαστε τη μέγιστη 

σημασία που έχει η Στρατιωτική Επιτροπή και οι όποιες αποφάσεις της. Καθότι τα Μέλη 

εκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα Λ.Α. της Συμμαχίας, οι αποφάσεις και στη συγκεκριμένη 

                                                 
91

 Φόρουμ, με τη στενή έννοια, της οργανωμένης συνάντησης για συζήτηση θεμάτων, και όχι με την ευρεία 

έννοια, δηλαδή την οργανωμένη δημόσια συνάντηση και ανοιχτή συζήτηση ή κύκλο συζητήσεων με ένα ή με 

περισσότερα θέματα· (όπως π.χ. σε συνέδριο, συμπόσιο ή χώρο δημόσιων συναντήσεων για ανοιχτή συζήτηση. 

[Από το λατινικό forum (`δημόσια αγορά΄)]. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides  [04 Ιουλίου 2011] 
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 NATO Handbook, 2006, ibid. p. 15. 
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 NATO Handbook, 2006, ibid. p. 37. 
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βαρύνουσας σημασίας επιτροπή λαμβάνονται μέσα από ενδελεχείς συζητήσεις και 

διαβουλεύσεις στη λογική του συμβιβασμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δηλαδή κατά τη 

διαδικασία της λεγόμενης σιωπηρής έγκρισης της τελικής απόφασης υπάρξουν σαφείς 

ενδείξεις απόρριψης της από έστω ένα εκπρόσωπο κράτους, το ΝΑΤΟ δεν αποφασίζει. Ως εκ 

τούτου όταν μια απόφαση του ΝΑΤΟ έχει ληφθεί, αυτή είναι η έκφραση της συλλογικής 

βούλησης των κυρίαρχων κρατών που είναι μέλη της Συμμαχίας.
94

  

 Κατ’ αυτό τον τρόπο εξηγείται το γεγονός της αδυναμίας πραγματοποίησης της 

εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ το Φεβρουάριο του 2003 (2
ος

 πόλεμος του Κόλπου) υπό τη 

Νατοϊκή ομπρέλα καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη συναίνεση στο Συμβούλιο αφού 

είχαν προηγηθεί οι διαβουλεύσεις στην προαναφερθείσα Στρατιωτική Επιτροπή.
95

 Αντ’ 

αυτού, η Αμερικάνικη ηγεσία πέτυχε την υλοποίηση των εθνικών της συμφερόντων στην 

περιοχή του Κόλπου ανατρέποντας το καθεστώς του Saddam Hussein μέσω της δημιουργίας 

μίας κατ’ επίφαση Συμμαχίας των Προθύμων (Coalition of the Willing).
96

 Η στρατιωτική 

αυτή επέμβαση στον επονομαζόμενο 2
ο
 πόλεμο του Κόλπου το Μάρτιο του 2003, ή κατά 

τους πρόθυμους συμμάχους «Επιχείρηση Ιρακινής Ελευθερίας (Operation Iraqi Freedom), 

αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, γεγονός όμως το οποίο δεν θίγει σε καμία 

περίπτωση το ίδιο το ΝΑΤΟ.
97

  

 

 Αναμοχλεύοντας τη δογματική διάσταση του ΝΑΤΟ 

 

 Αναμοχλεύοντας το πρόσφατο παρελθόν, μετά την εξάλειψη της Σοβιετικής απειλής 

και πρωταρχικής αιτίας οντολογίας του ΝΑΤΟ, διαπιστώνουμε ότι οι απαρχές της συζήτησης 

για το νέο δόγμα / ατζέντα υπαρξιακής υπόστασης της Συμμαχίας ήταν μία αναγκαιότητα και 

για αυτό το λόγο στη «Διακήρυξη του Λονδίνου το 1990, το ΝΑΤΟ μετασχηματίζεται»
98

.  
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 NATO Handbook, 2006, ibid. p. 33. 
95

 Η Γαλλία και το Βέλγιο προέβαλαν την απειλή του βέτο (veto) κατά τη διαδικασία της σιωπηρής έγκρισης για 

παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Τουρκία εν αναμονή μίας επίθεσης εναντίον του Ιράκ , μία θέση την 

οποία υποστήριξε και η Γερμανία. 

Βλ. Archick, K. & Gallis, P., RL32342 Report for Congress, NATO and the European Union, Congressional 

Research Service-The Library of (the USA) Congress (CRS), April 6, 2004, p. 7 [CRS-4]. 

http://www.policyalmanac.org/world/archive/nato_and_european_union.pdf  [17 December 2010] 
96

 Η Συμμαχία των Προθύμων σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επί προεδρίας Bush αποτελείτο από 48 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.  

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030327-10.html [17 December 2010] 

Βλ. επίσης Παράρτημα ΙΙΙ: Συμμαχία των Προθύμων – Εισβολή στο Ιράκ, Μάρτιος 2003. 
97

 Το Σεπτέμβρη του 2004 ο τ. ΓΓ του ΟΗΕ Kofi Annan δήλωσε ότι «(Ναι,) [ο πόλεμος] δεν είναι σε συμφωνία 

με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, από τη δική μας άποψη, και με βάση το Χάρτη ήταν παράνομος». 

Βλ. UN News Center, Lessons of Iraq war underscore importance of UN Charter, 16 September 2004. 

 http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=11953&Cr=iraq&Cr1  [17 December 2010] 
98

 Νάσκου-Περράκη, Π., 2005β, όπ. πρ. σσ. 345-346. 

http://www.policyalmanac.org/world/archive/nato_and_european_union.pdf
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030327-10.html
http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=11953&Cr=iraq&Cr1
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 Πέραν του αυτονόητου, όπου συνεχίζεται η εξασφάλιση της κοινής άμυνας των μελών 

του, η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ το καθιστά συμμέτοχο στην οικοδόμηση της Νέας Ευρώπης με 

την ένταξη στην ΕΕ των πρώην ολοκληρωτικών καθεστώτων της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. Περαιτέρω, το ΝΑΤΟ επιδιώκει τη δημοκρατική εμβάθυνση και 

επέκταση των αρχών της δυτικής φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας. Η πολιτική διάσταση 

όπως επίσης και η ατομική καταλαμβάνουν πλέον θέση στα ζητήματα εμπλοκής του 

Οργανισμού όπου με τη Διακήρυξη της Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 1999 εξαγγέλλεται το 

νέο δόγμα του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του εξελισσόμενου διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας.
99

 

Η ανθρώπινη ασφάλεια και οι ασύμμετρες απειλές, μεταξύ άλλων το διεθνούς διάστασης 

πρόβλημα της τρομοκρατίας το οποίο «προφητικά» ενέταξαν στους τομείς δραστηριοποίησης 

του όπως αναδείχθηκε με τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και στο 

Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον την 11
η
 Σεπτεμβρίου 2001, αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία 

του δόγματος αυτού.
100

  

 Τέλος, κατά το νέο-υιοθετούμενο πρότυπο συγκάλεσης συνόδων κορυφής περίπου 

ανά δεκαετία, στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας το 2010 οι ηγέτες του ΝΑΤΟ 

υιοθέτησαν τη νέα στρατηγική αντίληψη [δόγμα (doctrine)] που χρησιμεύει ως χάρτης 

πορείας της Συμμαχίας για τα επόμενα δέκα έτη. Οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν τη δέσμευση 

τους στην αρχή να υπερασπίζονται αλλήλους από επιθέσεις ως τον θεμελιακό λίθο της 

Ευρωατλαντικής ασφάλειας και άμυνας. Περαιτέρω, το δόγμα προωθεί την αναγκαιότητα 

οικοδόμησης αμυντικής ικανότητας έναντι ενδεχομένων επιθέσεων με βαλλιστικούς 

πυραύλους (π.χ. από το Ιράν), όπως επίσης και ζητήματα σχετικά με την ενεργειακή 

ασφάλεια και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (διαδικτύου). Η ενίσχυση της συνεργασίας με 

τους διεθνείς εταίρους (international partners) της Συμμαχίας (ΗΕ και ΕΕ) και του ειδικού 

καθεστώτος που κατέχει αυτή με τη Ρωσία συνδέονται και με τη δέσμευση της ενδεχόμενης 

νέας διεύρυνσης του ΝΑΤΟ απευθυνόμενη στα Ευρωπαϊκά δημοκρατικά κράτη όπως τα 

αποκαλεί (European democracies). Το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ επίσης υπογραμμίζει την ανάγκη 

η Συμμαχία να παραμένει σε ετοιμότητα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαχείριση 

κρίσεων, όποτε καλείται αυτή να δράσει. Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής 

οικονομικής αποδοτικότητας και συνεχών εσωτερικών μεταρρυθμίσεων ως βασικής πτυχής 
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 Νάσκου-Περράκη, Π., 2005β, όπ. πρ. σσ. 345-346. 
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 ΝΑΤΟ, The Alliance's Strategic Concept, approved by the Heads of State and Government participating in 

the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. on 24 April 1999. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm  [10 Ιανουαρίου 2011] 
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του τρόπου που η Συμμαχία θα κάνει τις επιχειρήσεις της στο μέλλον, επιδιώκοντας την 

ασφάλεια κατά τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και συγκρούσεων.
101

  

 Το τελικό αποτέλεσμα, σε κάθε κείμενο αναφοράς στη δογματική στρατηγική 

αντίληψη του Οργανισμού, αντανακλά τους σκληρούς αγώνες συμβιβασμού μεταξύ των 

εθνικών συμφερόντων των μελών-κρατών του ΝΑΤΟ σε σχέση με τις λειτουργίες, τις 

αποστολές, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Συμμαχίας, σε μία όμως πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση (comprehensive approach) που καθιστά το ΝΑΤΟ περισσότερο ευέλικτο, ικανό 

και αποτελεσματικό.
102

  

 Η δογματική εξέλιξη της Νατοϊκής Συμμαχίας είναι αποτέλεσμα της «εξέχουσας 

στρατηγικής αντίληψης (grand strategy) της ευρύτερης δυτικής κοινότητας ασφάλειας 

(western security community)», στην οποία ενσωματώνονται πέραν του ΝΑΤΟ, η ΕΕ και ο 

ΟΑΣΕ»
103

 [Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – Organization 

for Security and Cooperation in Europe (OSCE)]
104

. Το ΝΑΤΟ κατά τα πρώτα στάδια της 

μεταψυχροπολεμικής περιόδου περισσότερο προσάρμοζε την δογματική του ατζέντα με βάση 

τις αποστολές του (επεμβάσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Κοσσυφοπέδιο). Μετά όμως 

και την επίκληση του άρθρου 5 του Συμφώνου από τις ΗΠΑ στις αρχές της νέας χιλιετίας, το 

ΝΑΤΟ αναθεώρησε την στρατηγική του στο προαναφερθέν ευρύτερο πλαίσιο της δυτικής 

κοινότητας ασφάλειας, μόνο που αυτή τη φορά σε πλαίσιο συλλογικής άμυνας εκτός του 

στενού γεωγραφικού του περιορισμού στην περιοχή του Βορείου Ατλαντικού (επέμβαση στο 

Αφγανιστάν).
105
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 ΝΑΤΟ, Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty 

Organisation, “Active Engagement, Modern Defence” (Ενεργός Συμμετοχή, Σύγχρονη Άμυνα), adopted by 

Heads of State and Government in Lisbon, on 19 November 2010, pp.1-11. 
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 'A new strategic concept for NATO', Strategic Comments, vol.15: 10, 2009, pp. 1-2. 
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 Aybet, G., in Aybet, G., & Moore, R. R., NATO: In searvh of a vision, Washington: Georgetown University 

Press, 2010, pp. 36-36. 
104

 Ο ΟΑΣΕ αποτέλεσε το επιστέγασμα της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

(ΔΑΣΕ) με την υπογραφή της Τελικής Πράξης στο Ελσίνκι το 1975 και τον εμπλουτισμό της το 1990 με τη 

Χάρτα των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη. Οι αρμοδιότητες του διαχωρίζονται σε τρία κάνιστρα: Στο πρώτο 

περιλαμβάνονται υψηλής διεθνούς πολιτικής ζητήματα και τα άλλα δύο συμπεριλαμβάνουν χαμηλής πολιτικής 

ζητήματα. Ο διευρυμένος ρόλος του ΟΑΣΕ περιλαμβάνει «την προαγωγή της δημοκρατίας, του κανόνα δικαίου 

και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου». Το 1992, στο λεγόμενο Ελσίνκι ΙΙ, πέραν της 

μετονομασίας του, τα συμμετέχοντα μέλη του ανήγαγαν τον οργανισμό σε περιφερειακή οργάνωση (τοπική 

συμφωνία) σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του Χάρτη του ΟΗΕ (όπως άλλωστε καταδείξαμε ότι κατέχει ως 

ιδιότητα και το ΝΑΤΟ). Αξίζει να σημειώσουμε ότι μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων του ο ΟΑΣΕ μπορεί να λάβει 

και στρατιωτικά μέτρα για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ΛΑ γίνεται κατά κύριο λόγο με συναίνεση. 

Βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., 2005β, όπ. πρ. σσ. 363-381. 

Σήμερα 56 κράτη από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αμερική είναι μέλη του οργανισμού.  

Στην Ελλάδα κυρώθηκε με την Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών 29 Οκτωβρίου 1991, ΦΕΚ Α’ 160. 

Για το κείμενο της Χάρτας των Παρισίων βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σσ. 740-765. 
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Το NATO είναι μία απαράμιλλη κοινότητα ελευθερίας, ειρήνης, ασφάλειας και κοινών αξιών. Ο κόσμος όμως 

αλλάζει. Αντιμετωπίζουμε νέες απειλές και νέες προκλήσεις. Και αυτή η Στρατηγική Αντίληψη θα διασφαλίσει ότι 

το ΝΑΤΟ παραμένει τόσο αποτελεσματικό όσο ποτέ στην υπεράσπιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της 

ευημερίας μας.
106

 

 

 ΙΙΙ. Νομική / Συμβατική υπόσταση  

 Διεθνών Περιφερειακών Οργανισμών (ΝΑΤΟ) : ΟΗΕ  
  

 III.1  Ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον της Ειρήνης,  

  Διαταράξεως της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων 

 Περί συλλογικής άμυνας και ασφάλειας  

 

Η περιγραφική προσέγγιση που επιχειρήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο αποσκοπεί 

σε μία αρμονικότερη κατανόηση της υπόστασης του ΝΑΤΟ (τι εστί το ΝΑΤΟ) σε συνάρτηση 

με το πρώτο κεφάλαιο, όπου αιτιολογήθηκε η κατάταξη του οργανισμού στο διεθνές 

σύστημα, και κυρίως σε σχέση με τα ΗΕ. Η ανάλυση που ακολουθεί επιχειρηματολογεί περί 

της διεθνολογικής, νομικής, υπόστασης του ΝΑΤΟ σε σχέση με τον ΟΗΕ. Η διερεύνηση 

ακολουθεί το προηγούμενο πρότυπο της ανάλυσης επιμέρους άρθρων του Χάρτη των ΗΕ, 

όπως επίσης και άλλων πηγών του διεθνούς δικαίου. 

Η νομική συμβατική υπόσταση του ΝΑΤΟ βασίζεται στην υπαγωγή του στο σύστημα 

της συλλογικής άμυνας υπό το Κεφάλαιο VII, Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. 

Η αναφορά του άρθρου στο φυσικό δικαίωμα της συλλογικής νόμιμης άμυνας αποτελεί τη 

νομική βάση της Συνθήκης της Ουάσινγκτον στην οποία το Άρθρο 5 της Συνθήκης του 

ΝΑΤΟ εναποθέτει ρητώς τη νομική συμβατική του υπόσταση.
107
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http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_68172.htm  [12 Ιανουαρίου 2011] 
107

 Σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού, Άρθρο 5:  

 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, ένοπλος επίθεσις εναντίον ενός ή πλειόνων εξ αυτών εν Ευρώπη 

ή Βορείω Αμερική θέλει θεωρηθή ως επίθεσις εναντίον απάντων και, συνεπώς, συμφωνούν ότι, εν 

περιπτώσει τοιαύτης ενόπλου επιθέσεως, έκαστον εξ αυτών, εν τη ασκήσει του υπό του άρθρου 51 του 

Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αναγνωριζομένου δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής αυτοαμύνης, 

θα συνδράμη τα υφιστάμενα την επίθεσιν εν ή πλείονα Μέρη δια της αμέσου λήψεως, τόσον ατομικώς 

όσον και από συμφώνου μετά των ετέρων Μερών, των μέτρων άτινα θεωρεί αναγκαία περιλαμβανομένης 

της χρήσεως ενόπλου βίας προς αποκατάστασιν και διατήρησιν της ασφαλείας της περιοχής του Βορείου 

Ατλαντικού. Πάσα τοιαύτη ένοπλος επίθεσις ως και παν μέτρον λαμβανόμενον συνεπεία ταύτης θα 

φέρωνται αμέσως εις γνώσιν του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα μέτρα ταύτα θα λήξουν όταν το Συμβούλιον 

Ασφαλείας θα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα προς αποκατάστασιν και διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και 

ασφαλείας. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 708. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_68172.htm
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Το άρθρο 51, μολονότι αρχικά στις διαβουλεύσεις της συνδιασκέψεως των ΗΕ στον 

Άγιο Φραγκίσκο για τη διεθνή οργάνωση είχε διατυπωθεί η πρόθεση να υπαχθεί εντός του 

Κεφαλαίου VIII με το σχετικό τίτλο Τοπικές Συμφωνίες ή Οργανώσεις, τελικά 

αποσπάσθηκε «από την ομάδα αυτή των διατάξεων και περιελήφθη εις το προηγούμενο 

Κεφάλαιο VII […] προκειμένου ακριβώς να αποκτήσει ορισμένη αυτονομία»»
108

. 

Υπαγόμενο στο σχετικό τίτλο Ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον της 

Ειρήνης, Διαταράξεως της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων το άρθρο αυτό επιτυγχάνει 

μία εσαεί απόλυτη χρήση του «φυσικού» δικαιώματος ατομικής ή συλλογικής αυτοαμύνης από 

τα κράτη μέλη του Οργανισμού σε κάθε περίπτωση ενόπλου επιθέσεως εναντίον τους. 

Τουτέστιν μεθερμηνευόμενο, «η παρεχόμενη ελευθερία ασκήσεως του δικαιώματος της 

αμύνης υφίσταται πάντοτε», ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται για τον ίδιο σκοπό άλλες διατάξεις 

του Χάρτη των ΗΕ.
109

 

 Τα βαθύτερα αίτια της ένταξης υπό το κεφάλαιο VII του άρθρου 51, του 

σημαντικότερου ίσως άρθρου του Χάρτη των ΗΕ σε σχέση με τις αμυντικές ενέργειες και τη 

δράση των μελών του, ήταν, ενδεχομένως, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε νοηματοδότηση 

οικουμενικής αντίληψης στην οργάνωση της διεθνούς ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

αποτελεσματικότητα του γενικού μηχανισμού διεθνούς συλλογικής ασφάλειας θα ετίθετο υπό 

αμφισβήτηση εάν λόγω είτε αδράνειας είτε ανικανότητας και ανεπάρκειας το Συμβούλιο 

Ασφαλείας των ΗΕ δεν ελάμβανε απόφαση δράσης και τα αναγκαία μέτρα σε κάθε 

περίπτωση που η εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών του δεχόταν απειλή παραβιάσεως 

της. Ως εκ τούτου, οι ανεξάρτητες και κυρίαρχες οντότητες του διεθνούς συστήματος δύναται 

να επικαλεσθούν το φυσικό δικαίωμα τους και να εφαρμόσουν αντίμετρα ατομικής νόμιμης 

άμυνας σε κάθε περίπτωση που υποστούν ένοπλη επίθεση.  

 Συνακόλουθα, αντιλαμβανόμαστε τη συνεχή προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ των 

δύο επιπέδων, οικουμενικής και περιφερειακής, διεθνούς οργάνωσης της ασφάλειας των 

κρατών, δηλαδή της διαφυλάξεως της αυτονομίας κάθε επιπέδου στην εξασφάλιση της 

επιδιωκόμενης διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας, τάξης και σταθερότητας. Για το λόγο αυτό δεν 

αναφέρονται πουθενά στο εν λόγω άρθρο οι έννοιες των τοπικών συμφωνιών ή οργανώσεων, 

οι οποίες καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση στο Χάρτη των ΗΕ στο κεφάλαιο VIII.  

 

                                                 
108

 Κουφά, Κ. Κ., όπ. πρ. 1975, σ. 91. 

[Πρωτότυπο στην καθαρεύουσα, αναδιατύπωση στη δημοτική του υποφαινόμενου] 
109

 Όπ. αναφ. ο Stone, J., “International Law and International Society”, The Canadian Bar Review, v. 30, 1952, 

σ. 244, στο Κουφά, Κ. Κ., 1975, όπ. πρ. σ. 127. 
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 Εν κατακλείδι, οι δύο επιδιώξεις του ΟΗΕ περί καθολικότητας / παγκοσμιότητας και 

ιδιαιτερότητας / τοπικισμού συγκεράζονται τόσο ουσιαστικά όσο και τεχνικά με την αυτόνομη 

ύπαρξη του άρθρου 51, πάντοτε στο πλαίσιο του Χάρτη των ΗΕ.
110

 Κατά συνέπεια, εν 

δυνάμει εξασφαλίζονται αφενός η πρωτοκαθεδρία του ΣΑ των ΗΕ στην ανάληψη των 

αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και αφετέρου η 

κρατική υπόσταση των μερών / μελών του οργανισμού μέσω της λήψης αυτόνομης / 

αυτόβουλης αποφάσεως για χρήση του δικαιώματος τους για ατομική ή συλλογική άμυνα έως 

ότου το ΣΑ του ΟΗΕ αναλάβει τις ευθύνες του.  

 

Επίκληση αμοιβαίας συνδρομής βάσει δικαιώματος συλλογικής άμυνας 

 

 Επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 6 του Συμφώνου
111

 διασαφηνίζεται η γεωγραφική 

περιοχή δράσης του Οργανισμού. Μίας περιοχής η οποία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 5 στη λήψη των αναγκαίων μέτρων μόνο στις περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης εναντίον 

της κυριαρχίας των μελών της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων, των πλοίων και 

των αεροσκαφών υπό τη σημαία τους, και μόνο βορείως του Τροπικού του Καρκίνου. Κατ’ 

αρχήν αυτού του περιορισμού, το ΝΑΤΟ δεν νομιμοποιείται σε δράση εκτός του 

προαναφερθέντος γεω-χώρου.  

Όντως, ως περιπτωσιολογία αδυναμίας επίκλησης του άρθρου 5 από μέρος της 

Συμμαχίας ήταν η κατάληψη των νήσων Φώκλαντ (Μαλβίνες) από την Αργεντινή το 1982 

νότια του τροπικού και ως εκ τούτου η επιτυχημένη πολεμική επιχείρηση για την 

ανακατάληψη τους από το Η.Β. πραγματοποιήθηκε αυτόνομα και χωρίς την εμπλοκή του 

ΝΑΤΟ.
112

 Στην αντίθετη κατεύθυνση, πράγματι, η μοναδική φορά που κράτος-μέλος του 

ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το άρθρο 5 από ιδρύσεως του ήταν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 

στο έδαφος των ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,
113

 υποκινούμενες από το ακραίο ισλαμικό 

                                                 
110

 Κουφά, Κ. Κ., 1975, όπ. πρ. σσ. 127-129. 
111

 Σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού, Άρθρο 6: 

 Προς τον σκοπόν της εφαρμογής του άρθρου 5, η ένοπλος επίθεσις εναντίον ενός ή πλειόνων Μερών 

λογίζεται ότι περιλαμβάνει ένοπλον επίθεσιν του εδάφους οιουδήποτε των Μερών εν Ευρώπη ή Β. 

Αμερική […] εναντίον των νήσων υπό τη διαδικασία οιουδήποτε των Μερών εν τη περιοχή του Βορείου 

Ατλαντικού βορείως του Τροπικού του Καρκίνου ή εναντίον των εν τη περιοχή ταύτη πλοίων ή 

αεροσκαφών οιουδήποτε των Μερών. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 708. 
112

 Calvocoressi, P., 2004, ibid. pp. 1104-1106. 

Παρόλο του ότι το Βρετανικό εκστρατευτικό σώμα πέτυχε την ανάκτηση των νησιών προκαλώντας την πτώση 

της δικτατορίας στην Αργεντινή, η οποία σύμφωνα με υπολογισμούς άφησε περί τους 30 000 αγνοούμενους 

πολίτες, η Βρετανία δεσμεύτηκε «στην επ’ αόριστον υπεράσπιση των νησιών με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος». 

(σσ. 1106-1108). 
113

 NATO Handbook, 2006, ibid. p. 20. 
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καθεστώς των Ταλιμπάν (Taleban) στο Αφγανιστάν και την εκεί οργανωμένη τρομοκρατική 

οργάνωση της Αλ Κάιντα (Al Qaeda). Οι σύμμαχοι εξέφρασαν άμεσα, ρητώς και εμπράκτως 

την πολιτική και στρατιωτική τους αλληλεγγύη με αποκορύφωμα την καθολική σύμπραξη 

τους στη δημιουργία της στρατιωτικής αποστολής ISAF (International Security Assistance 

Force) υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.
114

   

 Στο πλαίσιο της προηγουμένης περιπτωσιολογικής αναφοράς, η ISAF δημιουργήθηκε 

στη βάση των Αποφάσεων 1386, 1413 και 1444 του ΣΑ του ΟΗΕ
115

 που στόχο είχαν την 

αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στο κράτος αυτό και την ενίσχυση της 

Αφγανικής Μεταβατικής Αρχής (Afghan Transitional Authority)
116

 και της Αποστολής 

Βοήθειας των ΗΕ στο Αφγανιστάν [UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan)].
117

 

Κατά αυτόν τον τρόπο, με εκ των προτέρων (a priori) απόφαση, το ΝΑΤΟ ηγήθηκε της 

αποστολής αυτής που εντάχθηκε στο πλαίσιο του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, Κεφάλαιο 

VII, άρθρο 51, όπως ορίζει άλλωστε και η ιδρυτική του Συνθήκη.
118

 Επιπλέον, το ΣΑ των ΗΕ 

το 2003 με την Απόφαση 1510 §2
119

 νομιμοποίησε εκ των υστέρων (a posteriori) τη 

συνεργασία και την περαιτέρω συνέργια της ISAF με την Επιχείρηση Διαρκούς Ειρήνης 

(Operation Enduring Freedom)
120

.  

 Η ad hoc αυτή επιχείρηση επιδιώκει, όπως και η ISAF, τη σταθεροποίηση μίας 

διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στο Αφγανιστάν. Η διαφορά της έγκειται στο ότι πρόκειται 

για μία Αμερικανό-Βρετανική (δι-εθνοκρατική) επιχείρηση επιβολής της ειρήνης η οποία δρα 

παράλληλα με το ΝΑΤΟ. Η σημασία του γεγονότος αυτού, δηλαδή της Λ.Α. εντός ή εκτός 

της «νατοϊκής μεθόδου», αλλά και της εξίσου κομβικής σημασίας a priori ή a posteriori 

νομιμοποιήσεως των διεθνών επεμβάσεων μέσω απόφασης του ΟΗΕ, βρίσκεται σε 

συνάρτηση με την αιχμή της συζήτησης περί του στρατηγικού δόγματος και της οντολογίας 

του ΝΑΤΟ όπως σκιαγραφήθηκε προηγουμένως.  

                                                 
114

 NATO Handbook, 2006, ibid. pp. 22. 
115

 S/RES/1386 (2001), S/RES/1413 (2002), S/RES/1444 (2002). 
116

 S/2001/1154. Η απόφαση είναι επίσης γνωστή και ως Συμφωνία της Βόννης (Bonn Agreement). 
117

 Η UNAMA δημιουργήθηκε στη βάση της απόφασης του ΣΑ των ΗΕ S/RES/1401 (2002) 
118

 NATO Handbook, 2006, ibid. pp. 155-158. 
119

 S/RES/1510 (2003), §2. 
120

 Η Operation Enduring Freedom αποτελεί μία ad hoc συμμαχία στο πλαίσιο του πολέμου κατά της 

τρομοκρατίας του δόγματος των ΗΠΑ υπό την προεδρία του George W. Bush Jr. όπως σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε την επαύριον της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001.  

Βλ. NATO Handbook, 2006, ibid. p. 23.  

Αντίθετα, στο πλαίσιο του νέου δόγματος υπό την προεδρία του Barack Obama, η επιχείρηση αποκαλείται 

Overseas Contingency Operation (Υπερπόντια Επιχείρηση Έκτακτης Ανάγκης) αποσκοπώντας στην οριοθέτηση 

χρονοδιαγράμματος και στη διεθνή συνεργασία σε αντίθεση με τον ακαθορίστου διάρκεια πόλεμο των νέο-

συντηρητικών υποστηρικτών του δόγματος Bush. Για το δόγμα αυτό και την αλλαγή στη φρασεολογία που 

επήλθε μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Barack Obama, βλ. ιστοσελίδα Υπουργείου Άμυνας ΗΠΑ: 

http://www.dodig.mil/gwot_iraq/index.htm  [17 Δεκεμβρίου 2010] 

http://www.dodig.mil/gwot_iraq/index.htm
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  Το δικαίωμα αυτοάμυνας ως αναγκαστικός κανόνας του διεθνούς δικαίου  

 

 Επί των προαναφερθέντων, η αναφορά του άρθρου 51 του Χάρτη στην ένοπλη 

επίθεση επιβάλλεται να τονιστεί για την αποφυγή οποιονδήποτε παρερμηνειών. Τα μαθήματα 

του παρελθόντος, της αδράνειας και της αδυναμίας της Κοινωνίας των Εθνών κατά τη 

διάρκεια του Μεσοπολέμου (1919-1939) η οποία οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

(1939-1945) με την εκατόμβη των εκατομμυρίων θυμάτων,
121

 κατ’ αρχήν περιεχομένου του 

άρθρου 51 εισακούονται. Απεναντίας, η κατά κόρον παράλυση της λειτουργίας του ΣΑ του 

ΟΗΕ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (1945-1989)
122

 και η προσπάθεια μετατροπής 

της μοναδικής αυτής περίπτωσης (sui generis)
123

 άσκησης άμυνας, όπου ένα κράτος ή ομάδα 

κρατών έχουν δικαίωμα αυτό-άμυνας με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, σε γενικό κανόνα του 

διεθνούς δικαίου,
124

 επιβάλλει την περαιτέρω αποσαφήνιση του ζητήματος αυτού.  

 Για να διασαφηνίσουμε την προαναφερθείσα θέση, αναφερόμαστε στη 

μεταψυχροπολεμική προσπάθεια μετατροπής σε γενικό κανόνα της μοναδικής αυτής 

περίπτωσης όπου ένα έθνος-κράτος ή μία συμμαχία προθύμων εθνών-κρατών επιβάλλουν 

μέτρα με τη χρήση βίας, επικαλούμενα βάσει φυσικού δικαίου (lex naturalis)
125

 αιτιών πέραν 

της προσβολής της κυριαρχίας τους. 

                                                 
121

 Carr. E., The Twenty Years’ Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations, 

Αθήνα: Ποιότητα, 2001, σσ. 285-287. 
122

 Οι Ειρηνευτικές Αποστολές του ΟΗΕ μεταξύ της περιόδου 1945-87 ήταν δεκατρείς (13) ενώ από την περίοδο 1988 

έως σήμερα παρατηρείται η εντυπωσιακή αύξηση από πέντε (5) εν ενεργεία κλασσικής φύσεως αποστολές διατήρησης 

της ειρήνης το 1988 στις δεκαεπτά (17) το 1994 εκ των οποίων οι οκτώ (8) να εμπίπτουν στο νέο δόγμα Πολύ-

Διάστατων Ειρηνευτικών Αποστολών των ΗΕ (Multi-Dimension UN Missions). Σήμερα ο ΟΗΕ είναι αναδιπλωμένος 

ανά την υφήλιο με δεκαπέντε (15) αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των πέντε κλασσικών, ανάμεσα στις οποίες είναι 

και η UNFICYP στην Κύπρο. Στη σύγχρονη διάσταση αποστολών συγκαταλέγεται η UNMIK στο Κόσσοβο. 

Βλ. Ghali, B. B., An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, 17 June 1992, SC doc. 

A/47/277 - S/24111, p. 13, § 47. Βλ. επίσης Παράρτημα IV: List of UN Peace-Keeping Operations 1948-2010. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/list.shtml   [30 Νοεμβρίου 2010] 
123

 Μοναδική περίπτωση, ωσάν να σχηματοποιεί μία κατηγορία από μόνη της, με άλλα λόγια μία μοναδική κατηγορία ή 

ομαδοποίηση περιπτώσεων για την άσκηση νόμιμης άμυνας. [Από το λατινικό sui generis (of its own kind)]. 

"sui generis" The Oxford Dictionary of Law Enforcement, Ed. Michael Kennedy, Oxford University Press, Oxford 

Reference Online, Glasgow Libraries, 2007. 

http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t239.e2944  [4 July 2011] 
124

 Ένας κανόνας του γενικού διεθνούς δικαίου ισχύει για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Αυτοί οι κανόνες 

περαιτέρω διαχωρίζονται σε αυτούς που, πέραν της ιδιότητας τους να έχουν υποχρεωτική ισχύ έναντι πάντων 

(erga omnes),  είναι και ιεραρχικά υπέρτεροι (jus cogens), «επειδή συνιστούν τον πυρήνα της διεθνούς 

νομιμότητας και δεν επιδέχονται παρεκκλίσεις».  

Βλ. Ρούκουνας, Ε., Διεθνές Δίκαιο, τ. 1, 3
η
 έκδ., Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σ. 43. 

Για τους ιεραρχικά υπέρτερους κανόνες (jus cogens), δηλαδή το αναγκαστικό δίκαιο, βλ. παρακάτω υποσ. 129.  
125

 Ο Hugo de Groot (Grotius) θεωρείται ο ιδρυτής της σχολής του φυσικού δικαίου (law of  nature). Το δίκαιο αυτό της 

‘φύσης’ «αποτελείται από κανόνες συμφυείς προς την ανθρώπινη φύση, αιώνιους και αμετάβλητους». Ο Grotius, 

συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, και στηριζόμενος κατά βάση στην έννοια του φυσικού δικαίου, δίδαξε ότι είναι δυνατόν 

να διαμορφώνονται ηθελημένοι κανόνες (ius voluntarium)  οι οποίοι δημιουργούνται ρητά ή σιωπηρά από τις επιμέρους 

πολιτείες (τα κράτη του διεθνούς συστήματος) με διεθνείς συμφωνίες (διεθνείς συνθήκες) ή με το έθιμο (εθιμικό δίκαιο).  

Βλ. Ρούκουνας, Ε., 2004, όπ. πρ. σσ. 35-36. Για το εθιμικό δίκαιο βλ. παρακάτω υποσ. 131. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/list.shtml
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t239.e2944
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 Το ζήτημα αυτό είχε πρώτο-εγερθεί στον απόηχο της Νατοϊκής επέμβασης στο 

Κοσσυφοπέδιο, η οποία θα προσεγγιστεί εμπεριστατωμένα στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της 

εργασίας σε σχέση με το ρόλο του ΝΑΤΟ στην επίλυση συγκρούσεων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι, σε αντίθεση με την επίκληση του δικαιώματος άμυνας, στο Κοσσυφοπέδιο η 

Συμμαχία επικαλέστηκε «ανθρωπιστικούς λόγους»
126

 για την επέμβαση της, θέμα το οποίο 

επίσης διερευνούμε στο ίδιο κεφάλαιο.  

 Αξίζει παραταύτα να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, εάν γίνεται αποδεκτή κάθε 

μονομερής «ανθρωπιστική επέμβαση»
127

 ως συνέπεια διεθνούς συναίνεσης, τότε επέρχεται η 

αναγνώριση της ως εξαίρεση στην απαγόρευση της χρήσης βίας. «Η επέμβαση του ΝΑΤΟ 

(στο Κοσσυφοπέδιο) δεν μπορεί να υποβαθμίζεται ως απλώς μία εξαίρεση στον κανόνα παρά 

ως ένα προηγούμενο ενός νέου κανόνα για την απλούστατο λόγο ότι η πρακτική των κρατών 

βοηθά στη συνδιαμόρφωση του διεθνούς δικαίου».
128

  

 Η θέση αυτή, περί της πρακτικής των κρατών, ενισχύεται από τις διαφορετικές φύσεις 

που κατέχει το δίκαιο, σε σχέση με το φυσικό και εθιμικό δίκαιο όπως αυτά διαμορφώνονται 

από τη διεθνή συμπεριφορά των κρατικών δρώντων του συστήματος. Για το λόγο αυτό, 

οποιεσδήποτε ενέργειες, έστω αποκαλούμενες αμυντικές  κατ’ ουσίαν επιθετικές, χωρίς 

στοιχειοθέτηση υπό το Κεφάλαιο VII του Χάρτη, αποκλείονται βάσει ενός διεθνούς νομικού 

κανόνα, του διεθνούς αναγκαστικού / επιτακτικού δικαίου (jus cogens)
129

.  

 Συνεπώς, ο διεθνής αυτός νομικός κανόνας της άσκησης «του υπό του άρθρου 51 του 

Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αναγνωριζομένου δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής 

αυτοαμύνης»
130

 μετά από ένοπλη επίθεση εναντίον μέλους του οργανισμού (ΟΗΕ) κατέχει 

διττή υπόσταση. 

 

 

 

                                                 
126

 Σχετικά με την κριτική στη χρήση της έννοιας «ανθρωπιστική επέμβαση» (humanitarian intervention) και την 

ετυμολογική της μη συνάφεια σε σχέση με την εννοιολόγηση της, όπως επίσης και σχετικά με την 

αντικατάσταση της με το νεολογισμό Ευθύνη Προστασίας, βλ. κεφάλαιο IV.2 : Δόγμα Ευθύνης Προστασίας – 

Responsibility to Protect (RtoP). 
127

 Βλ. προηγούμενη υποσ. [126].  
128

 Roberts, A., 2008, ibid. p. 212. 
129

  [To] Αναγκαστικό δίκαιο [jus cogens] αναφέρεται σε ένα διεθνή νομικό κανόνα, συνήθως εθιμικού 

δικαίου, αν και ίσως κωδικοποιημένος σε μορφή συνθήκης, ο οποίος δημιουργεί μία ιδιαίτερα ισχυρή 

νομική υποχρέωση, έτσι ώστε να μην δύναται να αγνοηθεί ακόμα και με ρητή συναίνεση μεταξύ των 

κρατών.   

Abbott, K. W., et al., “The Concept of Legalization”, in Simmons, B.A. & Steinberg, R.H., International law and 

international relations, Cambridge, England ; New York, NY: Cambridge University Press, c2006, p.116, n.2. 
130

 Βλ. Σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού, Άρθρο 5. 

Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σ. 708. 
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 Η διττή υπόσταση του διεθνούς νομικού κανόνα jus cogens είναι η ακόλουθη: 

i. εθιμικού δικαίου (customary international law)
131

, βασισμένου στο φυσικό δίκαιο για 

το σεβασμό της διεθνούς ετερότητας που εκφράζεται με την ιδιαίτερη υπόσταση κάθε 

έθνους-κράτους, όπως επίσης και  

ii. νομική υπόσταση με την κωδικοποίηση του σε διεθνή συνθήκη (Χάρτης των ΗΕ). 
 

 Συνακόλουθα, βάσει της διττής του υπόστασης, το άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ 

ορίζει ευθέως, σαφώς και κατηγορηματικά, δίχως περιθώρια για αμφισβητήσεις και 

ταλαντεύσεις, την ανάληψη ένοπλης δράσης από το ΝΑΤΟ μόνο υπό την επίσης διττή 

προϋπόθεση ότι: 

i. μέλος ή μέλη του (ΝΑΤΟ) δέχονται ένοπλη επίθεση από τρίτο μέρος ή/και 

ii. έχει υπάρξει απόφαση του ΣΑ ή της ΓΣ του Οργανισμού (ΟΗΕ) για επιβολή 

εξαναγκαστικών μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 

 Όντως, πλην της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν όπου ίσχυσε η πρώτη προϋπόθεση, 

στις υπόλοιπες περιπτώσεις συγκρούσεων όπου το ΝΑΤΟ επενέβη έγινε επίκληση της 

δεύτερης προϋπόθεσης. Την ευρύτερη μελέτη αυτών των περιπτώσεων συγκρούσεων και των 

επεμβατικών ενεργειών του ΝΑΤΟ που αποσκοπούν στην επίλυση τους διερευνούμε στη 

συνέχεια της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131

 Ζητήματα που εμπίπτουν υπό το εθιμικό δίκαιο (ius consuetudinis) είναι μεταξύ άλλων η νομική 

προσωπικότητα, το έδαφος, η διεθνής ευθύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η χρήση βίας. Στο σημείο της 

παρούσας ανάλυσης, επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα της αυτό-άμυνας και της επίδρασης της έννοιας του 

αναγκαστικού δικαίου στη διεθνή συμπεριφορά των κρατών κατά τη νόμιμη άσκηση ενεργειών επιβολής της 

ειρήνης με τη χρήση βίας.  

Finnemore, M. & Toope, J. S., “Alternatives to ‘Legalization’: Richer Views of Law and Politics”, in Simmons, 

B.A. & Steinberg, R.H., c2006, ibid. pp. 188-192. 

 Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο παραπάνω άρθρο από τον καθηγητή δικαίου Patrick Glenn, ο 

«Νόμος (Law) είναι ένα ευρύ κοινωνικό φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στις πρακτικές, τα πιστεύω και τις 

παραδόσεις κάθε κοινωνίας, το οποίο διαμορφώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης των κοινωνιών». (σ. 188) 

Το διεθνές εθιμικό δίκαιο υποβοηθά στην κατανόηση αυτής της ευρύτερης έννοιας του δικαίου. 
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 III.2  Επίλυση Συγκρούσεων βάσει Διεθνούς Δικαίου, Χάρτη ΗΕ 

 Νομιμότητα-Νομιμοποίηση διεθνών επεμβάσεων 

 

 Αξιωματικά, αφού η νομική συμβατική υπόσταση του ΝΑΤΟ υπάγεται στις αρχές του 

καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, η όποια μη αιτιολογημένη αποδοχή εξαιρέσεων και η 

μετατροπή τους σε γενικό κανόνα εφαρμογής θα υπονόμευε το καθολικό σύστημα διεθνούς 

συλλογικής ασφάλειας που ισχύει από το 1945. Η σημασία που έχει για το διεθνές σύστημα 

της θεώρησης της Νατοϊκής επέμβασης στο Κοσσυφοπέδιο χωρίς προηγούμενη 

εξουσιοδότηση από το ΣΑ των ΗΕ ως ιδιόμορφη περίπτωση (sui generis) κατέχει πρωταρχική 

σημασία.  

 Η διαχείριση της σύγκρουσης στο Κοσσυφοπέδιο από τα ΗΕ, με την ανάθεση της 

ειρηνευτικής αποστολής KFOR (NATO-led Kosovo Force)
132

 υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και 

η εν εξελίξει συζήτηση του νέου στρατηγικού δόγματος της συμμαχίας όπως επίσης και η 

πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση του καταστατικού χάρτη των ΗΕ, με ειδικό ενδιαφέρον στη 

νέα δομή του ΣΑ (π.χ. αύξηση μονίμων μελών χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας), αναδεικνύουν 

το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου στην αιχμή της συζήτησης αυτής. Μίας διεθνολογικής 

συζήτησης περί μίας νέας ισορροπίας μεταξύ Συνεργασίας-Ισχύος, ενός νέου διεθνούς 

συστήματος συλλογικής ασφάλειας στο οποίο κυρίαρχο ρόλο και λόγο έχει το ΝΑΤΟ.  

 Σχετικά με τη διεθνή επέμβαση στο Κοσσυφοπέδιο συμπεραίνεται ότι «[Δ]όθηκε η 

ευκαιρία στις ΗΠΑ […] να υπερασπιστούν μία έννοια τυπικά βεστφαλιανή (το ΝΑΤΟ 

κυρίαρχο των αποφάσεων του), ενώ η Γαλλία επέλεξε τη μικτή έννοια της εμπλοκής της 

συμμαχίας (ΝΑΤΟ) στη συλλογική ασφάλεια (έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας)»
133

. 

 Επιτεύχθηκε έτσι η εμπλοκή της μηχανικής τάξης στην οργανική τάξη. Μία εμπλοκή 

της Ισχύος στη Συνεργασία με χρονική απόσταση 300 περίπου χρόνων, με καταβολές στην 

ισορροπία ισχύος των Μεγάλων Δυνάμεων της Ειρήνης της Βεστφαλίας του 1648 (Westfalen 

Peace)
134

, θεματικές ενότητες οι οποίες αναλύθηκαν στο σύνολο τους προηγουμένως. 
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 http://www.nato.int/kfor [13 Απριλίου 2011] 
133

 Σπυρόπουλος, Γ. Μ., 2010, όπ. πρ. σ. 322, υποσ. 73. 
134

 Για το πλήρες κείμενο της Ειρήνης της Βεστφαλίας βλ. Treaty of Westphalia, Peace Treaty between the Holy 

Roman Emperor and the King of France and their respective Allies, 24th Day of October, 1648, The Avalon 

Project, 2011, ibid.  

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp  [02 Απριλίου 2011] 

http://www.nato.int/kfor
http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp
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 Δικαιική απαγόρευση διεθνών επεμβάσεων 

 

 Εν αντιθέσει με την «υπεράσπιση» της Νατοϊκής επέμβασης αντιπαραβάλλεται το 

Άρθρο 2 §4 του Χάρτη όπου «είναι σαφές, και βάσει μίας τελεολογικής και ιστορικής 

ερμηνείας του άρθρου, ότι η απαγόρευση που θεσπίστηκε εκεί μέσα ήταν, και είναι, 

προοριζόμενη να είναι περιεκτικής φύσης».
135

  

 Με άλλα λόγια η ρητή απαγόρευση κάθε είδους επέμβασης εναντίον της εδαφικής 

ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είναι καθολική (erga 

omnes). Μία ρήτρα απαγόρευσης η οποία ενισχύεται από το σύγχρονο διεθνές δίκαιο όπως 

αυτό διατυπώνεται το 1969 στη Σύμβαση της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών 

(Σύμβαση Βιέννης) όπου στα άρθρα 52, 53 και 64 καταδεικνύεται η συμπερίληψη της 

προαναφερθείσας δεύτερης παραγράφου του Άρθρου 2 του Χάρτη στο Jus Cogens ως Αρχή 

του Χάρτη που δεν δύναται να παραβιασθεί σε καμία περίπτωση.
136

  

 Ειδικότερα τα Άρθρα 52-53 της Σύμβασης της Βιέννης
137

 αναφέρονται στην 

ακυρότητα οποιασδήποτε συνθήκης η οποία επιβάλλεται υπό την απειλή ή χρήση βίας έναντι 

κράτους ή αντίκειται προς αναγκαστικό κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου εκτός των 

περιπτώσεων εμφάνισης ενός νέου αναγκαστικού κανόνα με βάση το άρθρο 64 της ίδιας 

διεθνούς Σύμβασης.
138

  

 

                                                 
135

 Simma, B., 1999, ibid. p. 2 
136

 Simma, B., 1999, ibid. pp. 2-3 
137

 Συνέδριο της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών (στο εξής Σύμβαση Βιέννης), υπογράφηκε στις 23 

Μαΐου 1969 [σε ισχύ 27 Ιανουαρίου 1980], Άρθρο 52:  

 Εξαναγκασμός Κράτους υπό την απειλή ή χρήση βίας 

 Μία συνθήκη είναι άκυρη [κενή (void)] εάν η ολοκλήρωση της παράχθηκε υπό την απειλή ή χρήση βίας 

κατά παράβαση των αρχών του διεθνούς δικαίου που ενσωματώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

Άρθρο 53:  

 Συνθήκες αντικρουόμενες προς αναγκαστικό [επιτακτικό (peremptory)] κανόνα του γενικού 

διεθνούς δικαίου (jus cogens) 

 Μια συνθήκη είναι άκυρη εάν, κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης της, συγκρούεται με έναν 

αναγκαστικό κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου. Για τους σκοπούς της παρούσας Συνθήκης, ως 

αναγκαστικός κανόνας του γενικού διεθνούς δικαίου θεωρείται ο κανόνας που γίνεται αποδεκτός και που 

αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα κρατών συνολικά ως ο κανόνας από τον οποίο καμία παρέκκλιση 

δεν επιτρέπεται και που μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από έναν επόμενο κανόνα του γενικού διεθνούς 

δικαίου που έχει τον ίδιο χαρακτήρα [βλ. υποσημείωση 121].    

United Nations, Treaty Series, volume 1155, paper 331, 2005, p. 18 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf   [11 December 2010] 

[Πρωτότυπο στην Αγγλική, μετάφραση του συγγραφέα] 
138

 Σύμβαση Βιέννης, Άρθρο 64:  

 Ανάδειξη νέου αναγκαστικού κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου  

  Εάν εμφανισθεί ένας νέος αναγκαστικός κανόνας του γενικού διεθνούς δικαίου, πάσα υφιστάμενη 

συνθήκη σε αντίθεση με τον κανόνα τούτον, καθίσταται άκυρη και τερματίζεται  

Ibid. p. 22 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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 Νέος εν δυνάμει κανόνας jus cogens 

 

 Σε αυτό το σημείο, βάσει της προηγηθέντων επισημάνσεων σχετικά με τη Σύμβαση 

της Βιέννης, επισημαίνεται μία αρχική υπόνοια κινδύνου να θεωρηθούν οι ενέργειες επιβολής 

της επίλυσης συγκρούσεων από τρίτους παράγοντες του διεθνούς συστήματος, όπως στις 

περιπτώσεις των Νατοϊκών επεμβάσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε), στο Κοσσυφοπέδιο 

και στη Λιβύη στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, ως μέρος νέου αναγκαστικού 

κανόνα του γενικού διεθνούς δικαίου. Απλουστεύοντας την ανάλυση, υποθέτουμε ότι η 

σχετική  κινδυνολογία να νομιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες επεμβάσεις, ως ενέργεια 

παραγωγής νομιμότητας, δύναται να υλοποιηθεί εντάσσοντας στο διεθνές δίκαιο τη 

δυνατότητα διεθνούς στρατιωτικής επέμβασης με επίκληση την παροχή προστασίας στους 

αμάχους στις εν λόγω περιπτώσεις. Τοιουτοτρόπως, σε βάθος χρόνου και ενάντια του 

δικαιώματος της αυτό-άμυνας των κρατών με τη χρήση βίας, όπως αυτό καθορίζεται στο 

εθιμικό διεθνές δίκαιο, παράγεται νέος εν δυνάμει αναγκαστικός κανόνας του γενικού 

διεθνούς δικαίου. Μπορεί ακόμα και να μεταβάλει έννοιες που έχουν καθορισθεί 

προηγουμένως σε συνθήκες με εξέχουσες το Χάρτη των ΗΕ και γενικότερα το Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο ή Δίκαιο του Πολέμου.
139

 Για να γίνει πιο κατανοητή αυτή η υπόθεση εργασίας 

χρησιμοποιούμε την παρακάτω μελέτη περίπτωσης. 

 Η μη καταβολή αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ στη Νικαράγουα μετά και την 

καταδικαστική απόφαση της πρώτης
140

 από το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) – International Court 

of Justice (ICJ)
141

, μέσω της μη αναγνώρισης της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του το 1986 

στη συγκεκριμένη περίπτωση
142

, μπορεί σε προοπτική χρόνου να αποκτήσει με τη σειρά του 

ερείσματα νομιμότητας επικαλούμενο τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες και την ανάγκη, 

                                                 
139

 Finnemore, M. & Toope, J. S., Alternatives to “Legalization”: Richer Views of Law and Politics In Simmons, 

B.A. & Steinberg, R.H., International law and international relations, Cambridge, England ; New York, NY: 

Cambridge University Press, c2006, pp. 191-192.  

Για το Ανθρωπιστικό Δίκαιο βλ. προηγουμένως υποσ. 23. 
140

 Nicaragua v. United States (Merits), ICJ, 1986. Στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δραστηριότητες μέσα και 

εναντίον της Νικαράγουας [επί της ουσίας (merits)], Απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις 27 Ιουνίου 1986.  

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=66&case=70&code=nus&p3=6  [11 Ιουλίου 2011] 
141

 Το Διεθνές Δικαστήριο είναι το κύριο δικαστικό όργανο των ΗΕ και το μοναδικό από τα κύρια όργανα του 

ΟΗΕ που η έδρα του δεν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά στο Μέγαρο/Παλάτι Ειρήνης στη Χάγη της 

Ολλανδίας. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι προσαρτημένο στη Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 

του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Το ΔΔ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1945 και ξεκίνησε τη λειτουργία του 

τον Απρίλιο του 1946. Σήμερα, όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ είναι συμβαλλόμενα κράτη του ΔΔ.  

Για το καταστατικό του ΔΔ: http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0   [11 Ιουλίου 2011] 

Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Α.Ν. 585/1945, ΦΕΚ Α’ 242 & 286 και Υ.Α. 5.3.1973, ΦΕΚ Α’ 77. 

Για το κεφάλαιο 14 του Χάρτη των ΗΕ, Το Διεθνές Δικαστήριο:  

βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σσ. 48-49. 
142

 ICJ, Communiqué Νο. 87/32, 20 November 1987. Οι ΗΠΑ αποδέχονται τη δικαιοδοσία του μόνο κατά 

περίπτωση (on a case-by-case basis) μετά και την καταδικαστική τους απόφαση το 1986 από το ΔΔ. 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=66&case=70&code=nus&p3=6
http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0
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βάσει αυτή τη φορά του εθιμικού δικαίου, χρήσης βίας για την αποκατάσταση της διεθνούς 

ασφάλειας και ειρήνης.  

 Στην προκειμένη περίπτωση, η μη υλοποίηση της απόφασης του ΔΔ έγινε εφικτή 

λόγω χρήσης του δικαιώματος veto που κατέχουν οι ΗΠΑ στο ΣΑ των ΗΕ, παρεμποδίζοντας 

κάθε μηχανισμό επιβολής της απόφασης του ΔΔ.
143

 Η σημασία του γεγονότος αυτού έγκειται 

στο ότι το εθνικό συμφέρον της υπερδύναμης υπερκέρασε άμεσα ακόμα και αυτή την 

υποχρεωτική συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΔΔ και έμμεσα το διεθνές δίκαιο όπως αυτό 

εκφράζεται μέσω του Χάρτη των ΗΕ στον οποίο και ορίζεται η ίδρυση του ΔΔ. Το 

αποτέλεσμα ήταν πέραν της ατιμωρησίας της διεθνούς επεμβάσεως και της καταπάτησης της 

κυριαρχίας της Νικαράγουας με την εμπλοκή των ΗΠΑ στα εσωτερικά της ζητήματα μέσω 

μεταξύ άλλων μεθόδων της χρηματοδότησης των ανταρτών Contras στον αγώνα τους 

εναντίον του καθεστώτος των Sandinistas
144

, να ακολουθήσει και η παραίτηση εκ μέρους του 

ενάγων επί κάθε περαιτέρω δικαιώματος ασκήσεως προσφυγής
145

 ως επακόλουθο του τέλους 

του Ψυχρού πολέμου το 1991.  

 Με την ανάδειξη ενός νέου κανόνα αναγκαστικού δικαίου, τα διεθνολογικά 

αποτελέσματα των διεθνών επεμβάσεων και οι τυχών συνταχθείσες συνθήκες υπό την απειλή 

ή χρήση βίας, κατά παράβαση των επτά αρχών του διεθνούς δικαίου οι οποίες είναι 

ενσωματωμένες στο Χάρτη των ΗΕ και ως εκ τούτου τα όποια αποτελέσματα θεωρούνται 

καταρχήν άκυρα, δύναται να γίνουν στη συνέχεια αποδεκτά στη διεθνή νομιμότητα ως jus 

cogens που παράχθηκε για την επιβολή της τάξης σε sui generis περιπτώσεις όπου απειλείται 

η ζωή των αμάχων με πρόφαση το ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Τουτέστιν, είναι δυνατή, όπως καταδείχθηκε στην προαναφερθείσα υπόθεση, η δημιουργία 

νέου κανόνα εφόσον αυτός δεν μπορεί να αντικρουσθεί, όπως έγινε και με την περίπτωση της 

κατά παράβαση των υποχρεώσεων ενός κράτους βάσει του διεθνούς εθιμικού δικαίου «να 

μην επεμβαίνει στις υποθέσεις ενός άλλου κράτους ∙ […] να μην κάνει χρήση βίας κατά 

άλλου κράτους ∙ […] (και) να μην παραβιάζει την κυριαρχία άλλου κράτους»
146

. 

  

                                                 
143

 A/RES/41/31. Η σχετική Απόφαση της ΓΣ των ΗΕ δεν υλοποιήθηκε ποτέ.  

Βλ. επίσης Schulte, C., Compliance with Decisions of the International Court of Justice,  New York: Oxford 

University Press, 2004, pp. 282-285. 
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 Η παράνομη επέμβαση των ΗΠΑ συνδέθηκε και με το λεγόμενο πολιτικό σκάνδαλο Iran-Contra gate, όπου η 

παράνομη πώληση οπλισμού στο Ιράν από τις ΗΠΑ μέσω του Ισραήλ, ενώ μαινόταν ο πόλεμος του Κόλπου 

Ιράκ-Ιράν (1980-1988),  χρηματοδότησε τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Νικαράγουα.  

http://users.erols.com/mwhite28/iraniraq.htm  [11 Ιουλίου 2011] 
145

 ICJ, Communiqué No. 91/28, 27 September 1991. 
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 Απόφαση του ΔΔ: Nicaragua v. United States (Merits), ICJ, Communiqué No. 86/8, 27 June 1986, Decisions 3-5. 

http://users.erols.com/mwhite28/iraniraq.htm
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 Με την παράθεση της προηγούμενης υπόθεσης και μελέτης περιπτώσεως σκοπεύουμε 

να συνδέσουμε το ψυχροπολεμικό με το μετά-ψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα σε σχέση με 

τα εγειρόμενα ζητήματα. Τα καθεστώτα καθηλωμένης σύγκρουσης (frozen conflicts) που 

επινοήθηκαν στη Β-Ε και το Κοσσυφοπέδιο μετά τις μεταψυχροπολεμικές διεθνείς 

επεμβάσεις, κατά κύριο λόγο του ΝΑΤΟ, και ενός επί του παρόντος άγνωστης μορφής 

μελλοντικού καθεστώτος στη Λιβύη, κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνείς ειρηνευτικές 

συμφωνίες
147

. Η νομιμότητα και η νομιμοποίηση τους κατά κανόνα γίνεται ευρέως αποδεκτή 

είτε de facto είτε de jure.
148

 Για την επίτευξη όμως των συμφωνιών αυτών από τα εμπόλεμα 

μέρη προηγήθηκε η κατακραυγή και αγωνία της διεθνούς κοινότητας η οποία με τη σειρά της 

νομιμοποίησε τις επεμβάσεις της διεθνούς κοινωνίας που επακολούθησαν την κάθε 

περίπτωση συγκρούσεων. Η διαχείριση των συγκρούσεων αυτών από το ΝΑΤΟ, τα 

αποτελέσματα των διεθνών επεμβάσεων και η νομική-κανονιστική ένταξη της πολιτικής-

στρατιωτικής επίλυσης της κάθε σύγκρουσης με τη χρήση βίας και όπλων από εξωτερικούς 

παράγοντες άλλους από το ΣΑ των ΗΕ, ανάμεσα τους ΔΠΟ και μεμονωμένες συμμαχίες 

προθύμων, αποτελούν επίμαχα ζητήματα (contentious issues) που αναζητούν αγωνιωδώς 

απάντηση.  

 Η εποικοδομητική ασάφεια του διεθνούς δικαίου την οποία καταδείξαμε στην 

παρούσα εργασία δεν επιτρέπει να δοθεί μία εύκολη και σαφή ανταπάντηση στα 

διατυπωθέντα ερωτήματα. Τα επίμαχα αυτά ζητήματα ωστόσο επιχειρεί η παρούσα ανάλυση 

να ξεδιαλύνει. Προηγουμένως όμως, επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος αυτός (της 

εποικοδομητικής ασάφειας) ελλοχεύει μεν και υποστηρίζεται από την αντίληψη του 

σεβασμού της αρχής της μη επεμβάσεως, αντιπαρέρχεται δε με την άποψη, όπως θα 

αναπτυχθεί στη συνέχεια, του νέου δόγματος Ευθύνης Προστασίας – Responsibility to 

Protect (RtoP) που υιοθετήθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής στο πλαίσιο της ΓΣ των 

ΗΕ το 2005
149

.  
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 Π.χ. Dayton & Rambouillet accords (S/1999/648) για Β-Ε και Κοσσυφοπέδιο αντίστοιχα. 

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380  & http://jurist.law.pitt.edu/ramb.htm  [12 Ιουλίου 2011] 
148

 Οι υφιστάμενες συνθήκες / καταστάσεις ως εκ πραγματικότητας (de facto) και όχι εκ δικαιώματος (de jure). 

Μία κυβέρνηση μπορεί, για παράδειγμα, να αναγνωρίζει μια ξένη κυβέρνηση η οποία εκ των πραγμάτων έχει 

τον έλεγχο μιας χώρας, ακόμη και αν δεν έχει καταρχήν νόμιμο δικαίωμα, βάση δικαίου δηλαδή, να ασκεί 

κυριαρχία στη χώρα αυτή. Από τα Λατινικά de facto (of its own kind) και de jure (As a matter of legal right). 

Συγκρινόμενα μεταξύ τους, μπορεί ένα κράτος να αναγνωρίζεται και με τις δύο μορφές, είτε μόνο με τη μία.  

"de facto" & “de jure” A Dictionary of Law, Ed. Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, Oxford University Press,  

Oxford Reference Online, 2009.  

http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t49.e1059   

& http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t49.e1077  [23 Απριλίου 2011] 
149

 Η διάσκεψης κορυφής του 2005 (14-16 Σεπτεμβρίου), αποτέλεσε συνέχεια της συνόδου κορυφής των ΗΕ του 

2000 για τη Χιλιετία (2000 Millennium Summit), η οποία οδήγησε στην Διακήρυξη των Αναπτυξιακών Στόχων 

της Χιλιετίας (Millennium Development Goals). 

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380
http://jurist.law.pitt.edu/ramb.htm
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t49.e1059
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t49.e1077
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 Με αφετηριακό σημείο τις κατέχουσες εξέχουσας σημασίας έννοιες αυτές, ακολουθεί 

η επανεκκίνηση του ΝΑΤΟ στον εικοστό πρώτο αιώνα, σε συνέχεια της υπαρξιακής του 

αναζήτησης κατά την τελευταία περίοδο του εικοστού αιώνα. Η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ από 

ένα περιφερειακό σύστημα συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, σε μία διεθνή κοινωνία 

κρατών και τα συμφραζόμενα της, με ρόλο και λόγο στην επίλυση συγκρούσεων, 

επιχειρηματολογείται στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας που ακολουθεί. 

 

Στο επίπεδο των αρχών, η εθνική κυριαρχία, η ισότητα μεταξύ των κρατών, η μη επέμβαση, οδηγούν στην αναρχία ∙ 

στο επίπεδο των πραγματικών καταστάσεων, η ισχύς των Μεγάλων Δυνάμεων και οι επεμβάσεις τους επιβάλλονται 

εκ των πραγμάτων.
150
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 Όπ. αναφ. ο παγκοσμίως γνωστός εφευρέτης Paul Reuter στο Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ. σ. 57. 
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 IV. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην επίλυση συγκρούσεων 

 IV.1  Περιφερειακό σύστημα συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, 

   διάστασης διεθνούς κοινωνίας κρατών 

 Η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας 

 

 Μέσω της Νατοϊκής μεθόδου, όπως έχει ήδη περιγραφεί, επιδιώκεται η αναγκαία 

χαλιναγώγηση της ορμής του Χομπσιανού Λεβιάθαν
151

, εν την απουσία ενός «παγκόσμιου 

κοινωνικού συμβολαίου»
152

 στις επιδιωκόμενες στρατιωτικής φύσεως επεμβάσεις του 

ηγεμόνα-υπερδύναμης του διεθνούς συστήματος, δηλαδή των ΗΠΑ.  

 Σύμφωνα με τη θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας, στο πλαίσιο των παγκόσμιων ή 

περιφερειακών πολυμερών δομών-θεσμών
153

 διπλωματίας (ΟΗΕ-ΝΑΤΟ), οι μεσαίες και 

σύμμαχες χώρες που πλαισιώνουν τη μοναδική μεγάλη δύναμη (δηλαδή τις ΗΠΑ) «έχουν τη 

δυνατότητα […] να ασκήσουν καλύτερα το ρόλο του αντίβαρου ή της κριτικής 

επαγρύπνησης, χωρίς τον οποίο η μονοπολική δομή του διεθνούς συστήματος κινδυνεύει να 

οδηγήσει στο μονομερισμό, όταν η μεγάλη δύναμη δεν έχει ακόμα επιλέξει τον 

απομονωτισμό»
154

.  

 Αντιθέτως, όπως καταδείχθηκε προηγουμένως στην περίπτωση τουλάχιστον του Ιράκ 

κατά το 2
ο
 πόλεμο του Κόλπου, όποτε η ηγεμονική δύναμη ενήργησε μονομερώς, αυτή η 

δράση της πραγματωνόταν εκτός του συγκεκριμένου Νατοϊκού συστήματος συλλογικής 

ασφάλειας. Εξαίρεση αποτέλεσε η Νατοϊκή συλλογική επέμβαση ενάντια στη Σερβία, κατά 

την κρίση του Κοσσυφοπεδίου, η οποία όμως επείχε εκ των υστέρων νομιμοποιητική 

αιτιολόγηση όπως καταδείξαμε προηγουμένως. 
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 Με την λεκτική αναφορά στο Χομπσιανό Λεβιάθαν, αναφερόμαστε στο αριστούργημα της πολιτικής φιλοσοφίας 

το οποίο γράφτηκε από τον Thomas Hobbes το 1651. Με το σύγγραμμα αυτό, αποσκοπούσε στο να αιτιολογήσει 

την έννοια της απόλυτης κυριαρχίας με τη μορφή της έμπρακτης της υπόστασης όπως αυτή αντιστοιχεί στην 

απόλυτη κυριαρχία του ενός, του Μονάρχη και την απόλυτη του εξουσία, ο οποίος στην παρούσα ανάλυση 

δυνητικά αντιστοιχείται στις ΗΠΑ. 

Βλ. Hobbes, T., Λεβιάθαν ή Ύλη, Μορφή και Εξουσία μιας Εκκλησιαστικής και Λαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (Leviathan or 

The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil), Αθήνα: Γνώση, 2006 (Λονδίνο, 1651). 

Για μία γραφική απεικόνιση του βιβλικού τέρατος και τη στοχαστική πολιτική του αντιστοίχηση: 

βλ.  Παράρτημα V: Η χαλιναγώγηση του Λεβιάθαν. 
152

 Αναφερόμαστε σε «παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο» ως αντίστοιχο του εθνοκρατικού κοινωνικού συμβολαίου (social 

contract) ανάμεσα στο λαό κάθε κρατικής οντότητας και την εκπαραχώρηση της εξουσίας και του μονοπωλίου βίας σε μία 

ανώτατη αρχή, την εκτελεστική εξουσία, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και συμβίωσης.  

Βλ. Bull, H., Η άναρχη κοινωνία: μελέτη της τάξης στην παγκόσμια πολιτική, επιστ. επιμ. Κουσκουβέλης, Η. Ι. 

και Ήφαιστος, Π., Αθήνα: Ποιότητα, 2001, σ. 17 και Ήφαιστος, Π., Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο 

επιστημονικής μελέτης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Διαδρομή, αντικείμενο, περιεχόμενο και γνωσιολογικό 

υπόβαθρο, Αθήνα: Ποιότητα, 2003, σ. 95. 
153

 Αναφερόμαστε σε θεσμούς με την ίδια εννοιολογική σημασία του κανόνα και του μέσου: «[Ό]πως κάθε καθεστώς ή 

θεσμός, η συλλογική ασφάλεια είναι ταυτόχρονα κανόνας και μέσο». Βλ. Σπυρόπουλος Γ. Μ., 2010, όπ. πρ. σ. 341. 
154

 Σπυρόπουλος Γ. Μ., 2010, όπ. πρ. σ. 322. 
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 Εμβαθύνοντας την προαναφερθείσα τελεολογία, του συγκερασμού Ρεαλισμού-

Ιδεαλισμού όπως αυτή επιδιώκεται μέσα από την οργάνωση του διεθνούς συστήματος 

συλλογικής ασφάλειας του ΟΗΕ, διαπιστώνουμε την μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ, μετά την πτώση 

του υπαρκτού σοσιαλισμού και της ΕΣΣΔ, από ένα οργανισμό / σύμφωνο συλλογικής άμυνας 

σε ένα σύστημα διεθνούς κοινωνίας κρατών
155

 συλλογικής ασφάλειας και άμυνας.
156

   

 Για τη διασαφήνιση της τελεολογίας, ακολουθούμε τη σχετική ανάλυση με το Φάσμα 

της διεθνούς κοινωνίας κρατών
157

 όπου κατανέμονται τα ιστορικά διεθνή συστήματα, με 

απαρχή το πρώτο Σουμερικό ανεπτυγμένο σύστημα κρατών έως και τη σύγχρονη διεθνή 

κοινωνία κρατών, από «πιο αυτοκρατορικά ολοκληρωμένα [δεξιό άκρο] έως […] πιο 

κατακερματισμένες ομάδες πολλαπλών ανεξαρτησιών [αριστερό άκρο]»
158

. 

 Εάν, αξιωματικά, στα δύο άκρα το εκκρεμές ταλαντεύεται μεταξύ αναρχίας / 

κατακερματισμού και απολυταρχίας / ολοκληρωτισμού, στο μέσο του φάσματος στηρίζεται η 

λεγόμενη υπόθεση της ηγεμονικής νόρμας.
159

 Η υπόθεση αυτή κατατάσσει στο μέσο του 

φάσματος το λεγόμενο Ηγεμονικό Κονσέρτο (ή πολλαπλή ηγεμονία), το οποίο έχει ως βάση 

προέλευσης του το Κονσέρτο της Ευρώπης του 1815. Την πολλαπλή ηγεμονία εντάσσουμε 

πληρέστερα στην ανάλυση μας στη συνέχεια σε σχέση με την τελεολογία της Αιώνιας 

Ειρήνης
160

, όπου η Ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση της Ειρήνης και επιδιώκεται μέσω της 

επίλυσης των συγκρούσεων με βάση το διεθνές δίκαιο και το Χάρτη των ΗΕ.  
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 Η χρήση του όρου «σύστημα διεθνούς κοινωνίας κρατών» αναφέρεται στην ορολογία «σύστημα κρατών» 

(Wight, M., 1966, p. 35, Butterfield, H., 1965 όπ. αναφ. Watson, A., 2006, όπ. πρ., σσ.  24-25) και  

«διεθνής κοινωνία» (Bull, H., 1977,  p. 11) με την ίδια ακριβώς σημασία, [βλ. επόμενη υποσ. 168].  

Για εκτενέστερη βιβλιογραφία βλ. Παράρτημα VIII: Θεωρήσεις Διεθνών Σχέσεων.  

Επιπρόσθετα, στο εισαγωγικό του σημείωμα για την Άναρχη Κοινωνία, ο καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος 

αναφέρει ότι «[Τ]ο ¨σύστημα κρατών¨, όπως το ονομάζει ο Bull, αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας ¨άναρχης 

διεθνούς κοινωνίας κρατών¨». Βλ. Bull, H., 2001, όπ. πρ. σ. 17. 
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 Αναφερόμαστε στη συλλογική ασφάλεια και άμυνα σύμφωνα με το νέο δόγμα / ατζέντα του ΝΑΤΟ. 

Βλ. προηγούμενη υποσ. 101. 
157

 Για μία διαγραμματική απεικόνιση του φάσματος (pendulum) της διεθνούς κοινωνίας κρατών, η οποία βασίζεται 

στην υπόθεση της ηγεμονικής νόρμας, όπως παρατίθεται στο εισαγωγικό σημείωμα των Buzan B. και Little R. στην 

επανέκδοση του Watson, A., The evolution of international society: a comparative historical analysis, New York: 

Routledge, 2009, pp. xxiii-xxiv, βλ. Παράρτημα VI: Αλληγορικό Εκκρεμές Διεθνούς Κοινωνίας. 
158

 Watson, A., Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας: μία συγκριτική ιστορική ανάλυση, επιστ. επιμ. Παπασωτηρίου 

Χ., και Ήφαιστος, Π., Αθήνα: Ποιότητα, 2006, σ. 51.  
159

 Νόρμα με την έννοια του προτύπου, του επαναλαμβανόμενου κανόνα. 
160

  Για τον Καντ, η Αιώνια Ειρήνη είναι ένα ιδανικό (ideal), όχι με την έννοια της θεωρητικής ουτοπικής 

ιδέας […] αλλά με την έννοια της ηθικής αρχής (moral principle), η οποία θα έπρεπε να είναι, και ως εκ 

τούτου μπορεί να είναι επιτεύξιμη. 

Βλ. Kant, I., Perpetual Peace: a Philosophical essay, scientific ed. and translation Campbell S. M., London: 

George Allen & Unwin Ltd, 3
rd

 ed. 1917 [1795], p. vi. 

 Με την τελεολογία της Αιώνιας Ειρήνης αναφερόμαστε στο μνημειώδες έργο του Immanuel Kant 

Perpetual Peace (Αιώνια Ειρήνη). Στο έργο αυτό κατέγραψε σε σειρά άρθρων τη δρομολόγηση της αιώνιας 

ειρήνης όπου για την παρούσα εργασία εξέχουσα σημασία κατέχει η αναφορά του στο σεβασμό της κυριαρχίας 

των ανεξάρτητων κρατών, μικρών ή μεγάλων.  

Βλ. Kant, I., 1917, όπ. πρ. σ. 108. 
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 Σε αυτό το πλαίσιο, η επικράτηση και η διάρκεια μίας οποιασδήποτε πολλαπλής 

ηγεμονίας ισχυρότερων δυνάμεων κάθε διεθνούς συστήματος κρατών εξαρτάται από τρεις 

παράγοντες:
161

 

1. το υλικό πλεονέκτημα που επιφέρει στο σύνολο των δρώντων του συστήματος αυτού,  

2. τη μεγιστοποίηση της νομιμοποίησης του και  

3. την ικανότητα ισορροπίας του μεταξύ των δύο άκρων του φάσματος.  

 Σε συνάφεια με τις προϋποθέσεις αυτές, η Ηγεμονία αρχικά ορίζεται ιδανικά ως η 

περίπτωση όπου «μία ή περισσότερες δυνάμεις είναι σε θέση υπό μία έννοια να καθορίσουν 

[και να εφαρμόζουν] τους νόμους λειτουργίας (lay down the law) ενός συστήματος 

ανεξαρτήτων κρατών»
162

. Η τολμηρή αυτή υπόθεση υπονοεί μία φυσική τάξη πραγμάτων 

στην παγκόσμια ιστορία, όπου, ο ηγεμονικός τύπος συστημάτων τείνει να είναι ο κανόνας 

στις διεθνείς σχέσεις των κρατών. 

 Η επιχειρηματολογία αυτής της υπόθεσης βρίσκει κατά το ήμισυ έρεισμα στη 

συστημική προσέγγιση της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων του αμυντικού ρεαλισμού. 

Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, ο κύριος σκοπός των διεθνών δρώντων / κρατών ενός 

διεθνούς συστήματος είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας τους και η επιβίωση τους. Όσο η 

έννοια της αυτοβοήθειας εξακολουθεί να ενυπάρχει στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, «ο 

στόχος της διατήρησης της θέσης ισχύος του κάθε έθνους-κράτους υπερτερεί όλων των 

υπολοίπων παραγόντων»
163

. Άρα, τα κράτη, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των 

πιθανοτήτων επιβίωσης και υποστατικής τους συνέχειας, «επενδύουν» συνεχώς στη 

διατήρηση της σχετικής τους ισχύος. Εμβαθύνοντας στην ανάλυση επισημαίνεται ότι, ο 

σκοπός αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα σε κατάσταση αναρχίας. Σε εντελώς 

αντίθετη κατεύθυνση, η επιχειρηματολογία ολοκληρώνεται με το συμπέρασμα ότι οι διεθνείς 

δρώντες, πέραν της αυτοκυριαρχίας, εξίσου επιδιώκουν τη διεθνή τάξη η οποία 

αποτελεσματικότερα επιτυγχάνεται υπό αυτοκρατορικό καθεστώς,
164

 λόγω του ότι ο 

ηγεμονικός τύπος συστημάτων παράγει σταθερότητα στο σύστημα πιο ολοκληρωμένα και 

ικανοποιητικά.  
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 Watson, A., 2006, όπ. πρ. σσ.  558-559. 
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 Όπ. αναφ. οι Buzan & Little, στο Watson, A., 2009, ibid. p. xxiii. 
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 Για τις βάσεις της συστημικής θεώρησης του δομικού ρεαλισμού (ή νεορεαλιστικής προσέγγισης της 

επιστήμης των διεθνών σχέσεων) βλ.:  

Waltz, K. N. Man, the State and War: a theoretical analysis, New York: Columbia University Press, 2001. 
164

 Watson, A., 2009, ibid, p. xxv. 
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 Κατά συνέπεια, οι διεθνείς πολιτικές ετερότητες αμφιταλαντεύονται μεταξύ σφύρας 

και άκμονος. Για αυτό το λόγο, στοχεύοντας στη διαύγεια των τριών ζητημάτων / 

παραγόντων, της ισορροπίας, της νομιμοποίησης και του υλικού πλεονεκτήματος, η 

σταθερότητα του διεθνούς συστήματος επιτυγχάνεται μόνο εάν εντάξουμε στα 

συμφραζόμενα την έννοια της διεθνούς κοινωνίας.  

 

 Η ευρεία έννοια της διεθνούς κοινωνίας 

 

 Όπου συνειδητά οι ετερότητες, βασισμένες σε κοινές πεποιθήσεις και θεωρήσεις περί 

της λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, δημιούργησαν κανόνες και διεθνή καθεστώτα, 

τότε μόνο διαπιστώνεται η μετενσάρκωση του συστήματος σε διεθνή κοινωνία. Κατά 

συνέπεια, υπεισέρχεται η έννοια της νομιμοποίησης, η οποία μεγιστοποιημένη «εισάγει ένα 

στοιχείο τριβής το οποίο επιδρά ανασταλτικά στις συστημικές δυνάμεις» των δύο άκρων.
165

 

Νομιμοποιημένα πλέον τα κράτη δρουν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου εκμαιεύοντας 

αποτελέσματα τα οποία ωθούν το διεθνές σύστημα είτε μακριά από τον κατακερματισμό του 

είτε αποτρέποντας την υποταγή του υπό μία απόλυτη δύναμη εξουσίας. Τέλος, το υλικό 

πλεονέκτημα της ισορροπίας στο μέσο του φάσματος επιφέρει θετικά οφέλη στο σύνολο των 

δρώντων του διεθνούς συστήματος κρατών, είτε αυτά ανήκουν είτε όχι στη διεθνή κοινωνία 

κρατών η οποία μέσω της πολλαπλής ηγεμονίας επιφέρει τη σταθερότητα και την υλική 

διεθνή τάξη.
166

 

 Στην υπόθεση που εξετάζουμε, ο βαθμός της ηγεμονικής διαχείρισης του διεθνούς 

συστήματος από το ΝΑΤΟ εξαρτάται εξίσου από το μέγεθος και τη χρονική συνάφεια της 

νομιμοποίησης των δράσεων του οργανισμού σε σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις. Η 

αλληλουχία των γεγονότων ως ιστορικός οδηγός, η οποία κατατάσσει το ΝΑΤΟ μακριά από 

το αριστερό άκρο των πολλαπλών ανεξαρτησιών και εγγύτερα στο ηγεμονικό κέντρο του 

φάσματος, μας οδηγεί στο συμπέρασμα της επαναλαμβανόμενης κυκλικής συνάρτησης 

μεταξύ των ΗΠΑ ως υπερδύναμης-ηγεμονίας και των λοιπών συμμάχων της στο ΝΑΤΟ με 

την ιδιότητα της κοινής ηγεμονίας. Το ΝΑΤΟ στην προσπάθεια του να ισορροπήσει ακριβώς 

στο κέντρο του φάσματος αμφιταλαντεύεται μεταξύ μίας περισσότερο αυτόνομης δράσης των 

κυρίαρχων μελών του και μίας ομόφωνης συμβιβαστικής συλλογιστικής πραγματικότητας.  
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 Όπ. αναφ. οι Buzan & Little, στο Watson, A., 2009, ibid, p. xxv. 
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 Στην ανάλυση αυτή συμπεραίνεται ότι, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της συμμαχίας του 

ΝΑΤΟ ήταν περισσότερο ανεξάρτητα σε σχέση με το αντίπαλο αμυντικό σύμφωνο, τη 

Σοβιετική Συμμαχία, όπου η ΕΣΣΔ ασκούσε επικυριαρχία επί των κρατών-μελών του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας (Warsaw Pact)
167

 καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξης του την περίοδο 

1955-1991.
168

 Ο φόβος εγκαθίδρυσης μίας σοβιετικής ηγεμονίας στην Ευρώπη οδήγησε τα 

δυτικοευρωπαϊκά κράτη κάτω από το Αμερικάνικο (ΗΠΑ) ηγεμονικό πρότυπο προς το 

κέντρο του φάσματος της διεθνούς κοινωνίας κρατών. Στον αντίποδα, η Σοβιετική ηγεμονία 

επέβαλε, στους κατ’ όνομα συμμάχους της, την ολοκληρωτική / αυτοκρατορική υποταγή τους 

προς το δεξιό άκρο του φάσματος της διεθνούς κοινωνίας κρατών.
169

 Στην εξέλιξη όμως των 

γεγονότων, η ηγεμονία των ΗΠΑ επέφερε ρήξεις με τους συμμάχους της με κορύφωση την 

αποχώρηση της Γαλλίας επί προεδρίας Charles De Gaulle από το στρατιωτικό σκέλος της 

συμμαχίας το 1967, μακρύτερα από το κέντρο του φάσματος προς το αριστερό του άκρο.
170

 

Απεναντίας, με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, η κοινή ηγεμονία της Νατοϊκής 

Συμμαχίας ενισχύθηκε όπως καταδεικνύει και η στρατιωτική ολική επαναφορά της Γαλλίας 

επί προεδρίας Nikola Sarkozy το 2009, εγγύτερα πάλι προς το κέντρο του φάσματος. 

 Την τελευταία εικοσαετία το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην ιστορία 

του στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός της στενής γεωγραφικής του υπευθυνότητας, στη Β-Ε, 

στο Κοσσυφοπέδιο, στο Αφγανιστάν, στον κόλπο του Άντεν (Ανατολική Αφρική) και στη 

Λιβύη. Επιπλέον, ενέταξε στους κόλπους του δώδεκα νέα κράτη μέλη, όλα ανήκοντα στο 

πρώην αντίπαλο κομμουνιστικό στρατόπεδο. Περαιτέρω ενίσχυσε τη θεσμική του σχέση με 

τον ΟΗΕ με αποκορύφωμα την επιστροφή της Γαλλίας στις στρατιωτικές δομές της 

συμμαχίας όπως προαναφέρθηκε.  

 Στη παρούσα  ηγεμονική νόρμα διαπιστώνουμε, όπως διαφάνηκε προηγουμένως, ως 

«φυσική» εξέλιξη της διεθνούς τάξεως και των διεθνών φαινομένων, μία μετατόπιση του 

ΝΑΤΟ προς το συγκεντρωτικό δεξιό άκρο στο φάσμα της διεθνούς κοινωνίας κρατών, βάσει 

της προσέγγισης της Αγγλικής Σχολής.  
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 Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας (1955-1991), επίσημα Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας, 

δημιουργήθηκε στις 14 Μαΐου 1955 ως αντίδραση του Ανατολικού Κομμουνιστικό Συμπλέγματος στην ένταξη 

της τότε Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ.  

«Το σύμφωνο αυτό, υπογράφτηκε από τη Σοβιετική Ένωση και όλες τις χώρες δορυφόρους της και αποτελούσε 

έναν περιφερειακό οργανισμό ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Χάρτη του ΟΗΕ».  

Βλ. Calvocoressi, P., 2004, ibid. σσ.  441-442. 
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 Christopher Bellamy "Warsaw Pact", The Oxford Companion to Military History, ed. Richard Holmes, Oxford 

University Press, Oxford Reference Online. Glasgow Libraries, 2001.  

http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t139.e1364   [11 Απριλίου 2011] 
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 Watson, A., 2006, όπ. πρ. σσ. 131-132. 
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 Watson, A., 2006, όπ. πρ. σ. 508. 
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 Αυτή καθαυτή η οντολογία του ΝΑΤΟ, η διασφάλιση της άμυνας και της ασφάλειας 

των μελών του με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, σήμερα, έχει μετουσιωθεί σε πράξεις. Σε 

αυτό το εννοιολογικό περίγραμμα, η αλληλουχία των εννοιών της ισχύος, της ασφάλειας και 

της τάξης αναπτύσσονται στη συνέχεια της εργασίας αυτής.  

 

 Ισχύς-Ασφάλεια 

 

 Αν στη μία όψη του νομίσματος των διεθνών σχέσεων αντικατοπτρίζεται η 

ιδεαλιστική συνεργασία, στην άλλη αντανακλάται η ρεαλιστική ισχύς. Αντίστοιχα, ενώ στην 

οικουμενική διάσταση εικονίζεται η ειρηνική διαδικασία επίλυσης διενέξεων, στη ρεαλιστική 

όψη των φαινομένων απεικονίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις.  

 Έχει προ πολλού διαπιστωθεί ότι σε μεγάλο βαθμό οι διακρατικές σχέσεις 

αφιερώνονται στις συγκρούσεις, τους ανταγωνισμούς και τις διαμάχες όπως επίσης και στις 

ενδοσυνοριακές συρράξεις.
171

 Με αυτά τα δεδομένα, ως το σκληρό νόμισμα της διεθνούς 

πολιτικής αναδεικνύεται η στρατιωτική ισχύς.
172

 Η τελευταία λειτουργεί ως μέσο υλοποίησης 

του εθνικού συμφέροντος των κρατών, δηλαδή της ασφάλειας και της επιβίωσης τους.
173

  

 Σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο, τα εικοσιοκτώ κράτη-μέλη του οργανισμού 

κατέχουν συλλογικά μία άνευ προηγουμένου ικανότητα επίδειξης στρατιωτικής ισχύος. Οι 

Σύμμαχοι, εκ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και η Γαλλία είναι πυρηνικές 
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 Κουλουμπής, Θ., στο Κουλουμπής, Θ., Κουφά, Κ., Σβολόπουλος, Κ., Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς 

Κοινωνίας, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1985, σσ. 89-91. 
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  Σύμφωνα με τον καθηγητή Kenneth Waltz: Κύριο νόμισμα των διεθνών σχέσεων είναι η ισχύς και 

κύριος σκοπός των κρατών η κατοχύρωση της ασφάλειάς τους, δηλαδή η επιβίωση, η διατήρηση της 

εδαφικής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας ως του υπέρτατου και κοσμοθεωρητικά επικυρωμένου 

συμφέροντος». Υπέρτατου και κοσμοθεωρητικά επικυρωμένου καθότι οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς 

δικαίου είναι πιο σοφές απ’ ότι οι καταχρηστικές ερμηνείες των ηγεμονικών κρατών και όσων 

διανοουμένων τα υπηρετούν. Υπευθυνότητα και ορθολογισμός, ακριβώς, απαιτεί προσεκτική και φειδωλή 

χρήση των όρων βαρβαρότητα, πολιτισμός και πολιτική. Πολιτική  ως πολιτισμός νοείται μόνο 

Αριστοτελικά στο πλαίσιο του πολιτειακού βίου όπου συγκροτείται κοινωνική ένωση και Πολιτικό γεγονός 

που παράγει κριτήρια δικαιοσύνης συμβατά με την ανθρωπολογική ετερότητα κάθε κοινωνικής οντότητας. 

Και στον Καταστατικό Χάρτη αυτό καταγράφηκε ρητά και σαφώς πως απαγορεύεται κάθε ενέργεια ή 

δράση που παρεμβαίνει στην εσωτερική δικαιοταξία.  

Χάρτης ΗΕ, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, §7:.Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το 

δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία 

οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα για ρύθμιση σύμφωνα 

με τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των 

εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7. 

Όπ. αναφ. ο καθηγητής Ήφαιστος Παναγιώτης στο διαδικτυακό του ιστοχώρο: 

http://www.ifestosedu.gr/54waltzduo.htm   [15 Απριλίου 2011]     
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 Για τη θεμελίωση της θεώρησης του δομικού ρεαλισμού: βλ.: 

Waltz, K. N., Theory of international politics,  New York: McGraw-Hill, c1979.  

Επιπλέον, για τα βασικά αξιώματα της θεώρησης και μία συγκριτική παρουσίαση των κυρίαρχων θεωρητικών 

υποδειγμάτων / θεωρήσεων της επιστήμης των διεθνών σχέσεων:  

βλ. Παράρτημα VIII, Θεωρήσεις Διεθνών Σχέσεων. 
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δυνάμεις και μόνιμα μέλη του ΣΑ, δύναται να κινητοποιήσουν μία συνολική στρατιωτική - 

μαχητική ικανότητα πέραν των 178 εκατομμυρίων ανδρών.
174

  

 Επίσης, για να αντιληφθούμε και το οικονομικό μέγεθος που αντιστοιχεί στις 

αμυντικές δαπάνες εξοπλισμού, συντήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας όπως επίσης και 

έρευνας και τεχνολογίας, οι Σύμμαχοι δαπανούν  από το ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο τους 

Προϊόν (ΑΕΠ) πέραν του ενός τρισεκατομμυρίων Δολαρίων συνολικά ή κατά μέσο όρο 2% 

επί του ΑΕΠ τους
175

 

 Σε συνάρτηση με τα μεγέθη αυτά, αλλά και αναφερόμενοι στο ισχυρό αυτό νόμισμα 

της στρατιωτικής ισχύος, με κορωνίδα τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην 

περιοχή δράσης του οργανισμού, το ΝΑΤΟ εντάσσεται στο δεξιό άκρο ενός άλλου φάσματος 

(spectrum) όπου συγκεντρώνονται οι ΔΟ με αρμοδιότητες υψηλής διεθνούς πολιτικής (hard-

power politics).
176

 Κατά πόσον συσχετίζονται το κάθε θεωρητικό εκκρεμές με το άλλο είναι 

ζήτημα που χρήζει περαιτέρω επιστημονικής διερεύνησης. Διερεύνηση σχετικά με το εάν 

αποτελεί σύμπτωση ή όχι το γεγονός της δράσης του ΝΑΤΟ σε διεθνή φαινόμενα σχετικά με 

τη διεθνή τάξη και ασφάλεια και παράλληλα η μετατόπιση του προς μία περισσότερο 

αυτόνομη δράση, τουλάχιστον όπως διαφάνηκε στην περίπτωση του ζητήματος του 

Κοσσυφοπεδίου, έστω και με την εκ των υστέρων διαφιλονικούμενη νομιμοποίηση της 

στρατιωτικής επιχείρησης του κατά της Σερβίας το 1999. Αδιαμφισβήτητο είναι το τι 

επακολούθησε της προηγηθείσας θεωρητικής και περιπτωσιολογικής συζήτησης, όπου η 

ασφάλεια εισέρχεται και επίσημα στη φρασεολογία των εκπροσώπων του ΝΑΤΟ, στον σκοπό 

ύπαρξης του, στη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη αποστολών στις κατά την υφήλιο 

διαχειρίσεις συγκρούσεων όπου το ΝΑΤΟ έδρασε και δρα καταλυτικά.  
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 USA, Central Intelligence Agency (CIA), The World Fact Book, 2011.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2025.html#ca   [12 April 2011] 

Βλ. επίσης Παράρτημα II, Βασικά Χαρακτηριστικά ΝΑΤΟ. 
175

 Βλ. Παράρτημα VII, Αμυντικές Δαπάνες μελών ΝΑΤΟ.  

 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το SIPRI Military Expenditure Database, © SIPRI 2011. Το SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute) είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό διεθνές ινστιτούτο (think tank) περί των 

συγκρούσεων, των εξοπλισμών, του ελέγχου τους και του αφοπλισμού. Ιδρύθηκε το 1966 και παρέχει υπηρεσίες 

δεδομένων, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικών / προτροπές / συστάσεις, βασισμένες σε ελεύθερες πηγές, προς κάθε 

λογής υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές, μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ενδιαφερόμενο κοινό.  

http://www.sipri.org/about  [12 Απριλίου 2011] 

 Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ, συγκρινόμενη με τις στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, κατέχει μηδαμινή 

σημασία προς αναλογία 1:1000. Βλ. υποσ. 8 στην εισαγωγή. 
176

 Evans, J. G., The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All, Massachusetts: The 

Brookings Institution, 2008, p. 190.  

 Στην αντίθετη κατεύθυνση τοποθετούνται οι ΔΟ χαμηλής διεθνούς πολιτικής (soft power politics) οι οποίοι 

κυρίως δραστηριοποιούνται με ζητήματα ήπιας ισχύος, δηλαδή μεταξύ άλλων με θέματα πολιτισμού-εκπαίδευσης-

επιστήμης (UNESCO), μετανάστευσης (IOM), εργασίας (ILO) και διαδικασιών/διεκπεραίωσης (ΙΑΤΑ) στο αριστερό 

άκρο του φάσματος. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2025.html#ca
http://www.sipri.org/about
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 Αυτός ο καταλυτικός ρόλος του ΝΑΤΟ είναι που παράγει τις δυνάμεις εκείνες που 

απαιτούνται για να κινητοποιήσουν την αναγκαία πολιτική βούληση και την πραγματική 

στρατιωτική συμμετοχή των κρατών μελών του στις Νατοϊκές ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

(NATO-led Peace Keeping Operations) ανά την υφήλιο.  

 

 Ασφάλεια-Τάξη 

 

 Κατά αυτόν τον τρόπο, η διεθνής αυτή κοινωνία
177

 των εικοσιοκτώ κρατών 

επιτυγχάνει τουλάχιστον θεωρητικά την πολυπόθητη διεθνή Τάξη
178

 της Αγγλικής Σχολής της 

επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων.
179

 Όπως χαρακτηριστικά συνοψίζεται από τα γραφόμενα 

στην Άναρχη Κοινωνία: 

Η τάξη σε αντίθεση με την αταξία (αναρχία)
180

 […] ορίζεται ως μία πραγματική ή 

πιθανή κατάσταση ή κατάσταση των πραγμάτων […] (εστιαζόμενη) στα διαρκή 

προβλήματα της πολιτικής οργάνωσης του ανθρώπου ή των θεσμών […] (θεωρώντας) 

την τάξη ως κάτι που μπορεί να υπάρξει και που έχει υπάρξει ανεξάρτητα από το 

διεθνές δίκαιο και τη διεθνή οργάνωση.
181

 

 Με άλλα λόγια, οι διεθνικές
182

 σχέσεις που απορρέουν από την αλληλεξάρτηση ή την 

έντονη συνεργασία των κυρίαρχων κρατών οδηγούν στη δημιουργία διεθνών θεσμών.  

                                                 
177

 Σύμφωνα με το Hedley Bull:  

[Μ]ία Κοινωνία Κρατών – Διεθνής Κοινωνία – υπάρχει, όταν μία ομάδα κρατών που έχουν επίγνωση 

ορισμένων κοινών συμφερόντων και κοινών αξιών σχηματίζουν μια κοινωνία υπό την έννοια ότι 

αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους να συνδέονται με ένα κοινό σύνολο κανόνων στις μεταξύ τους σχέσεις 

και να συμμετέχουν στη λειτουργία κοινών θεσμών. 

Βλ. Bull, H, 2001, όπ. πρ. σ. 51. 
178

 Η έννοια της Τάξης στο διεθνή χώρο υπό συνθήκες διεθνούς ετερότητας όπως την προσεγγίζει το θεωρητικό 

υπόδειγμα της διεθνούς κοινωνίας ταυτολογείται με την έννοια της Ασφάλειας όπως αντίστοιχα την προσεγγίζει 

η κυρίαρχη θεώρηση του Ρεαλισμού μέσω της ισχύος των διεθνών κρατικών δρώντων ή της Ειρήνης και 

Ασφάλειας όπως τις προσεγγίζει μέσω των ΔΟ η οιονεί θεώρηση του Πλουραλισμού/Ιδεαλισμού. 

 Για μία συγκριτική απεικόνιση των κύριων θεωρήσεων (paradigms) της επιστήμης των διεθνών 

σχέσεων όπως επίσης και της παράθεσης των βασικών τους αξιωμάτων και υποθέσεων:  

βλ. Παράρτημα VIII, Θεωρήσεις Διεθνών Σχέσεων. 
179

 Ο καθηγητής Stanley Hoffman αναφέρει χαρακτηριστικά, προλογίζοντας την Άναρχη Κοινωνία ως το πιο 

αντιπροσωπευτικό έργο της λεγόμενης Αγγλικής σχολής των διεθνών σχέσεων, ότι «η πρωτοτυπία της 

προσέγγισης αυτής οφείλεται στο ότι θεωρεί τις διεθνείς σχέσεις ως ένα πολύπλοκο σύνολο σχέσεων μεταξύ 

κρατών που συνιστούν μία διεθνή κοινωνία και όχι μόνο ένα ¨σύστημα κρατών¨».  

Βλ. Bull, H, 2001, όπ. πρ., σ. 21. Βλ. επίσης προηγούμενη υποσ. 155. 
180

 Διεθνής Αναρχία με την έννοια της «απουσία[ς] συγκεντρωτικής πολιτικής εξουσίας». 

Βλ. Σπυρόπουλος, Γ. Μ., 2010, όπ. πρ. σ. 195. 
181

 Bull, H, 2001, ibid. pp. 31-35. 
182

 Ο καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης επισημαίνει, κατά την επιμέλεια της Άναρχης Κοινωνίας, την κατά τον 

καθηγητή Hedley Bull σημασία της έννοιας διεθνικός (transnational) όπως την αντιλαμβάνονταν την περίοδο 

1970-90 οι θεωρητικοί της αλληλεξάρτησης (Keohane, R. O., Joseph, S. N., Hoffman, S.):  

«Διεθνικός δεν σημαίνει ‘υπερεθνικός’ και δεν περιγράφει καταστάσεις απώλειας της εθνικής κυριαρχίας και 

δημιουργίας νέων υπερεθνικών φορέων». Βλ. Bull, H., 2001, όπ. πρ., σ. 23 (υποσ.). 
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Οι διεθνικές αυτές σχέσεις, ως δραστηριότητες και διαδικασίες, συντελούνται από 

υποκείμενα-φορείς όπως και κάθε άλλο «φαινόμενο του κοινωνικού βίου», και συνεπώς η 

διεθνής κοινωνία, ως συνολική έννοια, πράττει κατά τον ίδιο τρόπο.
183

  

 Η σύγχρονη διεθνής κοινωνική-πολιτειακή ετερότητα (διεθνές σύστημα), ήτοι η 

διεθνής κοινότητα αποτελούμενη από κυρίαρχες συλλογικές οντότητες (κράτη),
184

 

δημιούργησε και συνεχίζει να οργανώνεται σε θεσμούς (ΔΟ). Κάποιοι εξ αυτών έχουν ως 

κυρίαρχη επιδίωξη τους την τιθάσευση της αναρχίας του διεθνούς συστήματος κρατών και ει 

δυνατόν την επιβολή της τάξης στη διεθνή πολιτική. Υπό τις προϋποθέσεις που αναλύθηκαν 

προηγουμένως, σε σχέση με τη νομιμότητα και τη νομιμοποίηση των διεθνών επεμβάσεων 

και το Χάρτη των ΗΕ, πρωτεύοντα ρόλο ανάμεσα σε αυτούς τους ΔΠΟ, μετά και την 

υιοθέτηση του νέου του δόγματος, κατέχει το ΝΑΤΟ. 

 

 Η στενή έννοια της διεθνούς κοινωνίας 

 

 Πέραν της ευρύτερης αντίληψης της έννοιας της διεθνούς κοινωνίας από την σκοπιά 

της πολιτικής της θεώρησης, ως αντικείμενο του κλάδου των διεθνών σχέσεων, υπάρχει και η 

στενότερη νομική αντίληψη της έννοιας αυτής, ως κύριο αντικείμενο του κλάδου του 

δημοσίου διεθνούς δικαίου. «Μπορούμε να πούμε ότι διεθνής κοινωνία με νομική έννοια 

είναι το νομικά ρυθμιζόμενο μέρος της διεθνούς κοινωνίας με πολιτική έννοια»
185

.  

 Όπως είδαμε προηγουμένως, η ιστορική πραγματικότητα με τις εναλλαγές των 

διαλεκτικών φάσεων του φαινομένου της οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, αναρχία-

ημιαναρχία-οργάνωση και αντίστροφα, εναλλασσόμενα κανονικοποιείται και αποδομείται στο 

φάσμα της εξέλιξης της διεθνούς κοινωνίας. Δηλαδή, στη ροή των γεγονότων, ως 

κανονικοποίηση της διεθνούς κοινωνίας εκλαμβάνουμε π.χ. τη δημιουργία της ΚτΕ και του 

ΟΗΕ. Ως αποδόμηση θεωρούμε αντίστοιχα τους Ναπολεόντειους πολέμους και τον 

τερματισμό του Βεστφαλιανού συστήματος ειρήνης και τον καταστροφικό Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο και τη διάλυση της ΚτΕ. 
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 Ευρυγένης, Δ., στο Κουλουμπής, Θ., Κουφά, Κ., Σβολόπουλος, Κ., Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς 

Κοινωνίας, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1985, σσ. 15-18. 
184

 Bull, H., 2001, όπ. πρ., σσ. 13-20. (Εισαγωγικό σημείωμα Παναγιώτη Ήφαιστου). 
185

  Για τον πολιτικό παρατηρητή της διεθνούς κοινωνίας τα στοιχεία νομικής οργάνωσης της είναι μια από 

τις σημαντικές παραμέτρους του επιστημονικού αντικειμένου του. Παράλληλα, ο νομικός, έχοντας ως 

αποστολή την ανάλυση και τη σύνθεση των νομικών στοιχείων που ανιχνεύει στο πλαίσιο της διεθνούς 

κοινωνίας, είναι φυσικό να στηρίζεται στην πολιτική έννοια της διεθνούς κοινωνίας και στη δουλειά του 

πολιτικού παρατηρητή της διεθνούς ζωής. 

Βλ. Ευρυγένης, Δ., 1985, όπ. πρ. σ. 19. 

Υιοθετούμε την άποψη αυτή ενοποιώντας έτσι εις ένα τον ορισμό του επιστήμονα και παρατηρητή διεθνολόγου 

στην παρούσα διπλωματική εργασία. 
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 Αναγνωρίζοντας τη θέση που κατέχουν οι κανόνες που δεν έχουν την ιδιότητα του 

δικαίου εξίσου με τους κανόνες εκείνους που έχουν την ιδιότητα του διεθνούς δικαίου για τη 

διασφάλιση της διεθνούς τάξης, σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας, στην παρούσα 

εργασία επιδιώκουμε τη διασαφήνιση της εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο διεθνές σύστημα κατά τη 

διαχείριση των κατά τόπους κρίσεων και συγκρούσεων αποσκοπώντας στην τελική επίλυση 

τους. Ως εκ τούτου, το Διεθνές Δίκαιο και οι Διεθνείς Οργανισμοί καθίστανται κομβικά 

σημεία στην ανάλυση αυτή αποσκοπώντας στη διαλεύκανση της ιδιότητας των 

προαναφερθέντων κανόνων. Συγχρόνως, η μεθοδολογική υιοθέτηση της ιστορικής και 

συγκριτικής, έστω σιωπηρής, φύσης στην εργασία αυτή, κατά το πρότυπο της ανάλυσης της 

ηγεμονικής νόρμας, σκοπό έχει να ξεδιαλύνει το θολό τοπίο μεταξύ των νομιμοποιημένων 

και μη νομιμοποιημένων κανόνων διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων στη σύγχρονο 

πολύ-πολικό διεθνές σύστημα.
186

  

 Εν κατακλείδι, όπως υπογραμμίστηκε προηγουμένως σχετικά με την μετατόπιση της 

διαχείρισης του συστήματος προς το πιο συγκεντρωτικό δεξιό άκρο του φάσματος, οι ΗΠΑ, 

ως η μοναδικά ατόφυα υπερδύναμη, μέσω της κοινής ηγεμονίας του διεθνούς συστήματος 

στο κοινό πλαίσιο συμφερόντων και αξιών μίας διεθνούς κοινωνίας είκοσι οκτώ διεθνών 

δρώντων-μελών του ΝΑΤΟ, διαχειρίζεται τα περί της διεθνούς υψηλής πολιτικής ζητήματα 

κυρίως με δύο τρόπους σε σχέση με το αλληγορικό εκκρεμές της διεθνούς κοινωνίας:  

 

1. Στη μία περίπτωση, στον περίγυρο του ηγεμονικού μέσου, η Αμερικανική ηγεμονία 

περιστρέφεται όταν οι διεθνείς στρατιωτικές της επιχειρήσεις κατέχουν είτε εκ των 

προτέρων είτε εκ των υστέρων χρίσμα νομιμοποίησης διεθνούς δικαίου (π.χ. διεθνείς 

επεμβάσεις ΝΑΤΟ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κοσσυφοπέδιο, στο Αφγανιστάν και 

στη Λιβύη). 

 

2. Στην αντίθετη περίπτωση, οι ΗΠΑ απομακρύνονται από το μέσο του εκκρεμούς προς 

τάσεις επιβολής, αυταρχισμού και διεθνούς αυτόνομου τοποτηρητή του συστήματος 

εκτός κάθε νομιμοποίησης διεθνούς δικαίου. Η απομάκρυνση τους υλοποιείται μέσω 

της υλοποίησης μονομερούς εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας βάσει του εθνικού 

τους συμφέροντος και μόνον (π.χ. 2
ος

 πόλεμος στον Κόλπο εναντίον του Ιράκ). 
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 Watson, A., 2006, όπ. πρ., σσ. 555-559. 
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 Η επακολουθία των διεθνών γεγονότων που συνθέτουν την αντικειμενική 

πραγματικότητα σε συνάρτηση με τις αρχές, τους κανόνες και τους θεσμούς που τη 

μορφοποιούν, όπως επίσης σε συνδυασμό με τις καταλυτικές επιπτώσεις σε οικουμενική 

κλίμακα των ιστορικών φαινομένων ως επισημάνσεις καθοριστικών δυναμικών 

παραγόντων,
187

 αποτελούν συνολικά το φάρο προσανατολισμού της παρούσας ανάλυσης που 

αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου των ΔΠΟ, και πιο συγκεκριμένα του 

ΝΑΤΟ, στη συνδιαχείριση των διεθνών υποθέσεων. Το περίγραμμα αυτό γεφυρώνει τα 

προγραφόμενα με το τελευταίο μέρος της εργασίας που ακολουθεί. 

 

Αν η «Ανθρωπιστική Επέμβαση» είναι πράγματι μία απαράδεκτη καταστρατήγηση της (κρατικής) κυριαρχίας, 

(τότε) πώς θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε μία (ενδεχόμενη νέα) Ρουάντα, σε μία Σρεμπρένιτσα – εναντίον 

κατάφωρων και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες προσβάλλουν κάθε 

έννοια της κοινής μας ανθρώπινης φύσης;
188

 

 

 IV.2  Μετεξέλιξη ΝΑΤΟ 

 Δόγμα Ευθύνης Προστασίας – Responsibility to Protect (RtoP) 

 

 Οι επεμβάσεις διεθνών δρώντων που αποσκοπούν στην επίλυση συγκρούσεων αρχικά 

επονομάσθηκαν λανθασμένα, σύμφωνα με σειρά ακαδημαϊκών και ερευνητών, ως 

«ανθρωπιστικές επεμβάσεις»
189

. «Βαπτίσθηκαν τοιουτοτρόπως λόγω του «ανθρωπιστικού» 

τους χαρακτήρα, υπό την έννοια της αποτροπής της καταστολής των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε τέσσερις τουλάχιστον περιπτώσεις όπως θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Οι 

επεμβάσεις αυτές ενέχουν τη λήψη «καταναγκαστικών μέτρων εναντίον ενός κράτους (με 

σκοπό) την προστασία των ανθρώπων εντός των συνόρων του, που υποφέρουν από σοβαρή 

απειλή (grave harm)»
190

 για τη ζωή τους. 
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 Σβολόπουλος, Κ., 1985, όπ. πρ., σσ. 27-29. Ως ιστορικά φαινόμενα ενδεικτικά αναφέρονται από τον καθηγητή 

Κωνσταντίνο Σβολόπουλο «ο εθνικισμός, ο ιμπεριαλισμός, η βιομηχανική επανάσταση και η αποικιακή εξάπλωση» (σ. 

29). Βλ. επίσης προηγουμένως κεφάλαιο I.1: Ιστορική αναδρομή εμπλοκής της ισχύος στη συνεργασία. 
188

 Όπ. αναφ. το 2000 ο ΓΓ των ΗΕ Kofi Annan στο Evans, J. G., The Responsibility to Protect: Ending Mass 

Atrocity Crimes Once and For All, Massachusetts: The Brookings Institution, 2008, p. 31. 
189

 Τη λανθασμένη ονομασία καταδεικνύουν οι Evans, J. G & Sahnoun, M., “The Responsibility to Protect”, 

Foreign Affairs, vol. 81:6, November/December 2002, p. 101- Simma, B., 1999, ibid. p. 5. 

Για ένα εναλλακτικό ορισμό όπου γίνεται αποδεκτή η έννοια των «ανθρωπιστικών επεμβάσεων» ως 

 η απειλή ή χρήση βίας σε διασυνοριακό επίπεδο από ένα κράτος (ή ομάδα κρατών) που αποσκοπεί στην 

 πρόληψη ή τον τερματισμό εκτενών και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

 ατομικό επίπεδο, άλλων των υπηκόων (του/των επεμβαίνων κράτους ή κρατών), χωρίς την άδεια του 

 κράτους στου οποίου το έδαφος ασκείται η επέμβαση.  

βλ. Holzgrefe, J. “The Humanitarian Intervention debate” in Holzgrefe, J. and Keohane, R., eds. Humanitarian 

Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas, 2003, p. 18. 

Επίσης βλ. Sung-han Kim, “The end of humanitarian intervention?”, Orbis: A Journal of World Affairs, vol. 47: 

4, Fall 2003, pp. 721-723.  
190

 Evans, J. G & Sahnoun, M., 2002, ibid. p. 99 
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 Σειρά διεθνούς κύρους προσωπικότητες έδωσαν τη δική τους ονομαστική χροιά στην 

επεμβατική αυτή πολιτική. Ο Γάλλος ακτιβιστής και πολιτικός Bernard Kouchner
191

            

και ο τ. πρωθυπουργός της Βρετανίας Tony Blair πρωτοστάτησαν στην προώθηση του 

δικαιώματος στην επέμβαση με επίκληση τον ανθρωπισμό
192

. Στην μετεξέλιξη της 

προσπάθειας απόδοσης μίας γενικά αποδεκτής ονομασίας στη μορφή αυτών των διεθνών 

επεμβάσεων σε μία εγγύτερη της πραγματικής τους διάστασης σημασία, η επίσημη υιοθέτηση 

του ήδη αναφερθέντος νεολογισμού Ευθύνης Προστασίας – Responsibility to Protect (RtoP) 

επιτεύχθηκε χάρη στον προεξέχοντα ρόλο που διαδραμάτισε ο τέως ΓΓ του ΟΗΕ Kofi Annan.  

 Κατά το πρότυπο της Έκθεσης για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (1994) του τ. ΓΓ των ΗΕ 

Boutros Boutros Ghali
193

, για την οικοδόμηση του νεολογισμού ευθύνης προστασίας 

επισημάνθηκε η έννοια της ατομικής κυριαρχίας (individual sovereignty). Με την έννοια 

αυτή γινόταν αναφορά «[σ]τη θεμελιώδη ελευθερία κάθε ατόμου, η οποία κατοχυρώνεται στο 

Χάρτη των ΗΕ»
194

. Η πιο θεμελιώδης ελευθερία κάθε ανθρώπου είναι πρωτίστως το 

δικαίωμα στη Ζωή. Όταν αυτό το δικαίωμα καταστρατηγείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 

ανεξαρτήτως αιτίας, τότε καταπατείται και το διεθνές δίκαιο όπως αυτό αναγνωρίζεται από το 

σύνολο της διεθνούς κοινότητας και ρητώς μέσα από το Χάρτη και τις συσχετιζόμενες του 

διεθνείς συνθήκες.  

                                                 
191

 Ο Bernard Kouchner κατείχε μεταξύ άλλων αξιωμάτων και καθηκόντων τη θέση του συν-ιδρυτή των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Médecins Sans Frontières (MSF)- και Γιατροί του Κόσμου 

- Médecins du Monde (MDM) -, τη θέση του Ειδικού Εντεταλμένου του ΓΓ των ΗΕ και του επί κεφαλής της UNMIK 

στο Κόσσοβο (1999-2001)  και του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας (2007-2010).   

 Το 1987 μαζί με τον καθηγητή δικαίου Mario Bettati ¨συνέλαβαν¨ την έννοια «Le droit d' ingérence», 

μία αμφιλεγόμενη όμως έννοια με διττή μορφή. Κατά πρώτον συγχέεται με τις λεγόμενες «εκπολιτιστικές 

αποστολές» του αποικιοκρατικού επεκτατισμού της Δύσης κατά το 19
ο
-20

ο
 αιώνα. Κατά δεύτερον στη Γαλλική 

η «ingérence» κατέχει σημασιολογία παρέμβασης (intervention) και παρεμβολής (interference), ήτοι της 

επέμβασης με χαρακτήρα επιβολής / εξαναγκασμού. 

Βλ. Evans, J. G., 2008, ό.π. σ. 33. 
192

 Evans, J. G., 2008, ό.π. σσ. 31-33. 

 Το «δικαίωμα στην επέμβαση» έχει απαρχές στο 19
ο
 αιώνα και την πολυμερή επέμβαση των Μεγάλων 

Δυνάμεων της εποχής κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις ορδές του Ibrahim Pasha για ην 

εξυπηρέτηση των εθνικών τους συμφερόντων, με αφορμή  όμως τις ωμότητες εναντίον του αυτόχθονα 

ελληνικού πληθυσμού τις οποίες οι Τούρκο-Αιγυπτιακές δυνάμεις διέπρατταν από το 1825 (έξοδος και σφαγή 

Μεσολογγίου, 1826). Αποκορύφωμα της, κατά το Βρετανό υπουργό εξωτερικών George Caning, «ειρηνικής 

παρέμβασης», ήταν η ναυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 1827. «Το ατυχές συμβάν του Ναβαρίνου», 

κατά το δούκα του Wellington Arthur Wellesley, απέβη καθοριστικό στην αναπόφευκτη πλέον ανεξαρτησία της 

Ελλάδας το 1830. 

Βλ. Clogg, R., 2003, όπ. πρ. σ. 63. 
193

 Με το πρότυπο αναφερόμαστε στο εξής γεγονός: πρωτοεισήχθηκε μία έννοια από το Πρόγραμμα των ΗΕ για 

την Ανάπτυξη – UN Development Programme (UNDP), αυτή της ανθρώπινης ασφάλειας (human security) με 

επίκεντρο τον άνθρωπο σε αντίθεση με την εθνική ασφάλεια και τον εθνό-κρατικό της χαρακτήρα. 

Evans, J. G & Sahnoun, M., 2002, ibid. p. 102. 

Βλ. επίσης UN Development Program (UNDP), Human Development Report: New Dimensions of human 

security, Oxford: OUP, 1994. 

 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf   [13 December 2010]. 
194

 Annan, Κ., 1999, σσ. 49-50, όπ. αναφ. Evans, J. G., 2008, όπ. πρ. σ. 37 

http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf
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 Η διάσταση που προσέδωσε ο ΓΓ στη συζήτηση για τον καθορισμό της ονομασίας και 

του περιεχομένου της έννοιας της επέμβασης αποτέλεσε το ερέθισμα για τη σύσταση της 

Διεθνούς Επιτροπής περί της Επέμβασης και της Κρατικής Κυριαρχίας – International 

Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)
195

– το Σεπτέμβριο του 2001 υπό 

την συν-προεδρία του Gareth Evans και του Mohamed Sahnoun. Η έκθεση της ICISS 

συνόψισε τη RtoP σε δύο βασικές αρχές (basic principles):
196

 

 

1. Κρατική κυριαρχία υπονοεί (implies) ευθύνη, τουτέστιν, η πρωταρχική ευθύνη 

προστασίας του πληθυσμού του (κάθε κράτους) εναπόκειται στο ίδιο το κράτος και 

2. Όπου ένας πληθυσμός υπόκειται σε δεινά, ως αποτέλεσμα εμφύλιου / ενδοκρατικού 

πολέμου (internal war), εξέγερσης, καταστολής ή αποτυχημένου κράτους (failed 

state), και το εν λόγω κράτος είναι απρόθυμο ή ανίκανο να σταματήσει ή να 

αποτρέψει αυτά (τα δεινά), (τότε) η αρχή της μη επέμβασης υποχωρεί μπροστά 

(yields to) στη διεθνή ευθύνη προστασίας (RtoP) 

 Τουτέστιν, η Ευθύνη Προστασίας κατισχύει της αρχής της μη επέμβασης.
197

  

 Η επιμέρους ανάλυση του νεολογισμού απολήγει στο συμπέρασμα μίας καλά 

προμελετημένης αντικατάστασης της έννοιας της επέμβασης με αυτή της προστασίας ως 

αποτέλεσμα ευθύνης ∙ μίας διεθνούς ευθύνης προς τους πληθυσμούς των κρατών του 

διεθνούς συστήματος, της ανθρωπότητας. Αυτή καθ’ αυτή η «καταναγκαστική στρατιωτική 

επέμβαση γίνεται αποδεκτή μόνο ως μέτρο απόλυτης έσχατης ανάγκης […] και αφού έχει 

ληφθεί (ως προϋπόθεση η) έγκριση / απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας » των ΗΕ
198

. 

 Η Απόφαση της ΓΣ στην 60
η 

επετειακή της συνεδρία (2005) σχετικά με τη RtoP
199

 

καθίσταται ένα καίριο ζήτημα που υπεισέρχεται στη συζήτηση περί της νομιμότητας των 

επεμβάσεων σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων ή εγκλημάτων μαζικής καταστροφής-

αγριότητας (mass atrocity crimes).  

                                                 
195

 Η ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπής περί της Επέμβασης και της Κρατικής Κυριαρχίας ιδρύθηκε από την 

κυβέρνηση του Καναδά το Σεπτέμβριο του 2000 με στόχο να ανταποκριθεί στην πρόκληση-κάλεσμα, του ΓΓ 

των ΗΕ προς τη διεθνή κοινότητα, να σφυρηλατηθεί συναίνεση σε σχέση με τις κύριες αρχές και διαδικασίες 

στο αμφιλεγόμενο ζήτημα του δικαιώματος επεμβάσεως για ανθρωπιστικούς λόγους, δηλαδή, πότε θα πρέπει να 

πραγματοποιείται, υπό ποιας αρχής και πώς.  

http://www.iciss.gc.ca/menu-en.asp  [13 December 2010] 
196

 Σχετικά με τις κεντρικές αρχές (core principles) βλ. ICISS Report, Evans, J. G. & Sahnoun, M., eds. The 

Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, 

p. xi. Παρατίθεται στο Evans, J. G., 2008, όπ. πρ.. σσ. 40-41 
197

 Η υπογράμμιση του συγγραφέα. 
198

 Evans, J. G., “The Responsibility to Protect: An Idea Whose Time Has Come … and Gone?”, International 

Relations, vol. 22”283, 2008, pp. 285-286. 
199

 A/RES/60/1, UN GA 2005 World Summit Outcome, Responsibility to protect populations from genocide, 

war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, §138-140. 

http://www.iciss.gc.ca/menu-en.asp
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 Μελέτες περιπτώσεων: Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο 

 

 Με την αναφορά στην ευθύνη προστασίας η διεθνής κοινότητα παραπέμπει στις 

περιπτώσεις γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της 

ανθρωπότητας και στην ευθύνη  κάθε επιμέρους κράτους να προστατεύει τους πληθυσμούς 

του στις περιπτώσεις αυτές. Η ευθύνη των κρατών εμπεριέχει προληπτικό χαρακτήρα εκ 

μέρους τόσο των κυρίαρχων κρατών όσο και εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας μέσω των 

ΗΕ και της δημιουργίας ικανών μηχανισμών / δομών (capabilities) έγκαιρης προειδοποίησης 

σχετικής με τα εγκλήματα αυτά.
200

  

 Επιπρόσθετα, καθίσταται ως ευθύνη των ΗΕ η εφαρμογή των απαραίτητων 

διπλωματικών, ανθρωπιστικών και άλλων ειρηνικών δράσεων υπό τη νομιμοποίηση των 

Κεφαλαίων VI και VIII του Χάρτη προς την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 

εγκλημάτων. Κυρίως όμως υπεισέρχεται υπό το Κεφάλαιο VII του Χάρτη η δυνατότητα της 

διεθνούς κοινότητας να αναλαμβάνει συλλογική δράση έγκαιρα και αποφασιστικά μέσω του 

ΣΑ του ΟΗΕ, σε μία όμως βάση «κατά περίπτωση (on a case-by-case basis) και σε 

συνεργασία με τους οικείους περιφερειακούς οργανισμούς όπως αρμόζει»
201

, ανάμεσα τους 

και το ΝΑΤΟ.  

  

                                                 
200

 Evans, J. G., 2008, ibid. pp. 48-49. 

A/RES/60/1, (2005) §138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from 

genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the 

prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We 

accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as 

appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in 

establishing an early warning capability. 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/ares60_1_2005summit_eng.pdf  [11 December 2010] 
201

 A/RES/60/1, §139.  

 The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate 

diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the 

Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 

humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, 

through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-

case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful 

means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from 

genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the 

General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, 

war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the 

principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and 

appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, 

ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before 

crises and conflicts break out. 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/ares60_1_2005summit_eng.pdf  [11 December 2010] 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/ares60_1_2005summit_eng.pdf
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/ares60_1_2005summit_eng.pdf
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 Επιπλέον, σε σχέση με την «Ατζέντα για την Ειρήνη»
202

, ο ΓΓ των ΗΕ στη 

συμπληρωματική αναφορά του Ιανουαρίου 1995 αναφέρεται στην πρώτη αναδοχή από 

μέρους του ΝΑΤΟ  συγκεκριμένων τακτικής φύσεως αποστολών με τη χρήση στρατιωτικών 

επιδείξεων, δηλαδή αεροπορικών κ θαλάσσιων επιχειρήσεων στον πόλεμο στη Β-Ε.
203

 Με 

βάση την αναφορά αυτή υλοποιήθηκε και η συμμαχική επέμβαση στο τέλος της 2
ης

 χιλιετίας 

στο Κοσσυφοπέδιο. 

 Τονίζεται η καίρια θέση που λαμβάνει το ΣΑ στην όποια απόφαση συλλογικής 

δράσης, όπως άλλωστε ορίζει το Κεφάλαιο V του Χάρτη στο Άρθρο 24 §1
204

, όπου τα κράτη-

μέλη της ΓΣ των ΗΕ αναθέτουν στο Συμβούλιο την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ένα απόφθεγμα το οποίο κατέχει θέση θεμελιώδους αρχής 

στην έκθεση της ICISS.
205

 Τουτέστιν, δύναται τα ΗΕ, με απόφαση του ΣΑ, να 

εξουσιοδοτήσουν ένα ΔΠΟ να επιβάλει την προστασία των πληθυσμών εντός της εδαφικής 

επικράτειας και κυριαρχίας ενός κράτους, όποτε οι προηγούμενες ειρηνικές ενέργειες 

αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή όπου το συγκεκριμένο κράτος προδήλως αποτυγχάνει να πράξει 

αναλόγως.
206

 Καταυτόν τον τρόπο, η Αφρικάνικη Ένωση επιλήφθηκε της προστασίας του 

απειλούμενου πληθυσμού για την αποτροπή γενίκευσης της γενοκτονίας στο Νταρφούρ στο 

Σουδάν
207

 – United Nations Mission in Sudan (UNMIS) – και το ΝΑΤΟ στις περιπτώσεις που 

αναλύουμε στην τέως Γιουγκοσλαβία
208

 – United Nations Protection Force (UNPROFOR I-

II) & United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK).
209

  

 Υπενθυμίζουμε το γεγονός ότι η γενοκτονία, η εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα κατά 

της ανθρωπότητας εντάσσονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου στο ανθρωπιστικό δίκαιο ή αλλιώς λεγόμενο δίκαιο 

του πολέμου. Η μαζική δολοφονία άοπλων, μη στρατευμένων, πολιτών, μεταξύ τους 

                                                 
202

 Έκθεση του τέως ΓΓ του ΟΗΕ Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι προς τη ΓΣ του οργανισμού μετά από πρόσκληση 

του ΣΑ με σκοπό την παράθεση ανάλυσης και συστάσεων σχετικά με τους τρόπους ενδυνάμωσης και 

αποδοτικότερης δυναμικής και ισχύος (capacity) των Ηνωμένων Εθνών μέσα στο πλαίσιο και τις διατάξεις του 

χάρτη για προληπτική διπλωματία, την επιβολή της ειρήνης και για τη διατήρηση της ειρήνης. 

Βλ. Ghali, B. B., An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking, and peace-keeping, SC Doc. 

A/47/277 - S/24111, 17 June 1992, pp. 1-23. 
203

 Ghali, B. B., 1995, όπ. πρ. §79, σ. 18. 
204

 Χάρτης ΟΗΕ, Κεφάλαιο 5, Συμβούλιο Ασφαλείας: Καθήκοντα και Εξουσίες, Άρθρο 24 §1: 

 Για να εξασφαλισθεί η άμεση και αποτελεσματική δράση των Ηνωμένων Εθνών, τα Μέλη τους αναθέτουν 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και 

συμφωνούν ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που απορρέουν από αυτή την ευθύνη, το 

Συμβούλιο Ασφαλείας ενεργεί εξ ονόματος τους.  

Βλ. Νάσκου-Περράκη, Π., 2005, όπ. πρ. σσ. 27-28. 
205

ICISS Report, 2001, ibid. p. xi, §(1)B. 
206

 Evans, J. G., 2008, pp. 48-49. 
207

 African Union Mission in Sudan (AMIS) 
208

 Stabilisation Force (SFOR) - Implementation Force (IFOR) στη Β-Ε & Kosovo Force (KFOR) στο Κοσσυφοπέδιο. 
209

 Για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ βλ. Παράρτημα IV: List of UN Peace-Keeping Operations 1948-2011. 
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ηλικιωμένων και γυναικόπαιδων, στις εμπόλεμες ζώνες, η υφαρπαγή της περιουσίας τους, η 

καταστροφή της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και ταυτότητας όπως επίσης και η 

καταπάτηση των δικαιωμάτων των αιχμαλώτων πολέμου και η χρήση όπλων μαζικής 

καταστροφής εναντίον πληθυσμών είναι μεταξύ άλλων περιπτώσεων που χρήζουν αναφοράς 

με βάση τον ανθρωπιστικό τους χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Νατοϊκή διεθνής 

επέμβαση στη Β-Ε με την κωδική ονομασία IFOR (NATO-led Implementation Force)
210

 και 

επιχειρησιακή ονομασία Επιχείρηση Κοινό Εγχείρημα (Operation Joint Endeavour), 

αποκλήθηκε ως «ανθρωπιστική», με αφορμή τη σφαγή του άοπλου πληθυσμού στη 

Σρεμπρένιτσα.   

 Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 1995, μετά την κατάληψη από τις Σέρβο-Βοσνιακές 

δυνάμεις του προστατευόμενου από τα ΗΕ θύλακα ο οποίος είχε χαρακτηριστεί, αρχής 

γενομένης του Απριλίου του 1993 με βάση την Απόφαση 819 του ΣΑ των ΗΕ, ως ασφαλής 

περιοχή (safe area) υπό την ολλανδική τοπική διοίκηση της UNPROFOR
211

, έγινε η 

παρακάτω περιγραφόμενη γενοκτονία
212

 όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 15
ης

 Ιανουαρίου 2009 περί της Σρεμπρένιτσα:
213

   

 [… Π]ερισσότεροι από 8 000 Μουσουλμάνοι,  άνδρες και αγόρια, οι οποίοι  είχαν 

αναζητήσει ασφάλεια σ΄αυτή την περιοχή υπό την προστασία της […] (UNPROFOR), 

εκτελέστηκαν συνοπτικά από Βόσνιο-Σερβικές δυνάμεις […] λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σχεδόν 25 000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 

περιοχή, καθιστώντας το γεγονός αυτό το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου που σημειώθηκε 

στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

                                                 
210

 http://www.nato.int/ifor/ifor.htm [13 Ιανουαρίου 2011] 
211

 S/RES/819 (1993), §4. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/90/IMG/N9322190.pdf?OpenElement [12 December 2010] 

 Η United Nations Protection Force (UNPROFOR) και η Ολλανδική κυβέρνηση έχει δεχθεί σφοδρή κριτική 

σε διεθνή φόρα σε σχέση με την ανικανότητα της να παράσχει αποτελεσματικά ασφαλές καταφύγιο στους 

καταδιωκόμενους κατοίκους του θύλακα της Σρεμπρένιτσα και γενικώς να φέρει εις πέρας επιτυχώς την εντολή της. 
212

 A/RES/260 (III), άρθρο 2: Στην παρούσα Σύμβαση, η γενοκτονία ορίζεται ως οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση να καταστρέψουν, εν όλω ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, 

φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, όπως: 

  (α) θανάτωση μελών της ομάδας ∙ 

  (β) πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας ∙ 

  (γ) εσκεμμένη επιβολή επί της ομάδας συνθηκών διαβίωσης τέτοιων που έχουν στόχο τη φυσική 

καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει ∙ 

  (δ) επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας ∙ 

  (ε) βίαιη μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα. 

Η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεμβρίου 1948 

(έναρξη ισχύος 12 Ιανουαρίου 1951). Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3091/1954, ΦΕΚ Α/250/1954. 

Για το κείμενο της Σύμβασης: http://www.preventgenocide.org/law/convention/text.htm#II  [13 Ιανουαρίου 2011] 
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 P6_TA(2009)0028, §B, European Parliament resolution of 15 January 2009 on Srebrenica. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0028+0+DOC+XML+V0//EL  

[12 December 2010] 

http://www.nato.int/ifor/ifor.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/90/IMG/N9322190.pdf?OpenElement
http://www.preventgenocide.org/law/convention/text.htm#II
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0028+0+DOC+XML+V0//EL
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 Η αιτιολόγηση της διεθνούς επέμβασης βασίστηκε στην απόφαση του Διεθνούς 

Δικαστηρίου σχετικά με τον πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όπου είχε γίνει προηγουμένως 

αποδεκτό το αίτημα της Β-Ε κατά της τότε ονομαζόμενης Γιουγκοσλαβίας και της διαδόχου 

της Σερβίας-Μαυροβουνίου (σήμερα Σερβία) να «λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την πρόληψη διάπραξης του εγκλήματος της 

γενοκτονίας.
214

  

 Σε αυτό το νομικό πλαίσιο, το 1993 λαμβάνονται προσωρινά μέτρα για τη δημιουργία 

θυλάκων-ασφαλών περιοχών στη Β-Ε, ανάμεσα τους και η Σρεμπρένιτσα
215

, το 1996 γίνεται 

αποδεκτό το αίτημα της Β-Ε καταρχήν του άρθρου 9 της Σύμβασης για τη Γενοκτονία
216

 και 

περαιτέρω το 2007 το Διεθνές Δικαστήριο «διαπιστώνει ότι η Σερβία έχει παραβιάσει τις 

υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Γενοκτονία για την πρόληψη της 

γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα
217

. Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση αξίζει να σημειωθεί ότι, 

σε ένα στενό εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς στη γενοκτονία, η Σερβία δεν καταδικάστηκε 

από το ΔΔ
 218

, απορρίπτοντας εν μέρει την αιτιολόγηση που επικαλέστηκε το ΝΑΤΟ κατά τις 

επιχειρήσεις του. Παρόλα αυτά υπενθυμίζουμε ότι, η IFOR αναδίπλωσε τις δυνάμεις της στη 

Β-Ε και κατά κύριο λόγο εναντίον της Σέρβο-Βοσνιακής οντότητας (Republika Srspka) και 

όχι εναντίον της ίδιας της Σερβίας.  

 Όπως τονίσαμε σε σχέση με το δόγμα ευθύνης προστασίας, το δικαίωμα των κρατών-

μελών του ΟΗΕ για συλλογική ή μονομερή επέμβαση στο εσωτερικό άλλων κυρίαρχων 

κρατών, σε περιπτώσεις γενοκτονίας και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καταγίνεται υποχρέωση. Σε μία διαφορετική σύγκρουση, στο 

ίδιο γεωγραφικό-εθνοτικό σχήμα στη χερσόνησο του Αίμου, αυτή ακριβώς την υποχρέωση 

επικαλέστηκαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ προτού προβούν στους αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς της Σερβίας με σκοπό να αποτρέψουν την εξελισσόμενη γενοκτονία της 

Αλβανικής μειονότητας σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας της τ. Γιουγκοσλαβίας στο 

Κοσσυφοπέδιο. Έστω και αν η μειονότητα αυτή υπερείχε πληθυσμιακά στη στενή 

γεωγραφική περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, το γεγονός ότι ήταν μία ιδιαίτερη πληθυσμιακή 

ομάδα σε κατάσταση καταδιωγμού, με τη μορφή πράξεων γενοκτονίας συντελούμενες από το 
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 Genocide case [Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia-Montenegro), ICJ, 1993: Υπόθεση που αφορά την 

εφαρμογή της σύμβασης για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας (Σερβία και 

Μαυροβούνιο) (προσωρινά μέτρα). Απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις 8 Απριλίου 1993: ICJ, Summary 1993/1. 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&k=f4&case=91&code=bhy&p3=5  [7 Ιανουαρίου 2011] 
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 S/RES/819 (1993), προοίμιο και §1. 
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 Απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις 11 Ιουλίου 1996: ICJ, Summary 1996/3. 
217

 Απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις 26 Φεβρουαρίου 2007: ICJ, Summary 2007/2, §5, 7. 
218

 ICJ, Summary 2007/2, §2-4. 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&k=f4&case=91&code=bhy&p3=5
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ίδιο της το κράτος, την εντάσσει στους εν δυνάμει δικαιούχους λήψης προστασίας από τη 

διεθνή κοινότητα. 

 Το γεγονός που αποτέλεσε αφορμή της Νατοϊκής επέμβασης ήταν η σφαγή 45 

Αλβανών Κοσσοβάρων στο χωριό Račak του κεντρικού Κοσσόβου που υλοποίησαν οι 

Σερβικές δυνάμεις τον Ιανουάριου του 1999 με αιτιολογία την καταδίωξη ανταρτών μελών 

του UCK (Kosovo Liberation Army).
219

 Η στρατιωτική επέμβαση που ακολούθησε με τη 

μορφή των αεροπορικών βομβαρδισμών εμπεριείχε εν μέρει και προληπτικό χαρακτήρα 

αποτροπής κλιμάκωσης της εξελισσόμενης εθνοκάθαρσης εις βάρους του Αλβανικού-

Κοσσοβάρικου εθνοτικού στοιχείου πέραν της προσδοκώμενης υλοποίησης των σχετικών 

αποφάσεων των ΗΕ.  

 Η παγιοποίηση της σύγκρουσης, με την μετατροπή της σε καθηλωμένη κατάσταση,  

πραγματοποιήθηκε μέσω της υλοποίησης της εντολής των ΗΕ για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας στο Κοσσυφοπέδιο καταρχήν της απόφασης του ΣΑ 1244/1999. Την εκπλήρωση 

της απόφασης ανέλαβε ως μία Νατοϊκή ειρηνευτική επιχείρηση η KFOR, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, με την ανάθεση από την UNMIK στο ΝΑΤΟ της ηγεσίας του τομέα 

ασφαλείας του Κοσσυφοπέδιο. 

 Η σύγκριση των δύο περιπτώσεων μαζικής δολοφονίας δεν υφίσταται. Η ανθρώπινη 

αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση των αριθμό των θυμάτων. Τόσο στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη όσο και στο Κοσσυφοπέδιο αυταπόδεικτο γεγονός ήταν η εθνοκάθαρση και η 

κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση ειδικότερα, το 

κράτος (η Σερβία) όχι μόνο στάθηκε ανίκανο ή απρόθυμο να αποτρέψει τις εξελισσόμενες 

σφαγές αλλά οι δικές του δυνάμεις ασφαλείας ήταν αυτές που εκτελούσαν ανώτερες εντολές 

για την καταδίωξη του Αλβανικού εθνοτικού στοιχείου του Κοσσυφοπεδίου.  

 Με την παράθεση των δύο περιπτωσιολογικών συγκρούσεων στη Β-Ε και στο 

Κοσσυφοπέδιο αναδείξαμε την επιχειρησιακή μετεξέλιξη της Νατοϊκής συμμαχίας στη βάση 

του νέου δόγματος της διεθνούς κοινότητας που αναφέρεται στην ευθύνη προστασίας, το 

οποίο πλέον κατηγορηματικά επικαλούνται τα ΗΕ στις αποφάσεις τους για λήψη 

εξαναγκαστικών μέτρων μέσω διεθνούς επέμβασης στις κατά την υφήλιο συγκρούσεις που 

ενέχουν χαρακτήρα ανθρωπιστικής κρίσης λόγω της διάπραξης εγκλημάτων μαζικής 

αγριότητας. 
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 Το Βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC πραγματοποίησε επαναλαμβανόμενα ρεπορτάζ σχετικά με τη σφαγή 

στο Račak τον Ιανουάριο του 1999. 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/256453.stm & http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/298131.stm  [7 Ιανουαρίου 2011] 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/256453.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/298131.stm
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Επίλογος - Συμπέρασμα 

 

 Κατάληξη της εφαρμογής της ευθύνης προστασίας από τη διεθνή κοινότητα, όπως 

τουλάχιστον καταδείχθηκε στις δύο περιπτώσεις καθηλωμένης σύγκρουσης στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και στο Κοσσυφοπέδιο την τελευταία εικοσαετία, ήταν το ΝΑΤΟ να μετεξελιχθεί 

παράλληλα τόσο δογματικά όσο και επιχειρησιακά. Πλέον, το ΝΑΤΟ, ως ένα περιφερειακό 

σύστημα συλλογικής ασφάλειας και άμυνας απαρτιζόμενο από μία διεθνή κοινωνία κρατών 

καθίσταται ως ο κυριότερος δικαιοπάροχος του συστήματος συλλογικής ασφάλειας των 

Ηνωμένων Εθνών.  

 Επιπλέον, σε αυτό ακριβώς το δογματικό πλαίσιο εντάσσεται η Νατοϊκή επέμβαση 

στη Λιβύη και η εν εξελίξει διεθνής διαβούλευση στα ΗΕ για την κατάσταση στη Συρία. Και 

στα δύο αυτά αραβικά κράτη, τα απολυταρχικά καθεστώτα διακυβέρνησης απέτυχαν να 

προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους και μάλιστα στράφηκαν εναντίον του λαού τους στο 

βαθμό της συντέλεσης εγκλημάτων μαζικής καταστροφής, εγκλημάτων δηλαδή κατά της 

ανθρωπότητας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΔΠΔ και του ΣΑ των ΗΕ. 

 Εκτίμηση του συγγραφέα είναι ότι, μετά το πέρας της διεθνούς επέμβασης στη Λιβύη, 

και εφόσον αποκατασταθεί η ειρήνη και η ασφάλεια σε ενιαίο καθεστώς τάξης και 

σταθερότητας, και περαιτέρω, εφόσον δεν δημιουργηθεί ακόμη μία περίπτωση κράτους σε 

κατάσταση καθηλωμένης σύγκρουσης, τότε η διεθνής κοινότητα και πιο συγκεκριμένα η 

διεθνής κοινωνία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα λάβουν παρόμοια εξαναγκαστικά 

μέτρα και στην περίπτωση της Συρίας, εάν δεν έχει επέλθει ήδη και εκεί μία εσωτερική 

καθεστωτική μετάβαση σε μία περισσότερο δημοκρατικού τύπου διακυβέρνηση όπως έχει επί 

του παρόντος επιτευχθεί στην Τυνησία και την Αίγυπτο. 

 Με άλλα λόγια, τα κυρίαρχα κράτη επωμίζονται την καταρχήν ευθύνη να αποτρέπουν 

την επώαση των αιτιών που οδηγούν εν δυνάμει σε μαζικά ανθρωπιστικά εγκλήματα.
220

 Δεν 

αναφερόμαστε φυσικά στις περιπτώσεις βίαιης καταστολής με τη χρήση ένοπλης βίας και τις 

δολοφονίες των διαδηλωτών σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυρίαρχης 

εξουσίας κάθε κράτους, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να 

πραγματοποιούνται κατά τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στη Μέση Ανατολή και τη 
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 Παραδείγματος χάριν, η έξαρση εθνικιστικών, ξενοφοβικών, φονταμενταλιστικών και άλλων ακραίων 

τάσεων στις νεανικές κυρίως ηλικίες είναι υπό την ευθύνη των κρατών και κυβερνήσεων και γενικότερα της 

κοινωνίας να τις περιορίσουν, αν όχι, και να τις εξαλείψουν. Όπως π.χ. παρατηρείται στην Ευρώπη με τα νέο-

εθνικιστικά κόμματα και τις αντί-μεταναστευτικές εκδηλώσεις βίας ή στη Μέση Ανατολή με τις αντί-δυτικές 

εκδηλώσεις φανατισμού και την τρομοκρατική απειλή, όπου παρατηρούνται αντίστροφης κατεύθυνσης 

ενέργειες των εδραιωμένων δημοκρατιών, κρατών-μελών της ΕΕ και της Ισλαμικής Διάσκεψης, προς την 

αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.  
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Βόρεια Αφρική (η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη). Αυτές ακριβώς οι περιπτώσεις είναι που το 

δόγμα ευθύνης προστασίας αποσκοπεί να αντιμετωπίσει και ει δυνατόν σε εγγύτητα χρόνου 

να εκμηδενίσει. Την υλοποίηση του δόγματος των ΗΕ στις διεθνείς υποθέσεις, όπου 

παρατηρούνται συγκρουσιακές καταστάσεις που ενέχουν διάπραξη εγκλημάτων κατά της 

ανθρωπότητας, έχει κατά κύριο λόγο αναλάβει να φέρει εις πέρας το ΝΑΤΟ, ως ένα σύνολο 

κυρίαρχων κρατών, μία συμμαχία και κοινότητα κοινών συμφερόντων και αξιών. 

 Οι συνέπειες της επιχειρηματολογίας της διπλωματικής εργασίας βασίζονται, όπως 

έχει καταδειχθεί, στην οντολογική υπόσταση του ΝΑΤΟ, την στρατηγική του δογματική 

αντίληψη και τις διεθνείς του επεμβάσεις  με τη μορφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

 Μεταξύ άλλων, οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ που αποσκοπούσαν στην επίλυση των 

συγκρούσεων στη Β-Ε, στο Κοσσυφοπέδιο και στο Αφγανιστάν είχαν ως αποτέλεσμα την 

συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία της Συμμαχίας στις περιοχές αυτές με τη μορφή 

ειρηνευτικών δυνάμεων. Εξαίρεση επί του παρόντος αποτελεί η Λιβύη στην οποία το ΝΑΤΟ 

εμπλέκεται υποστηρικτικά προς τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις με τη μορφή αεροπορικών 

επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην προστασία του πληθυσμού, στην πράξη όμως στηρίζουν 

σθεναρά τις πολεμικές επιχειρήσεις της αντιπολίτευσης κατά του αυταρχικού καθεστώτος 

που έχει διαπράξει σωρεία ανθρωπιστικών εγκλημάτων.  

 Στα τέσσερα μεγάλα συγκρουσιακά μέτωπα, στα Βαλκάνια, το Αφγανιστάν και στη 

Λιβύη, το ΝΑΤΟ συνεχίζει την άμεση του παρεμβολή με τη διαχείριση της ασφάλειας τους. 

Τα ζητήματα δεν έχουν ακόμη οριστικά επιλυθεί, παρά στις μεν δύο πρώτες περιπτώσεις στην 

τέως Γιουγκοσλαβία έχουν μεταβληθεί σε καθηλωμένης μορφής συγκρούσεις, και στις δε 

εκτός ευρωπαϊκού μετώπου περιπτώσεις, η προσπάθεια επιβολής της τάξης, της διασφάλισης 

της ειρήνης και της ασφάλειας και της επιδίωξης της σταθερότητας στα κράτη αυτά 

βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 Το αμφιλεγόμενο ζήτημα της αποτελεσματικότητας των διεθνών επεμβάσεων έγινε 

διαυγέστερο με τις διάφορες μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν στον κυρίως κορμό 

της εργασίας. Η διαπίστωση ή η διάψευση της συσχέτισης μεταξύ της επίλυσης του 

ζητήματος ασφάλειας και της εμπλοκής του ΝΑΤΟ στις εξεταζόμενες περιοχές συγκρούσεων 

τείνει προς την θετική της έκβαση. Θεωρούμε ως μέση κατάσταση τη διαχείριση της 

σύγκρουσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τα αποτελέσματα που επέφερε η διεθνής επέμβαση 

στην εν λόγω περίπτωση, και με βάση αυτή διεξάγεται μία σιωπηρή συγκριτική προσέγγιση 

κατά την ανάπτυξη της εργασίας.
221
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 Van Evera, S., 2000, όπ. πρ. σ. 81, υποσ. 60. [Βλ. στην εισαγωγή υποσ. 7] 
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 Ως εξαρτημένη μεταβλητή
222

 ορίστηκε η επίλυση της σύγκρουσης μέσω της 

διασφάλισης της ασφάλειας λόγω της εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε κάθε περίπτωση. Ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή, βάσει της Ρεαλιστικής Θεώρησης, ορίστηκε η Ισχύς και το Συμφέρον 

των δρώντων και πιο συγκεκριμένα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ ως ενός Ευρώ-

Ατλαντικού συστήματος συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, διάστασης διεθνούς κοινωνίας 

κρατών. 

 Τουτέστιν, η εκκίνηση της έρευνας από την εξαρτημένη μεταβλητή και η εξέταση της 

σημασίας της ανεξάρτητης μεταβλητής στη διασφάλιση της ασφάλειας στην κάθε 

εξεταζόμενη περίπτωση καθίσταται εφικτή. Άρα η περίπτωση της Νατοϊκής χρησιμότητας 

στην επιβολή της τάξης, ή κατά την ορολογία του ΟΗΕ της ειρήνης και ασφάλειας, κατά τη 

διαχείριση συγκρούσεων, εξετάζεται μέσω της «σιωπηρής» σύγκρισης των sui generis 

περιπτώσεων διεθνούς επέμβασης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κοσσυφοπέδιο, στο 

Αφγανιστάν και στη Λιβύη και άλλων ιστορικών περιπτώσεων (Νταρφούρ / Σουδάν, Κορέα) 

ή άλλων δυνητικά ιδιόμορφων / μοναδικής φύσεως περιπτώσεων διεθνούς επέμβασης 

(Συρία). Επιπλέον, το κάθε εξεταζόμενο ζήτημα (μελέτη περίπτωσης) προσφέρει πληθώρα 

ενδό-περιπτωσιολογικών διακυμάνσεων, ήτοι αλλαγών στην πορεία εξέλιξης της 

σύγκρουσης, όπως επίσης και πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων και πηγών διερεύνησης της. 

 Με βάση την επιστημονική μέθοδο που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, οι ερμηνευτικές προτάσεις της προσέγγισης της διεθνούς κοινωνίας αποτέλεσαν τον 

οδηγό για την επεξεργασία και κατανόηση του φαινομένου των διεθνών επεμβάσεων για την 

επίλυση των συγκρούσεων στο διεθνές σύστημα. Μία μεθοδολογία η οποία βασίζεται στο 

καταξιωμένο θεμελιώδες υπόβαθρο του παραδοσιακού παραδείγματος της επιστήμης των 

Διεθνών Σχέσεων, όπως αυτή εκφράζεται με τη θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας. 

Επιπροσθέτως, η ανάλυση των εννοιών της διεθνούς κοινωνίας, της ασφάλειας, της ισχύος 

και της τάξης και με υπό-βοήθημα τους εμπνευστές και θεωρητικούς βάσει των  

κατηγοριοποιήσεων της Αγγλικής σχολής, συνολικά, καταξιώνουν την ερμηνεία των αιτίων 

και των αιτιατών του φαινομένου της επίλυσης και της διαχείρισης συγκρούσεων.
223
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 Σχετικά με τις μεταβλητές: η επιλογή (της υπόθεσης εργασίας) βάσει της εξαρτημένης μεταβλητής είναι αρμόζουσα κάτω 

από οποιαδήποτε από τις τρεις κοινές συνθήκες: 

α. Εφόσον μπορούμε να συγκρίνουμε συνθήκες επιλεγμένων περιπτώσεων με μια γνωστή μέση κατάσταση […] 

β. Εφόσον οι περιπτώσεις έχουν μεγάλη ενδό-περιπτωσιολογική διακύμανση, όσον αφορά τη μεταβλητή έρευνας, 

επιτρέποντας πολλαπλές ενδό-περιπτωσιολογικές διαδικασίες συμφωνίας. 

γ. Εφόσον οι περιπτώσεις είναι αρκετά πλούσιες, όσον αφορά τα δεδομένα, ώστε να επιτρέπουν διερεύνηση της διαδικασίας. 

Βλ. Van Evera, S., 2000, όπ. πρ. σσ. 81-82. 
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 Βλ. σχετικά τις κατηγοριοποιήσεις των Θεωρήσεων με βάση την προσέγγιση της Αγγλικής Σχολής περί της 

Διεθνούς Κοινωνίας στο Παράρτημα VIII, Θεωρήσεις Διεθνών Σχέσεων. 
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 Οι αποστολές του ΝΑΤΟ διατελούν υπό τη στενή εποπτεία της διεθνούς οργάνωσης 

του συστήματος κρατών, όπως αυτό προέκυψε μετά το οριστικό τέλος του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου και την καταστατική σύσταση του ΟΗΕ. Κυρίως όμως, οι αποστολές 

των ΗΕ υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ είναι συνέπεια της εμπράγματης λειτουργίας του 

συστήματος συλλογικής ασφάλειας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ως αποτέλεσμα 

του τερματισμού του Ψυχρού Πολέμου. 

 Οι Μεγάλες Δυνάμεις του μεταψυχροπολεμικού διεθνούς συστήματος κρατών, όλες 

μόνιμα μέλη του ΣΑ των ΗΕ με δικαίωμα αρνησικυρίας, επέτρεψαν κατά περίπτωση, 

προσδίδοντας νομιμότητα με εκ των προτέρων απόφαση τους, ή νομιμοποίηση με εκ των 

υστέρων ενέργειες και αποφάσεις τους, την πραγματοποίηση διεθνών επεμβάσεων στα μέχρι 

πρότινος αδιαφιλονίκητα εσωτερικά ζητήματα των κρατών στη βάση του εθιμικού δικαίου 

και καταρχήν του αναγκαστικού κανόνα του διεθνούς δικαίου της μη επεμβάσεως.  

 Ένα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω επιστημονικής διερεύνησης είναι κατά πόσον 

τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου jus cogens σχετικά με την αποδοχή των 

διεθνών επεμβάσεων, όπου εμφανίζονται ικανές και αναγκαίες συνθήκες υπό το πρίσμα του 

δόγματος ευθύνης προστασίας (RtoP), το οποίο μόνο ο χρόνος και εμβριθέστερες 

περιπτωσιολογικές μελέτες μπορούν να αναγάγουν σε ένα ευρέως αποδεκτό γεγονός.  

 Ακόμη ένα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω έρευνας, όπως προέκυψε κατά τη συγγραφή 

της εργασίας, είναι κατά πόσον συσχετίζονται το κάθε θεωρητικό εκκρεμές των δύο 

φασμάτων, αυτό της διεθνούς κοινωνίας και της κατάταξης των ΔΟ βάσει αρμοδιοτήτων 

τους. Διερεύνηση σχετικά με το εάν αποτελεί σύμπτωση ή όχι το γεγονός της δράσης του 

ΝΑΤΟ σε διεθνή φαινόμενα σχετικά με τη διεθνή τάξη και ασφάλεια και παράλληλα η 

μετατόπιση του προς μία περισσότερο αυτόνομη δράση, όπου το ΝΑΤΟ εντάσσεται στο 

δεξιό άκρο όπου συγκεντρώνονται οι ΔΟ με αρμοδιότητες υψηλής διεθνούς πολιτικής.  

 Αδιαφιλονίκητη συνέπεια της προηγηθείσας θεωρητικής και περιπτωσιολογικής 

συζήτησης είναι το γεγονός της ένταξης της έννοιας της ασφάλειας, ταυτόχρονα δογματικά 

και έμπρακτα, στο ΝΑΤΟ, τον οντολογικό του αυτοσκοπό, τη λήψη αποφάσεων και την 

ανάληψη αποστολών στις κατά την υφήλιο διαχειρίσεις συγκρούσεων όπου το ΝΑΤΟ έδρασε 

και δρα καταλυτικά.  

 Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική εργασία στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιθυμούμε να προτείνουμε δύο σχέδια περαιτέρω 

έρευνας, τα οποία μπορούν να αντλήσουν στοιχεία από την παρούσα εργασία και ει δυνατόν 

να θεμελιώσουν ψήγματα καινοφανούς προτάσεως θεωρίας. 

 



Σελίδα 66 από 103 

 

 Ως πρώτη πρόταση, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών – 

Center for Strategic and International Studies (CSIS)
224

, το νέο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων 

και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο της ανασυγκρότησης, μετά την επίλυση αυτών καθαυτών των 

συγκρούσεων υπό την ευρεία τους έννοια, ενσωματώνει τρεις θεμελιώδεις πυλώνες όπως 

τους κατηγοριοποιεί στο Πρόγραμμα Κρίση, Σύγκρουση, Συνεργασία - Program on Crisis, 

Conflict, and Cooperation (C3). 

 Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση σε τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, μία 

δυνητική έρευνα θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει περί του κεντρικού ερωτήματος του 

εξαρτημένου ή ανεξάρτητου ρόλου των διεθνών θεσμών, κατά τη διαχείριση των 

προαναφερθέντων θεμελιωδών πυλώνων ανασυγκρότησης, στα μετά-συγκρουσιακά διεθνή 

ζητήματα. Προαπαιτούμενο της έρευνας είναι η εμβριθής μελέτη της διεθνούς οργάνωσης, 

του κεντρικού ρόλου του ΟΗΕ, τη σχέση του με τους ΔΠΟ όπως εξελίχθηκε στην 

μεταψυχροπολεμική εποχή, τον διανεμητικό ρόλο των δράσεων τους και βεβαίως την 

συμβατότητα τους με την διεθνή νομιμότητα. 

 Κατά τελική πρόταση, ως πιθανός ιδανικός τύπος μίας δυνητικής διατριβής, που 

δύναται να αντιστοιχηθεί σε ένα μελλοντικό πόνημα στη βάση της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας, είναι ο τύπος της «αποτίμησης πολιτικής ή πρότασης πολιτικής (ο οποίος) εκτιμά 

τις τρέχουσες ή μελλοντικές δημόσιες πολιτικές ή προτάσεις πολιτικής»
225

. Αφής στιγμής στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στην πολιτική ατζέντα των κυρίαρχων τουλάχιστον 

κομματικών σχηματισμών και στις δύο de facto οντότητες, ανά μελέτη περίπτωσης, το 

ΝΑΤΟ υφίσταται ως επιλογή διαχείρισης της ασφάλειας τους, μπορούμε να κατατάξουμε την 

δυνητική μελέτη στην προαναφερθείσα κατηγορία. Ήτοι, για τη Σερβία και το 

Κοσσυφοπέδιο, για την Ομοσπονδία Β-Ε και την Republika Srspka, για τις δύο κοινότητες 

στην Κύπρο, ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή, συνολικά για τις δύο οντότητες, σε κάθε 

περίπτωση αντίστοιχα, τοιουτοτρόπως, προτείνετε να εξεταστεί κατά πόσον έχουν ισχύ ή όχι 

οι θεωρητικές τοποθετήσεις των υπέρμαχων και των αντιμαχόμενων της εμπλοκής του 

ΝΑΤΟ στο προς αναφορά ζήτημα. Δηλαδή, της ένταξης της ασφάλειας τους στη διεθνή 

κοινωνία κρατών του περιφερειακού συστήματος συλλογικής ασφάλειας και άμυνας που 

εκφράζεται με τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το ΝΑΤΟ. 
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 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προηγουμένως γνωστό ως Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης  

[Post-Conflict Reconstruction (PCR) project] του CSIS: 

http://csis.org/program/post-conflict-reconstruction  [19 Φεβρουαρίου 2010] 
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 Van Evera, S., 2000, όπ. πρ. σσ. 149-150. 

http://csis.org/program/post-conflict-reconstruction
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Περί του Διεθνούς Συστήματος Κρατών 

  

 Υπόθεση Εργασίας: 

 Σκοπός του Παραρτήματος είναι να αποτελέσει υποβοηθητικό εργαλείο στην 

κατανόηση της ιστορικής αναδρομής εμπλοκής της ισχύος στη συνεργασία κατά την 

εξελικτική πορεία του διεθνούς συστήματος κρατών. 

 Με βάση τη θεώρηση του Δομικού Ρεαλισμού
226

, καταγράφονται τα διεθνή 

συστήματα κρατών με χρονική αρχή το τέλος του τριακονταετούς πολέμου της θρησκευτικής 

μεταρρύθμισης του 1648 έως σήμερα. Επιπλέον, επιχειρείται η πρόβλεψη του επόμενου 

διεθνούς συστήματος, εφόσον ολοκληρωθεί η παρούσα μεταβατική περίοδος, με βάση τη 

γνώση που αποκομίζει ο εν δυνάμει διεθνολόγος από το ιστορικό των προηγούμενων διεθνών 

συστημάτων. Η πρόβλεψη στηρίζεται στην προσθήκη του αξιώματος του πλουραλισμού ότι 

παράγοντες του διεθνούς συστήματος μπορούν να είναι και οι διεθνείς οργανισμοί πέραν των 

κυρίαρχων κρατών. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα ακόλουθα τέσσερα πεδία αναφοράς: 

1. Δομή Συστήματος: Αρχικά αναφέρεται η πολικότητα του συστήματος (μονοπολικό, 

πολυπολικό κλπ). Επίσης γίνεται αναφορά κατά πόσο το σύστημα είναι ομοιογενές ή 

ετερογενές ως προς τον τύπο και την αντίληψη περί πολιτικής των βασικών του 

δρώντων όπως επίσης και ο βαθμός σταθερότητας του. Ακολούθως αναφέρεται, με 

βάση την κατανομή ισχύος των κυρίαρχων δρώντων, το μοντέλο διαχείρισης  που 

επινοήθηκε για τη λειτουργία και διατήρηση του συστήματος. Υπογραμμίζεται ότι, 

δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεση όλων των μελών της διεθνούς κοινωνίας
227

στις 

αντιλήψεις και τη δράση των κυρίαρχων δρώντων ως προς το μοντέλο διαχείρισης του 

κάθε συστήματος. 
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 Για τις βάσεις της συστημικής θεώρησης του δομικού ρεαλισμού (ή νεορεαλιστικής προσέγγισης της 

επιστήμης των διεθνών σχέσεων) βλ. Waltz, K. N. Man, the State and War: a theoretical analysis, New York: 

Columbia University Press, 2001. Επιπρόσθετα, για τη θεμελίωση της θεώρησης του δομικού ρεαλισμού βλ. 

Waltz, K. N., Theory of international politics,  New York: McGraw-Hill, c1979. Τέλος, για τα βασικά αξιώματα 

της θεώρησης και μία συγκριτική παρουσίαση των κυρίαρχων θεωρητικών υποδειγμάτων / θεωρήσεων της 

επιστήμης των διεθνών σχέσεων βλ. Παράρτημα VII, Θεωρήσεις Διεθνών Σχέσεων. 
227

 Αναφερόμαστε στη διεθνή κοινωνία βάσει της Αγγλικής Σχολής στο πλαίσιο του Παραδοσιακού 

επιστημονικού παραδείγματος (θεώρησης) των Διεθνών Σχέσεων, τουτέστιν «οι κοινές αξίες, κανόνες και 

θεσμοί των βασικών δρώντων του διεθνούς συστήματος, ήτοι τα κυρίαρχα κράτη, αποτελούν τη Διεθνή 

Κοινωνία». (Bull H., 1977, σ. 11). 
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2. Χρονική Περίοδος και Δρώντες: Tο χρονικό διάστημα αναφοράς του συστήματος 

και οι παράγοντες που διαχειρίζονται το εκάστοτε μοντέλο, δηλαδή τα κυρίαρχα 

κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί. 

3. Δημιουργία: Το γεγονός που σημειολογικά θεωρείται η έμπνευση και η απαρχή του 

κάθε διεθνούς συστήματος. 

4. Διάλυση / Αίτια : Το σημειολογικό γεγονός κατάρρευσης του κάθε συστήματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !  ο Πίνακας, για να κατανοηθεί πλήρως, πρέπει να μελετηθεί κατά την 

οριζόντια φορά των κελιών. 

 

 

 

ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(Ομοιογένεια Vs Ετερογένεια) 

  

Κατανομή Ισχύος 

(Θεσμός / Μοντέλο Διαχείρισης) 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 (Διάρκεια σε 

έτη) 

{Γενεές
228

} 

ΔΡΩΝΤΕΣ 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

(Συνθήκη / Ειρήνη/ 

Κονσέρτο / Συμφωνία) 

 

ΔΙΑΛΥΣΗ / ΑΙΤΙΑ 

[Χρονική διάρκεια  

Κρίσης] 

Κατάσταση ante 1
ου

 διεθνούς 

συστήματος: 

Μονοπολικό 

(Ομοιογενές-Σταθερό) 

Μοναδική Μεγάλη Δύναμη:  

 Εκ Θεού και μέσω Πάπα 

νομιμοποίηση κυριαρχίας 

Αυτοκράτορα και υποταγή 

φεουδαρχών σε αυτόν / 

Συγγένεια ηγεμόνων /  

Ρωμαιοκαθολική εκκλησία  

 

 

 

800-1200 

(400 έτη) 

{16 γενεές} 

 

RESPUBLICA  

CHRISTIANA 

 

 

Στέψη Καρλομάγνου 

από Πάπα ως 

Αυτοκράτορα 

της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας του 

Γερμανικού Έθνους 

(800 μ.Χ.) 

 

Τριακονταετής 

Πόλεμοι Θρησκευτικής 

Μεταρρύθμισης 

(1618-1648 μ.Χ.)  

[30 έτη] 
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 Γενεές = 25 περίπου έτη αντιστοιχούν σε κάθε γενεά 
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1
ο
 Πολυπολικό 

(Ομοιογενές-Σταθερό) 

 

Μεγάλες Δυνάμεις:  

 Ισορροπία Ισχύος /  

Modus Vivendi μοναρχών 

 

Ante 1713    →→→→→→→→→ 

1648-1789 

 (141) 

{6} 

UK 

RU1 

FR 

AT1 

ES + NL + OT 

 

 

Συνθήκη / Ειρήνη 

Βεστφαλίας 

(Westfalen Treaty / 

Peace) (1648) 

 

 

Συνθήκη / Ειρήνη 

Ουτρέχτης 

(Utrecht 

Treaty/Peace) 

(1713) 

 

 

 

Γαλλική Επανάσταση /  

Ναπολεόντειοι  

Πόλεμοι 

(1789-1815) [26] 

Πόλεμοι Ισπανικής 

διαδοχής 

(1702-1713) [12] 

 

2
ο
 Πολυπολικό 

(Ομοιογενές-Σταθερό, 

 post 1871 Ασταθές) 

 

Μεγάλες Δυνάμεις:  

 Νέα Ισορροπία Ισχύος /  

«Κονσέρτο της Ευρώπης» 

(«Concert of Europe») : Τετραρχία  

+ 1  

+ 1      

& «Ιερά Συμμαχία» (RU1+AT/HU) /  

Post 1871     →→→→→→→→→ 

1815-1914 

(99) 

{4} 

 

UK           

RU1 

AT/HU 

PR  

+ FR  

+ IT 

 

US + JP 

 

 

Κονσέρτο Βιέννης 

(Vienna Concert) 

(1815) 

 

Α’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος 

(1914-1918) [5] 
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Ανυπαρξία  

(λόγω της μεγάλης και  διαρκούς 

αστάθειας) 

Μεγάλες Δυνάμεις:  

 ΚτΕ (1919) 

 Οιονεί 3
ο
 Πολυπολικό  

(Ετερογενές-Ασταθές) 

1918-1939 

(21) 

{1} 

UK 

FR  

US  

SU 

JP + GE + IT 

 

 

Συνδιάσκεψη  

Ειρήνης Παρισιού: 5 

Συνθήκες   

Συνθήκη Βερσαλλιών 

(Versailles Treaty) 

(1918) 

 

B’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος 

(1939-1945) [6] 

         

Διπολικό 

(Ετερογενές-Ευσταθές) 

 

Υπερδυνάμεις:  

 ΟΗΕ (1945) 

 ΣΑ 

(US,SU,UK,FR,CH) 

 

1945-1989 

(44) 

{2} 

US Vs SU 

 

Συμφωνία Γιάλτας 

(Yalta Agreement) 

(1945) 

 

Διάλυση Τείχους 

Βερολίνου / Πτώση 

Υπαρκτού 

Σοσιαλισμού 

(1989) 

 

Μονοπολικό 

(Ομοιογενές-Ευσταθές) 

 

Υπερδύναμη:  

 ΟΗΕ 

 ΣΑ ή ΓΣ ΗΕ 

(US,SU,UK,FR,PRC) 

+ ΝΑΤΟ (βάσει απόφασης ΗΕ) 

+ US,UK με Συμμαχίες των 

Προθύμων (αυτοβούλως) 

 

 

 

1989-σήμερα 

(20) 

{1} 

US 

 

 

 

 

(1999-σήμερα) 

 

Ουδέν 

 

Ανταγωνισμός και 

ανάδειξη νέων 

περιφερειακών 

Δυνάμεων 

(έως το 2014) 

 



Σελίδα 71 από 103 

 

Πρόβλεψη 

Μονό-πολυκεντρικό
229

 

(Ετερογενές-???) 

Υπερδύναμη:  

Νέες Περιφερειακές Δυνάμεις: 

 ΟΗΕ 

 Συμβούλιο Ασφαλείας 

(US,SU,UK,FR,CH+DE+JP) 

(post UN/SC Reform ) 

+ ΝΑΤΟ (βάσει απόφασης ΗΕ)  

+ US,UK με Συμμαχίες των 

Προθύμων (αυτοβούλως) 

+ Ρωσία (αυτοβούλως) 

+ Κίνα (αυτοβούλως) 

+ EU (???) 

 

post 2014 

(??) 

{?} 

US 

EU 

(UK,FR,DE) 

RU2 

PRC 

JP + IN + BR 

 

 

Ουδέν 

 

??????????????????? 

 

 

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ 

 

 Ακολούθως επεξηγώ τα αρχικά των δρώντων, όπου αυτά αναφέρονται στον πίνακα, 

το χρονικό διάστημα ύπαρξης τους και σε αγκύλες η μορφή πολιτεύματος που είχαν για την 

κάθε περίοδο. 

Παράδειγμα: UK είναι το Ηνωμένο Βασίλειο στο οποίο έως το 1918 η εκτελεστική εξουσία είχε 

λόγο και ρόλο στη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή διεθνούς υψηλής πολιτικής, λειτουργώντας 

υπό τη διττή μορφή του δημοκρατικού και μοναρχικού πολιτεύματος και μετά το 1918 με τη 

μορφή μόνο του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
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 Mearsheimer G., Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα, 2001, σ.116, υποσ. 

45 (βλ. παραπομπή Thayer, A. T., Creating Stability in New World Orders, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 

του Σικάγο, Αύγουστος 1996) 
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Επεξηγήσεις 

 

Χώρες: 

 

RESPUBLICA CHRISTIANA = Holy Roman Empire of the German Nation {Empire}  

UK = United Kingdom {Empire / Democracy}  post 1960 {Democracy} 

RU1 = Russia {Empire}  post 1919-21 SU (USSR) {Communism}  

SU = 1921 Soviet Union (United Soviet Socialist Republics) {Communism} 

  post 1991 RU2 = Russia {Democracy} 

FR = France {Empire}  post 1968 {Democracy} 

AT1 = Austria {Empire}  post 1867 AT/HU {Empire} 

AT/HU = 1867 Austria/Hungary {Empire}  post 1918 Austria {Democracy} 

OT = Ottoman {Empire}  post 1923 Turkey {Democracy} 

PR = Prussia {Empire}  post 1918 GE (1918-1933 Weimar Democracy) 

GE = 1933 Germany {Nazism}  post 1945 DE {Democracy} 

DE= 1945 Deutschland {Democracy} 

US = 1898 United States of America (USA) {Democracy} 

JP = 1895 Japan {Empire}  post 1945 {Democracy} 

IT = 1861 Italy {Kingdom / Fascism}  post 1945 {Democracy} 

NL = Nederland {Kingdom}  post 1918 {Democracy} 

CH = 1949 China  post 1971 PRC {Communism} 

PRC = People’s Republic of China {Communism} 

IN = India {Democracy} 

BR = Brazil {Democracy} 

 

 

International Organizations (IO) / Διεθνείς Οργανισμοί (ΔΟ): 

 

ΓΣ = Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

ΚτΕ = Κοινωνία των Εθνών 

ΟΗΕ  = Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΣΑ= Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
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EU = European Union 

ΝΑΤΟ = North Atlantic Treaty Organization 

SC = Security Council 

UN = United Nations Organization 

 

Έννοιες: 

Respublica = Res+public = Republic = Public Issue/Affair = Res+Demos = Δημοκρατία 

 = Rex+Demos = Empire+Republic = «ΗγεμονοΔημοκρατία» 

Modus Vivendi = διακανονισμός δράσης, συμβιβασμός (Λατινικά: τρόπος ζωής) 

 

 Ακολούθως, παραθέτουμε ενδεικτική βιβλιογραφία από όπου αντλήθηκαν στο σύνολο 

τους τα στοιχεία, δεδομένα, χρονολογίες κλπ που περιέχει ο Πίνακας. Επιπροσθέτως, στις 

παραπομπές και τις υποσημειώσεις του κυρίου μέρους της διπλωματικής εργασίας, υπάρχει 

πληθώρα πληροφοριών και αιτιολογήσεων των καταγεγραμμένων πληροφοριών στο παρόν 

παράρτημα.  

 

Επιμέρους βιβλιογραφία παραρτήματος 

 

Bull, H., The anarchical society: a study of order in world politics, Columbia University Press, 1977 

Κουσκουβέλης Η., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Ποιότητα, 2005 

Mearsheimer, G., Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα, 2001 

Σπυρόπουλος Γ. Μ., Διεθνείς σχέσεις. Ρεαλιστική προσέγγιση. Θεωρία και πράξη, Αθήνα: Ποιότητα, 2010 

Waltz, K. N. Man, the State and War: a theoretical analysis, New York: Columbia University Press, 2001 

Waltz, K. N., Theory of international politics, New York: McGraw-Hill, c1979 

Watson, A., Η εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας: Μία συγκριτική ιστορική ανάλυση, Αθήνα: Ποιότητα, 2006 

Wight M., Διεθνής Θεωρία: Τα τρία ρεύματα σκέψης, Αθήνα: Ποιότητα, 1998  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Βασικά χαρακτηριστικά ΝΑΤΟ 

 

North Atlantic Treaty Organization / 

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord /  

Οργανισμός Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου 

(NATO / OTAN / ΟΒΑΣ) 
230

 

Σημαία του NATO
231

: 

 

  

 Το έμβλημα του ΝΑΤΟ υιοθετήθηκε ως το σύμβολο της Συμμαχίας από το NAC τον 

Οκτώβριο του 1953. Ο κύκλος συμβολίζει την ενότητα και τη συνεργασία και η πυξίδα / 

τριαντάφυλλο προτάσσει την κοινή πορεία προς την ειρήνη την οποία ακολουθούν τα κράτη-

μέλη του Οργανισμού. 

 

Ίδρυση 4 Απριλίου 1949 

Τύπος (ΔΠΟ) Στρατιωτική Συμμαχία 

Έδρα Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Κράτη-Μέλη 28 

Επίσημες γλώσσες Αγγλικά 

Γαλλικά
232

 

Γενικός Γραμματέας Anders Fogh Rasmussen  

Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ Giampaolo Di Paola  

Ιστοσελίδα http://www.nato.int/  
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 http://en.wikipedia.org/wiki/NATO  [23 December 2010] 
231

 http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_North_Atlantic_Treaty_Organisation [23 December 2010] 
232

 "English and French shall be the official languages for the entire North Atlantic Treaty Organization.", Final 

Communiqué following the meeting of the North Atlantic Council on 17 September 1949. "(..) the English and 

French texts [of the Treaty] are equally authentic (...)" 

Βλ. Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, Ουάσινγκτον, 4 Απριλίου 1949, Άρθρο 14. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm   [23 December 2010]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Fogh_Rasmussen
http://en.wikipedia.org/wiki/Giampaolo_Di_Paola
http://www.nato.int/
http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_North_Atlantic_Treaty_Organisation
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm
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Τα κράτη-μέλη του NATO απεικονίζονται με 

πράσινο. 

 

Κράτη-Μέλη του ΝΑΤΟ (2011) 

Το ΝΑΤΟ είναι μια Συμμαχία η οποία αποτελείται από τα εξής 28 ανεξάρτητα κράτη-μέλη 

[στην τρίτη στήλη απεικονίζεται η δυνητική στρατιωτική κινητοποίηση της συμμαχίας, ήτοι 

πέραν των εκατό εβδομήντα οκτώ (178) εκατομμυρίων ανδρών]
233

: 

Σημαία Χώρα Στρατιωτική 

δυνητική 

κινητοποίηση 

Συμμαχίας 

Σημαία Χώρα Στρατιωτική 

δυνητική 

κινητοποίηση 

Συμμαχίας 

  (Άνδρες ηλικίας 

16-49 ετών) 

  (Άνδρες ηλικίας 

16-49 ετών) 

 
Αλβανία 622379  

Λιθουανία 669111 

 
Βέλγιο 1934957  

Λουξεμβούργο 97290 

 
Βουλγαρία 1320955  

Ολλανδία 3201328 

  
Καναδάς 6633472  

Νορβηγία 888761 

 
Κροατία 770710  

Πολωνία 7817556 

 
Τσεχία 2072267  

Πορτογαλία 2103080 

 
Δανία 1014560  

Ρουμανία 4550409 

 
Εσθονία 210854  Σλοβακία 1156113 

 
Γαλλία 12025341  

Σλοβενία 392075 

 
Γερμανία 15027886  

Ισπανία 9603939 

 
Ελλάδα 2032378  

Τουρκία 17664510 

 
Ουγγαρία 1902639  

Λετονία 401691 

 
Ισλανδία 62781  

Η.Β.   12255452 

 
Ιταλία 11247446  

ΗΠΑ 60620143 

 
Λετονία 401691  Σύνολο 178.300.083 
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 USA, Central Intelligence Agency (CIA), The World Fact Book, 2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2025.html#ca   [12 April 2011] 

http://www.government.bg/fce/index.shtml?s=001&p=0023
http://www.gc.ca/main_e.html
http://english.norge.no/
http://poland.pl/
http://www.czech.cz/
http://www.denmark.dk/
http://www.ekormanyzat.hu/english
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2025.html#ca
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Συμμαχία των Προθύμων – Εισβολή στο Ιράκ, Μάρτιος 2003 

 

 Τα 48 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, τα οποία αποτέλεσαν την κατ’ επίφαση Συμμαχία των 

Προθύμων κατά την «Επιχείρηση Ιρακινής Ελευθερίας (Operation Iraqi Freedom) το Μάρτιο 

του 2003:
234

 

 

 

 

Αφγανιστάν 

Αλβανία 

Αγκόλα 

Αυστραλία 

Αζερμπαϊτζάν 

Βουλγαρία 

Κολομβία 

Τσεχία 

Δανία 

Δομινικανή Δημοκρατία  

Ελ Σαλβαδόρ 

Ερυθραία 

Εσθονία 

Αιθιοπία 

Γεωργία 

Ονδούρα 

 

Ουγγαρία  

Ισλανδία 

Ιταλία 

Ιαπωνία 

Κουβέιτ 

Λετονία 

Λιθουανία 

ΠΓΔΜ 

Νησιά Μάρσαλ 

Μικρονησία 

Μογγολία 

Ολλανδία 

Νικαράγουα 

Παλάου 

Παναμάς 

Φιλιππίνες 

 

 

 

 

Πολωνία  

Πορτογαλία  

Ρουμανία 

Ρουάντα 

Σιγκαπούρη 

Σλοβακία 

Νησιά Σολομώντα 

Νότια Κορέα 

Ισπανία 

Τόνγκα 

Τουρκία 

Ουγκάντα 

Ουκρανία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ηνωμένες Πολιτείες 

Ουζμπεκιστάν 
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 http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/iraq/news/20030327-10.html   

[17 December 2010] 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/iraq/news/20030327-10.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

List of UN Peace-Keeping Operations
235

 

        1948      -  2011 

Acronym Mission name Start date Closing date 

 

    

UNTSO United Nations Truce Supervision Organization May 1948 Present 

UNMOGIP 
United Nations Military Observer Group in India 

and Pakistan 
January 1949 Present 

UNEF I  First United Nations Emergency Force November 1956 June 1967 

UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon June 1958 
December 

1958 

ONUC United Nations Operation in the Congo July 1960 June 1964 

UNSF 
United Nations Security Force in West New 

Guinea 
October 1962 April 1963 

UNYOM United Nations Yemen Observation Mission July 1963 
September 

1964 

UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus March 1964 Present 

DOMREP 
Mission of the Representative of the Secretary-

General in the Dominican Republic 
May 1965 

October 

1966 

UNIPOM 
United Nations India-Pakistan Observation 

Mission 
September 1965 March 1966 

UNEF II  Second United Nations Emergency Force October 1973 July 1979 

UNDOF United Nations Disengagement Observer Force June 1974 Present 

UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon March 1978 Present 

UNGOMAP 
United Nations Good Offices Mission in 

Afghanistan and Pakistan 
May 1988 March 1990 

UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group August 1988 
February 

1991 

UNAVEM I  United Nations Angola Verification Mission I January 1989 June 1991 

UNTAG United Nations Transition Assistance Group April 1989 March 1990 
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 http://www.un.org/en/peacekeeping/list.shtml [30 Ιουνίου 2011] 

Επεξηγήσεις:  

Με Γαλάζιο φόντο οι σε ισχύ συνεχιζόμενες ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ. 

Με Πράσινο φόντο οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ οι οποίες ευρίσκονταν σε ισχύ το 1994 και οι οποίες 

έληξαν στο μεταξύ. Αποτελούν ένδειξη της εντυπωσιακής αύξησης της δράσης του ΟΗΕ, μετά την πτώση του 

¨σιδηρούν παραπετάσματος¨ το 1989, σύμφωνα με τις επιτρεπτές από το καταστατικό του ενέργειες στο διεθνές 

στερέωμα.  

http://www.un.org/en/peacekeeping/list.shtml
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Acronym Mission name Start date Closing date 

 

    

UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission April 1991 
October 

2003 

MINURSO 
United Nations Mission for the Referendum in 

Western Sahara 
April 1991 present 

UNAVEM II  United Nations Angola Verification Mission II June 1991 
February 

1995 

ONUSAL United Nations Observer Mission in El Salvador July 1991 April 1995 

UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia October 1991 March 1992 

UNPROFOR United Nations Protection Force February 1992 March 1995 

UNTAC 
United Nations Transitional Authority in 

Cambodia 
March 1992 

September 

1993 

UNOSOM I  United Nations Operation in Somalia I April 1992 March 1993 

ONUMOZ United Nations Operation in Mozambique December 1992 
December 

1994 

UNOSOM II  United Nations Operation in Somalia II March 1993 March 1995 

UNOMUR 
United Nations Observer Mission Uganda-

Rwanda 
June 1993 

September 

1994 

UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia August 1993 June 2009 

UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia September 1993 
September 

1997 

UNMIH United Nations Mission in Haiti September 1993 June 1996 

UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda October 1993 March 1996 

UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer Group May 1994 June 1994 

UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan December 1994 May 2000 

UNAVEM III  United Nations Angola Verification Mission III February 1995 June 1997 

UNCRO 
United Nations Confidence Restoration Operation 

in Croatia 
May 1995 January 1996 

UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force March 1995 
February 

1999 

UNMIBH 
United Nations Mission in Bosnia and 

Herzegovina 
December 1995 

December 

2002 

UNTAES 
United Nations Transitional Administration for 

Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium 
January 1996 January 1998 

UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka January 1996 
December 

2002 

UNSMIH United Nations Support Mission in Haiti July 1996 July 1997 
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Acronym Mission name Start date 

 

Closing date 

 

MONUA United Nations Observer Mission in Angola June 1997 
February 

1999 

UNTMIH United Nations Transition Mission in Haiti August 1997 
December 

1997 

MIPONUH United Nations Civilian Police Mission in Haiti December 1997 March 2000 

  UN Civilian Police Support Group January 1998 
October 

1998 

MINURCA 
United Nations Mission in the Central African 

Republic 
April 1998 

February 

2000 

UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone July 1998 
October 

1999 

UNMIK 
United Nations Interim Administration Mission in 

Kosovo 
June 1999 Present 

UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone October 1999 
December 

2005 

UNTAET 
United Nations Transitional Administration in 

East Timor 
October 1999 May 2002 

MONUC 
United Nations Organization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo 
November 1999 June 2010 

UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea July 2000 July 2008 

UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor May 2002 May 2005 

UNMIL United Nations Mission in Liberia September 2003 Present 

UNOCI United Nations Operation in Côte d'Ivoire April 2004 Present 

MINUSTAH United Nations Stabilization Mission in Haiti June 2004 Present 

ONUB United Nations Operation in Burundi June 2004 
December 

2006 

UNMIS United Nations Mission in the Sudan March 2005 Present 

UNMIT United Nations Integrated Mission in Timor-Leste August 2006 Present 

UNAMID 
African Union-United Nations Hybrid Operation 

in Darfur 
July 2007 Present 

MINURCAT 
United Nations Mission in the Central African 

Republic and Chad 
September 2007 Present 

MONUSCO 
United Nations Organization Stabilization 

Mission in the Democratic Republic of the Congo 
July 2010 Present 

 

 

 

 

 



Σελίδα 80 από 103 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

Η χαλιναγώγηση του Λεβιάθαν 

 

 Με την λεκτική αναφορά στο Χομπσιανό Λεβιάθαν, αναφερόμαστε στο αριστούργημα 

της πολιτικής φιλοσοφίας το οποίο γράφτηκε από τον Thomas Hobbes το 1651
236

. Με το 

σύγγραμμα αυτό, αποσκοπούσε στο να αιτιολογήσει την έννοια της απόλυτης κυριαρχίας με 

τη μορφή της έμπρακτης της υπόστασης όπως αυτή αντιστοιχεί στην απόλυτη κυριαρχία του 

ενός, του Μονάρχη και την απόλυτη του εξουσία, ο οποίος στην παρούσα ανάλυση δυνητικά 

αντιστοιχείται στις ΗΠΑ.  

 Ο Λεβιάθαν αποτέλεσε μία υβριδική μορφή της Θεωρίας του Κοινωνικού Συμβολαίου 

(Social Contract Theory).
237

 

 Ο Hobbes έκρινε ότι η μεγαλύτερη απειλή για 

την ανθρώπινη ασφάλεια ήταν η αναρχία της 

«Κατάστασης της Φύσης» (“State of Nature”), και 

για να αποφευχθεί αυτή η τρομακτική κατάσταση, 

όπου η ζωή ήταν «μοναχική, φτωχή, άσχημη, βίαιη 

και σύντομη», οι άνδρες θα έπρεπε να συμφωνήσουν 

στη δημιουργία μίας κυρίαρχης δύναμης η οποία θα 

έχει την εξουσία να επιβάλει τους νόμους και τη 

διατήρηση της τάξης.
238

  

 

 

 

 
Το εξώφυλλο του συγγράμματος,  

σχεδιασμένο από τον Abraham Bosse,  

με τη συμβολή του Hobbes. 
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 Βλ. Λεβιάθαν ή Ύλη, Μορφή και Εξουσία μιας Εκκλησιαστικής και Λαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (Leviathan 

or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil), Αθήνα: Γνώση, 2006 

(Λονδίνο, 1651). 
237

 Lloyd, Sharon A. and Sreedhar, Susanne, "Hobbes's Moral and Political Philosophy", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/hobbes-moral/  [08 December 2010] 
238

 "Leviathan" A Dictionary of British History. Ed. John Cannon. Oxford University Press, 2009. Oxford 

Reference Online. Oxford University Press. Aristotle University of Thessaloniki. 

http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t43.e2063 [17 December 2010] 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/hobbes-moral/
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t43.e2063
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 Ο Λεβιάθαν (Leviathan), το θαλάσσιο τέρας που αναφέρεται στη δαιμονολογία στη 

Βίβλο, κατέχει θέση φύλακα της πύλης της Κολάσεως ως ένας από τους επτά πρίγκιπες της. 

Δημιουργήθηκε με τη μορφή ερπετού-δράκοντος για να υπηρετεί ως άρχοντας το αχανές 

θαλάσσιο βασίλειο.
239

 

Τολμώντας ένα πολιτικό στοχασμό, τα σημαίνοντα 

αντιστοιχούνται ως εξής σε σχέση με το φάσμα της 

διεθνούς κοινωνίας
240

: 

 Ο Λεβιάθαν ως Υπερδύναμη (ΗΠΑ) 

Ολοκληρωτισμού 

 Ο Κύριος ως Σύστημα Διεθνούς Κοινωνίας 

Κρατών (ΝΑΤΟ) Ηγεμονικής νόρμας 

 Η Κόλαση ως πλήρης Αναρχία, δηλ. το 

κατακερματισμένο διεθνές σύστημα ομάδων 

πολλαπλών ανεξαρτησιών 

 

 

  

 Η Υπερδύναμη η οποία στην εικόνα κυριολεκτικά καταστρέφεται, μεταφορικά 

συγκρατείται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μέσω του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Οι 

ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος φύλακας, εγγυητής της διεθνούς ασφάλειας-τάξης. Εκτός 

συστήματος διεθνούς κοινωνίας κρατών οδεύει προς το δεξί άκρο του φάσματος της διεθνούς 

κοινωνίας, προς την αυτοκρατορική-ολοκληρωτική του διάσταση. Αντίθετα, ως μέλος του 

ΝΑΤΟ, χαλιναγωγείται από τους συμμάχους της και δρα ηγεμονικά. Τέλος, ο πλήρης 

κατακερματισμός του διεθνούς συστήματος και η επακόλουθη του διάσταση πλήρους 

αναρχίας αποτρέπεται αφού η ασφάλεια και η τάξη του διεθνούς συστήματος παραμένει υπό 

την ηγεμονία των ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ. 

 

 

 

                                                 
239

 Στην εικόνα αναπαρίσταται η βιβλική καταστροφή του Λεβιάθαν από τον Κύριο, χαρακτικό έργο του 

Gustave Doré, Destruction of Leviathan, 1865.  

http://www.creationism.org/images/DoreBibleIllus/nIsa27010Dore_TheDestructionOfLeviathan.jpg  

[17 Δεκεμβρίου 2010] 
240

 Βλ. Παράρτημα VΙ: Αλληγορικό Εκκρεμές Διεθνούς Κοινωνίας. 

http://www.creationism.org/images/DoreBibleIllus/nIsa27010Dore_TheDestructionOfLeviathan.jpg
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

  Απλοποιημένη εκδοχή του αλληγορικού εκκρεμούς της Διεθνούς Κοινωνίας του Watson 
241

 
 

 

               Φάσμα  

                                  Διεθνούς  

             Κοινωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Αναρχία               Ηγεμονία             Αυτοκρατορία  

        [Κατακερματισμός]        [Αυτονομία]                   [Ολοκληρωτισμός] 

     (Ομάδες Πολλαπλών      Τάσεις Ηγεμονίας                          Τάσεις Αυτονομίας 

          Ανεξαρτησιών)                      

          ΗΠΑ Eisenhower     

                   Μακεδονία Φιλίππου Β΄            [Γαλλία De Gaulle]           Ρώμη Τετραρχίας    

            Παραδείγματα: Κλασσική Ελλάδα                        Ρώμη Αυγούστου 
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 A simplified version of Watson’s metaphorical pendulum,  

In Watson, A., The evolution of international society: a comparative historical analysis, New York: Routledge, 2009, p. xxiv. 
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Μορφή διεθνών σχέσεων αυτοκρατορικού συστήματος
242

 

 

 

 

 

                 Σχέσεις Ανεξαρτησίας 

         

 

                 Σχέσεις Ηγεμονίας        

            

            Σχέσεις  

                                   Επικυριαρχίας        

                      

 

                    Σχέσεις Κυριαρχίας 

             

             

                       Αυτοκρατορικός  

                           Πυρήνας     
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 Watson’ model of an imperial system, ibid, p. xxiii 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

Αμυντικές Δαπάνες μελών ΝΑΤΟ 

 

 

 

 

 

Α/Α Χώρα / Έτος 2010 2010 2009 

    

(τιμές σε 

εκατομμύρια 

αμερικανικά 

δολάρια) 

(σημερινές 

τιμές ) 
ΑΕΠ 

1 Αλβανία $201 $190 2.1% 

2 Βέλγιο $5.382 $5.244 1.2% 

3 Βουλγαρία $698 $681 2% 

4 Καναδάς $20.164 $22.788 1.5% 

5 Κροατία $1.060 $1.030 1.8% 

6 Τσεχία $2.529 $2.558 1.4% 

7 Δανία $4.588 $4.472 1.4% 

8 Εσθονία $336 $330 2.3% 

9 Γαλλία $61.285 $59.322 2.5% 

10 Γερμανία $46.848 $45.152 1.4% 
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Α/Α Χώρα / Έτος 2010 2010 2009 

11 Ελλάδα $9.369 $9.354 3.2% 

12 Ουγγαρία $1.323 $1.350 1.1% 

13 Ισλανδία $10 $10 0.1% 

14 Ιταλία $38.198 $36.972 1.8% 

15 Λετονία $268 $253 1.4% 

16 Λιθουανία $427 $412 1.4% 

17 Λουξεμβούργο $301 $301 0.6% 

18 Ολλανδία $11.604 $11.207 1.5% 

19 Νορβηγία $6.322 $6.729 1.6% 

20 Πολωνία $8.380 $8.902 1.8% 

21 Πορτογαλία $5.213 $5.040 2.1% 

22 Ρουμανία $2.164 $2.202 1.4% 

23 Σλοβακία $1.010 $972 1.4% 

24 Σλοβενία $788 $766 1.6% 

25 Ισπανία $15.803 $15.359 1.1% 

26 Τουρκία $15.634 $17.509 2.7% 

27 
Ηνωμένο 

Βασίλειο 
$57.424 $59.598 2.7% 

28 ΗΠΑ $687.105 $698.281 4.7% 

  Σύνολο $1.004.434 $1.016.984 

2% 

Μέσος 

Όρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ    ΚΛΑΣΙΚΟΣ       ΔΟΜΙΚΟΣ     ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ                  ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 

ΔΙΕΘΝΩΝ    ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ      ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

ΣΧΕΣΕΩΝ:  

[Θεώρημα, Θεωρητικό Υπόδειγμα, Παράδειγμα (Paradigm)]              

 
 

Χαρακτηρισμός  

Θεώρησης 

Παραδοσιακή Νεορεαλισμός /  

Συστημική προσέγγιση 

 

Νεοφιλελευθερισμός 

Ουτοπικός 

Φιλελευθερισμός / 

Ιδεαλισμός / 

Φιλελευθερισμός /  

Διεθνισμός / 

Διακυβερνητισμός 

 Διεθνιστική /  Ταξική 

Έμπνευση 

 

i) Θουκυδίδης (460-397 π.Χ.) 

ii) Machiavelli (1469-1527) 

iii) Hobbes (1588-1679) 

iv) Locke 

v) Grotius 

i) Waltz Kenneth N. (1924-….) 

«Αμυντικός Ρεαλισμός» 

 

i) Immanuel Kant 

(1724-1804) 

ii) Norman Angel 

iii) Wilson Woodrow 

             (1856-1924)  

Marx Karl  

(1818-1883) 

Engel 

Διαμορφωτές iv) Hedley Bull (1932-1985) 

v) Edward Hallett Carr 

(1892-1982) 

vi) Hans Joachim Morgenthau 

(1904-1980) 

ii) John J. Mearsheimer 

(1947 -….) 

«Επιθετικός Ρεαλισμός» 

iιi) Robert Gilpin 

(1930-....) «Διεθνής Πολιτική Αλλαγή» 

(«Κόστος / Όφελος») 

  

Συγγράμματα i) «Ιστορίαι» 

ii) «Il Principe» 

iii) ‘’Leviathan’’ (1651) 

iv) «The Anarchical Society» 

(1977) 

v) «The Twenty Years' Crisis» 

(1939) 

vi) «Politics Among Nations: The 

Struggle for Power and Peace» 

(1948) 

i) «Theory of International Politics» 

(1979) 

«Man, the State, and War: A 

Theoretical Analysis» (1959) 

ii) «The Tragedy of  Great Power 

Politics» (2001) 

iii) ‘’’War and Change In World 

Politics’’ (1981) 

i) «Perpetual Peace» 

(1795) 

ii) «The Great 

Illusion» (1909) 

iii)  «14 Points» (1918)

  

«Das Kapital» 

Παρομοίωση «Ζούγκλα»   «Σταθερότητα»    «Δίκτυο / Ιστός» «Πάλη» 

http://www.answers.com/topic/kenneth-waltz
http://en.wikipedia.org/wiki/Hedley_Bull
http://en.wikipedia.org/wiki/E._H._Carr
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Morgenthau
http://www.answers.com/John%20Mearsheimer
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gilpin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hedley_Bull
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Twenty_Years%27_Crisis
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_Among_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_Among_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_Peace
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Α/Α 

 

ΑΞΙΩΜΑΤΑ / 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ / 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ :
243

 

 

 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

 

ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ 

 

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 

 

I.  

 

 

 

ΧΩΡΟΣ /                  

ΔΟΜΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Κατάσταση βάσει 

 

 

Λειτουργία βάσει 

 

Αναρχία και 

Ανταγωνισμός 

 

 

Ετερότητας ή  

Ομοιογένειας 

 

Ανθρώπινης Φύσης και 

Εσωτερικών κρατικών 

διεργασιών 

 

 

Αναρχία και 

Ανταγωνισμός 

 

 

Ετερότητας ή  

Ομοιογένειας 

 

Κατανομής Ισχύος 

(Μονο/διπο/πολυ-πολικό 

σύστημα) 

(ΑΛΛΑΓΗ: Οικονομική 

Αλληλεξάρτηση)  

 

 

Αναρχία και 

Ανταγωνισμός 

 

 

Ετερότητας ή  

Ομοιογένειας 

 

Συνεργασίας και 

Αλληλεξάρτησης 

 

Αναρχία μόνο κατά την 

μεταβατική περίοδο 

(Δικτατορία του 

Προλεταριάτου)  

? Ετερότητας ή  

Ομοιογένειας ? 

 

 

II.   

ΔΡΩΝΤΕΣ / 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Διεθνούς Συστήματος 

 

Κατάσταση βάσει 

 

 

Λειτουργία βάσει 

 

Κράτη 

(Σημαντικότεροι ή μοναδικοί)  

 

 

Ορθολογικές / 

προσωποποιημένες  οντότητες 

 

Εθνικού Συμφέροντος 

 

Κράτη 

(Σημαντικότεροι ή  

μοναδικοί) 

 

Ορθολογικές / 

ταυτόσημες οντότητες 

 

Δομής Συστήματος 

 

Κράτη (Σημαντικότεροι) 

 και Διεθνείς Οργανισμοί 

 

 

Μεθοδολογική κατάργηση 

οντοτήτων 

 

Σύνθετων εσωτερικών  

διεργασιών 

 

 

Τάξεις (Μοναδικοί) 

 

 

 

Δημιουργήματα της 

άρχουσας τάξης 

  

Συμφερόντων άρχουσας 

τάξης 
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 Για την κατηγοριοποίηση των αξιωμάτων βλ. Κουσκουβέλης, Η., Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Ποιότητα, 2005, σσ. 15-16. 
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III.  

 

ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

(Σκοπός κρατών) 

 

Λειτουργία βάσει 

 

Ασφάλεια και 

επιβίωση κράτους 

 

Ανθρώπινης Φύσης και 

Εσωτερικών κρατικών 

διεργασιών 

 

 

Ασφάλεια και  

επιβίωση κράτους 

 

Περιορισμών και πιέσεων 

διεθνούς συστήματος  

 
(ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: Επιθετικότητα 

και κυριαρχία επί αντιπάλων, 

επιδίωξη μέγιστης ηγεμονίας Vs  

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ: Διατήρηση statvs 

qvo) 

(ΑΛΛΑΓΗ: Βέλτιστος συνδυασμός 

μεταξύ ισχύος και ευημερίας βάσει 

έννοιας καμπύλης αδιαφορίας)  

 

 

Κατάργηση ή τροποποίηση  

Οικονομικό συμφέρον 

και Ευημερία 

 

 

 

IV.  

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

και 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

 

 

 

Ισχύς (Στρατιωτική) 

 

Ισχύς (Στρατιωτική) 

 
(ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: Δίλημμα 

ασφαλείας Vs  

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ: Εξισορρόπηση και 

ισορροπία  

επίθεσης : άμυνας) 

 

 

Ισχύς (στρατιωτική και 

άλλες μορφές) και 

Συνεργασίες και 

Αλληλεξάρτηση 

 

 

V.  

 

 

ΜΕΣΟ -                    

ΙΣΧΥΣ 

 

Αυτοσκοπός και μέσο 

υλοποίησης εθνικού 

συμφέροντος 

 

Αυτοβοήθεια 

 

(Μεγιστοποίηση απόλυτης 

ισχύος) 

 

Μέσο υλοποίησης εθνικού 

συμφέροντος 

 
(ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: Μεγιστοποίηση 

σχετικής ισχύος Vs  

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ: Διατήρηση 

σχετικής ισχύος) 

 

Παίγνιο μηδενικού αθροίσματος 

 

 

Κατάργηση         

 

Συνεργασία και 

Αλληλεξάρτηση: 

 

Επίτευξη απόλυτου 

οφέλους 

Παίγνιο μή μηδενικού 

αθροίσματος 
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VI.  

 

 

ΠΟΛΕΜΟΣ & 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

 

Εξυπηρέτηση συμφερόντων  

και σκοπών 

 

Εξυπηρέτηση  

συμφερόντων  

και σκοπών 

Μόνο Συστημικός Πόλεμος 

 

 

 

Απίθανος μεταξύ 

φιλελεύθερων 

δημοκρατιών, 

ευημερούντων κ 

αλληλοεξαρτώμενων 

κρατών και λόγω διεθνών 

θεσμών 

 

 

 

 

VII.  

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

 

Εξυπηρέτηση συμφερόντων 

ισχυρών 

 

 

Αντανάκλαση συσχετισμών 

ισχύος 

 

 

Επηρεασμός συμπεριφοράς 

κρατών 

 

 

VIII.  

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

 

 

Δημιουργήματα και εργαλεία 

ισχυρών 

 

Εργαλεία ισχυρών 

 

Αποτέλεσμα συνεργασίας 

μεταξύ  κρατών 
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ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

 

ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ 

 

       ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ –  

       Νέο Μαρξισμός 

 

 

 

 

Θ 

Ε 

Ω 

Ρ 

Ι 

Ε 

Σ 

 

1.Ισορροπίας Ισχύος 

2.Σταθερότητας 

3.Αποτροπής 

4.Κούρσας Εξοπλισμών 

5.Διεξαγωγής Πολέμου 

6.Κύκλου Ισχύος 

7.Ηγεμονίας 

8.Συμμαχιών 

9.Παιγνίων 

10.Διεθνούς Πολιτικής 

Οικονομίας 

(κρατικοκεντρικής προσέγγισης 

ιμπεριαλισμού) 

 

 

1.Διεθνών Συστημάτων 

2.Σταθερότητας 

3.Συμμαχιών 

4.Διεθνών Οργανισμών 

5.Συστημικών Πολέμων 

 

1.Διεθνών Καθεστώτων 

2.Φεντεραλισμού 

3.Ελέγχου Εξοπλισμών 

4.Αφοπλισμού 

5.Γραφειοκρατίας 

6.Λήψης Αποφάσεων 

7.Συνομωσίας 

8.Αλληλεξάρτησης 

9Λειτουργίας Διεθνών 

Οργανισμών 

10.Διαχείρισης Κρίσεων και 

Συγκρούσεων 

11.Εξωτερικής Πολιτικής και 

Δημοκρατικής Ειρήνης 

12.Περιφερειακής και 

Οικονομικής Ολοκλήρωσης 

13.Διεθνούς Πολιτικής 

Οικονομίας 

(μη ρεαλιστικής και μή 

μαρξιστικής) 

14.Λειτουργισμός 

15.Νεολειτουργισμός 

16.Συνομοσπονδιασμός 

 

1.Μαρξιστική-Λενινιστική 

(Ιμπεριαλισμού) 

2.Εξάρτησης    

(Στρουκτουραλιστικής και 

αναθεωρητικής  φύσης) 

3.Καθυστέρησης 

4.Παγκόσμιου Νεωτερικού 

Συστήματος 
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Θα μπορούσαμε επίσης να κατηγοριοποιήσουμε τις Θεωρήσεις με βάση την προσέγγιση της  

Αγγλικής Σχολής περί της Διεθνούς Κοινωνίας:
244

 

 

Πολιτικά / Φιλοσοφικά 

Ρεύματα Σκέψης 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΡΑΣΙΟΝΑΛΙΣΤΕΣ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ 

Καντιανοί Γκροτιανοί Μακιαβελικοί 

Εμπνευστής  Kant Grotius Machiavelli 

Θεωρητικοί  Locke, Burke, Roosevelt Hobbes, Hegel, Carr, 

Churchill, Gladstone, 

Morgenthau 

Πολιτική Μορφή Διεθνής Κοινότητα/ 

Παγκόσμια Κοινωνία 

(International Community/ 

Civitas Maxima) 

Οικογένεια Εθνών 

(Family of Nations) 

Κοινωνία Κρατών 

(Society of States) 

   

Οι Μεγάλες Αντιπαραθέσεις της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων
245

 

 

ΟΥΤΟΠΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΙΣΜΟΣ 

1920’s 

 Διεθνές Δίκαιο 

 Διεθνείς Οργανισμοί 

 Αλληλεξάρτηση 

 Συνεργασία 

 Ειρήνη 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

1930-1950 

 Πολιτικές Ισχύος 

 Ασφάλεια 

 Επιθετικότητα 

 Σύγκρουση 

 Πόλεμος 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

1950 to date 

 Κανόνες και Αξίες 

 Κριτική ικανότητα 

 Ιστορική γνώση 

 Μελέτη εκ των έσω 

 Ειρήνη 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ 

 Υποθέσεις 

 Συλλογή στοιχείων 

 Επιστημονική γνώση 

 Αποστασιοποιημένη μελέτη 

 Πόλεμος 
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 Η κατηγοριοποίηση είναι βασισμένη στις διαλέξεις του Robert James Martin Wight (1913-1972) που πραγματοποιήθηκαν στο London School of Economics τη δεκαετία του 1950. 

Βλ. επίσης: Wight, M., “Why is there no International Theory?”, International Relations, April, 2, pp. 35-48, 1960 ή  Wight, M., “Why is there no International Theory”, 1966 in Linklater, A., 

International Relations: Critical Concepts in Political Science , Political Science, pp. 27-43, 2000 και Bull, H. & Porter, G., International Theory-The three Traditions, 1991 [Διεθνής Θεωρία-Τα τρία 

ρεύματα σκέψης, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 1998], Bull, H., The Anarchical Society, 1
st
 ed., London, Macmillan,, 1977 και  Watson, A., The evolution of international society: a comparative historical 

analysis,  New York: Routledge, 2009. 
245

 Sørensen, G. & Jackson, R., επιμ. Τσάκωνας, Π., Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων: Η Σύγχρονη Συζήτηση, Αθήνα: Gutenberg, 2006, σσ.  78, 82. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Wight
http://books.google.com/books?id=-mUa0SpCWKAC&printsec=frontcover
http://books.google.com/books?q=+subject:%22Political+Science%22
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υποχωρεί μπροστά       yields to    56 
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Ελληνική       Λατινική  

 

αναγκαστικό/επιτακτικό δίκαιο (ιεραρχικά υπέρτεροι κανόνες) jus cogens   36, 37, 39-41, 65 

αρνησικυρία       veto   21, 41 

για την ακρίβεια, πιο αναλυτικά, διά συγκεκριμένο σκοπό ad hoc (for this)  16, 34 

εθιμικό δίκαιο        ius consuetudinis (customary international law) 37 

εκ δικαιώματος       de jure (as a matter of legal right) 42 

εκ πραγματικότητας       de facto (of its own kind) 42 

εκ των προτέρων       a priori, ante         10, 34  

εκ των υστέρων       a posteriori, post      10, 34 

εναντίον του (έναντι), σε σύγκριση με, σε αντίθεση με   vs. / v. (versus)   20, 21 

ηθελημένοι κανόνες       ius voluntarium   35 

καθολική (έναντι πάντων)     erga omnes   39 

μοναδική / ιδιόμορφη περίπτωση     sui generis (of its own kind) 35, 38, 41, 64 

όπως προηγουμένως (όπ. πρ.)     ibidem, ibid., ib. (in the same place) 

παραδείγματος χάριν, παραδείγματος χάρη (π.χ.)   exempli gratia [(e.g.) example given] 

τουτέστιν, δηλονότι, λοιπόν, με άλλα λόγια,    id est [(i.e.) that is] 

υποσημείωση (υποσ.)      nota    97, 98  

φόρουμ        forum    27 

φυσικό δίκαιο       lex naturalis (law of nature) 35 

 

Πολυμερής Διπλωματία για τη διεθνή Ειρήνη: 

Διεθνείς Συνθήκες, Συμφωνίες, Συμβάσεις, Κονσέρτα, Συνέδρια, Συνδιασκέψεις κλπ
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Συνθήκη / Ειρήνη της Βεστφαλίας (1648)      9, 38 

 Συνθήκη Μύνστερ        9  

 Συνθήκη Όσναμπρουκ         9 

Συνέδριο / Κονσέρτο της Βιέννης (Ευρώπης) (1814-1815)    10, 45 

Συμβάσεις της Γενεύης (1864-1975)       12, 23 

Συνδιασκέψεις της Χάγης (1899 και 1907)      12  

Συνθήκη / Ειρήνη των Βερσαλλιών (1919):      12, 13 

 Συνθήκη Αγίου Γερμανού με Αυστρία      12 

 Συνθήκη Βερσαλλιών με Γερμανία      12 

 Συνθήκη Νεϊγύ με Βουλγαρία       12 

  Συνθήκη Σεβρών με Τουρκία       12 

 Συνθήκη Τριανόν με Ουγγαρία       12 

Κοινωνία των Εθνών (1919)        12 

Διάσκεψη της Γιάλτας (1945)        10 

Χάρτης των ΗΕ (1945)         10 

Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948) 59 

Συνθήκη των Βρυξελλών (1948)       25 

Συνθήκη / Σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού (1949)     24 

Σύμβαση Βιέννης (1969)        39, 40 
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 Τα δεδομένα παρατίθενται σε χρονολογική σειρά. Οι αριθμοί αναφέρονται στη σελίδα/ες του κειμένου όπου 

συναντούμε τις διεθνείς συνθήκες, αποφάσεις, υποθέσεις και νομικά διατάγματα. 
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