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Εισαγωγή 
  

 Τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έλαβαν χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 

συγκλόνισαν την αμερικανική κοινωνία και άλλαξαν δραστικά την μέχρι τότε 

αμερικανική εξωτερική και εσωτερική πολιτική αλλά και τη στρατηγική της 

υπερδύναμης. Ο μέχρι τότε συντηρητικός Πρόεδρος Μπούς που είχε έρθει στην 

εξουσία λίγους μόλις μήνες πριν και είχε σαν στόχο να επικεντρωθεί στα οικονομικά 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ΗΠΑ, μετατράπηκε αστραπιαία σε έναν νέο-

συντηρητικό Πρόεδρο που διεύρυνε εντυπωσιακά τις εξουσίες του αξιώματος και 

εξαπέλυσε ένα παγκόσμιο «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας».   

 Από την πρώτη στιγμή έγινε κατανοητό ότι μπροστά σε μια ασύμμετρη 

απειλή, όπως η Αλ-Κάιντα, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να προσαρμόσουν τις στρατιωτικές 

τους δυνάμεις και το στρατιωτικό τους δόγμα. Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο 

Αφγανιστάν και στο Ιράκ στοίχησαν τη ζωή σε χιλιάδες αμερικανούς στρατιώτες και 

αθώους πολίτες, κάτι που είχε μεγάλο πολιτικό κόστος, ενώ το οικονομικό τους 

κόστος αποδείχθηκε και αυτό δυσβάσταχτο, την ίδια ώρα που η Αλ-Κάιντα 

εμφανιζόταν να ανασυντάσσεται στο Πακιστάν και να πραγματοποιεί νέα χτυπήματα 

όπως αυτά της Μαδρίτης και του Λονδίνου και η στρατηγική των μυστικών φυλακών 

ή της κράτησης σε φυλακές όπως το Γκουαντάναμο παρουσίαζε σημαντικές νομικές 

προκλήσεις.         

 Μια νέα τεχνολογία όμως που βρισκόταν σε εξέλιξη τα προηγούμενα εξήντα 

περίπου χρόνια ήταν τώρα πλέον ώριμη και έτοιμη να προσφέρει σημαντικά οφέλη 

στις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ. Οφέλη ικανά να αλλάξουν τον τρόπο με 

τον οποίο η υπερδύναμη πηγαίνει σε «πόλεμο» και ικανά να επηρεάσουν την 

στρατηγική της. Στον 21
ο
 αιώνα τα μη επανδρωμένα, οπλισμένα συστήματα 

αποδείχτηκαν η πιο αποτελεσματική απάντηση στις ασύμμετρες απειλές 

καταφέροντας συντριπτικά πλήγματα κατά της Αλ-Κάιντα και των συνεργαζόμενων 

ομάδων και κερδίζοντας επάξια τη θέση τους ως το σήμα κατατετέν του «Πολέμου 

κατά της τρομοκρατίας» σε ένα πλέον «παγκόσμιο πεδίο της μάχης».  

 Στην παρούσα εργασία στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τον ρόλο των μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μέσα από την 

ιστορική εξέλιξή τους, το ρόλο τους στη διαμόρφωση της νέας στρατηγική των ΗΠΑ, 

την χρήση τους από τους δύο Προέδρους και τέλος μέσα από το παράδειγμα της 

χρήσης τους στο Πακιστάν να μπορέσουμε να καταναοήσουμε τα οφέλη που αυτά τα 

συστήματα παρουσιάζουν καθώς και τις προκλήσεις που εμφανίζονται καθώς 

επιχειρούν σε ένα καθεστώς που βρίσκεται σε statu nascendi και είναι ακόμα υπό 

διαμόρφωση. Μέσα από την ανάλυσή μας διαφαίνεται πως ίσως έχει αποβεί τελικά 

πολιτικά πιο εύπεπτο για τις ΗΠΑ να δολοφονούν εξωδικαστικά παρά να 

συλλαμβάνουν τους υπόπτους τρομοκρατίας μέσα από «χτυπήματα κατά 

προσωπικοτήτων» ή μέσα από «χτυπήματα με υπογραφή».    

 Στο Κεφάλαιο 1 εξετάζουμε την ιστορική εξέλιξη των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών από τον 19
ο
 αιώνα μέχρι και τις ημέρες μας. Αυτή η επισκόπηση θα μας 
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επιτρέψει να αντιληφθούμε όλα τα βήματα που χρειάστηκαν για να αποκτήσουν τα 

μη επανδρωμένα αεροσκάφη τόσο τις σημερινές πολεμικές τους δυνατότητες όσο και 

την αποφασιστική τους θέση στο πεδίο της μάχης.     

 Έχοντας κατανοήσει τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων στο Κεφάλαιο 2 

αναλύουμε σε βάθος το πιο χαρακτηριστικό μη επανδρωμένο σύστημα το οποίο 

βρίσκεται σήμερα στην φαρέτρα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το 

«Πρέντατορ». Παρουσιάζουμε τις στρατιωτικές του δυνατότητες, τις χαμένες 

ευκαιρίες του και τις επιτυχίες του ενάντια στην Αλ-Κάιντα.   

 Στο Κεφάλαιο 3 επικεντρωνόμαστε στη χρήση των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών ως παράγοντα στρατηγικής των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της 

τρομοκρατίας και κυρίως αναλύουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των 

αεροσκαφών κατά της ιεραρχίας, του προσωπικού και της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

κεντρικού πυρήνα της Αλ-Κάιντα, ενώ στο Κεφάλαιο 4 αναλύουμε τα στρατηγικά και 

τακτικά πλεονεκτήματα των μη επανδρωμένων συστημάτων τα οποία έχουν 

μετατρέψει τις εγκαταστάσεις διοίκησης και εκπαίδευσης της Αλ-Κάιντα σε 

αδυναμία. Στο Κεφάλαιο 5 αναλύουμε τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

από τους Προέδρους Μπους και Ομπάμα. Ο Πρόεδρος Μπους χρησιμοποίησε την 

αμερικανική στρατιωτική υπεροπλία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της 

υπερδύναμης και διεύρυνε την αμερικανική παρέμβαση διεθνώς εγκαινιάζοντας τον 

όρο «παγκόσμιο πεδίο της μάχης» και κηρύσσοντας με αυτό τον τρόπο έναν πόλεμο 

χωρίς σύνορα στους οργανισμούς ή τα άτομα τα οποία σχεδίασαν, ενέκριναν ή 

βοήθησαν στα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου. Βασικό του όπλο 

υπήρξε η εκστρατεία στοχευμένων δολοφονιών μέσω μη επανδρωμένων 

συστημάτων, μια στρατηγική που ο Πρόεδρος Ομπάμα διεύρυνε εντυπωσιακά στη 

συνέχεια. Οι λόγοι που οδήγησαν τον Μπαράκ Ομπάμα σε αυτή τη στρατηγική 

επιλογή αναλύονται και σε αυτό το κεφάλαιο.     

 Τέλος στο Κεφάλαιο 6 ασχολούμαστε με την χρήση των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών στο Πακιστάν. Μέσα από αυτή την ανάλυση γίνεται ξεκάθαρη η 

στρατηγική χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε χώρες με τις οποίες οι 

ΗΠΑ δε βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι η χώρα που έγινε το 

«εργαστήριο» για τις πολεμικές επιχειρήσεις στοχευμένων δολοφονιών οι οποίες 

στην πορεία χαρακτήρισαν τον νέο τρόπο με τον οποίο η Αμερική πολεμά, 

θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ στρατιώτη και κατασκόπου. Στόχος μας σε αυτό το 

κεφάλαιο είναι να ανιχνεύσουμε τις μυστικές συμφωνίες των ΗΠΑ με το Πακιστάν, 

τις παράπλευρες απώλειες αθώων πολιτών, το ρόλο των χτυπημάτων στη 

ριζοσπαστικοποίηση του τοπικού πληθυσμού και εν τέλει το αντίκρισμα που έχει 

αυτή η στρατηγική στην αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας.  
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Κεφάλαιο 1: Ιστορική εξέλιξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

1.1. Εξέλιξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την εφεύρεσή 

τους μέχρι και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
 Μπορούμε να εντοπίσουμε τα πρώτα ίχνη της ιστορικής εξέλιξης των μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών στην εποχή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, όταν ο Ιταλός 

εφευρέτης πρώτος ήλεγξε τη πτήση μιας φτερωτής εφεύρεσης με τη κίνηση του 

καρπού
1
.          

 Από τον 19
ο
 αιώνα ήδη είχαν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες για τη 

δημιουργία ιπτάμενων μηχανών που θα χρησιμοποιούσαν για την προώθησή τους 

ατμομηχανές. Φυσικά ο στόχος του ανθρώπου εκείνη την εποχή ήταν να πετάξει ο 

ίδιος, να εφεύρει το αεροπλάνο. Άθελά τους όμως, όλοι οι πρώτοι εφευρέτες έβαζαν 

σιγά σιγά το θεμέλιο λίθο για την ύπαρξη των πρώτων μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών. Στην ουσία, τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροπλάνα δεν ήταν τίποτε 

άλλο παρά αεροπλάνα σε μικρή κλίμακα. Πάνω σε αυτά, οι πρώτοι εφευρέτες 

μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να πειραματιστούν. Η εξέλιξή τους όμως έφτασε σε μια 

απότομη παύση περίπου στο 1903. Ήταν η ημερομηνία που ο Όρβιλ και ο Γουίλμπορ 

Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη, ελεγχόμενη, μηχανικά προωθούμενη, ανθρώπινη 

πτήση. Τα επόμενα χρόνια τα δύο αδέλφια θα εξέλισσαν την πτητική τους μηχανή και 

θα δημιουργούσαν το πρώτο αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας το οποίο μπορούσαν να 

κατευθύνουν αποτελεσματικά. Μετά από αυτή την ανακάλυψη το πεδίο για την 

ανθρώπινη πτήση ήταν πλέον ανοιχτό και το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας 

στράφηκε στα αεροσκάφη. Οι σοβαροί αεροπόροι της εποχής ασχολούνταν μόνο με 

αυτά και όπως ήταν φυσικό τα μικρά μοντέλα αεροσκαφών, τα μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη της εποχής, παραμερίστηκαν ως παιχνίδια.    

 Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της εποχής είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμη 

πολλά τεχνολογικά εμπόδια. Πρώτο και κυριότερο, το θέμα της απομακρυσμένης 

πλοήγησης. Η πλοήγηση και συγκεκριμένα ο τηλεχειρισμός, αποτελεί λέξη κλειδί 

όταν αναφερόμαστε στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι και σήμερα. Χωρίς την 

πλοήγηση ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί βλήμα ή πύραυλος. Η εξέλιξη στην ραδιοπλοήγηση δεν άργησε 

όμως να έρθει με την αλλαγή του αιώνα.       

 Οι πρώτες πραγματικές προσπάθειες σε αυτό τον τομέα έγιναν από τον Τόμας 

Έντισον και τον Νικολά Τέσλα
2
, δύο αντίπαλους επιστήμονες που θα μπορούσαμε να 

αποκαλέσουμε και τους πρώτους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Ενώ 

πειραματιζόντουσαν με την μετάδοση του ρεύματος και οι δύο επιστήμονες 

ασχολήθηκαν με την ραδιοπλοήγηση. Ο Τέσλα ίσως έκανε την πιο εντυπωσιακή 

πρόοδο με τις ασύρματες συσκευές. Το 1893 επέτυχε την ασύρματη επικοινωνία. ενώ 

πέντε χρόνια αργότερα επέδειξε τη δυνατότητά του να χρησιμοποιεί σήματα 

                                                           

1
 Bill Yenne, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 

(2010), σελ.9 
2
 Martin E. Dempsey, “Eyes of the Army – U.S. Army Roadmap for Unmanned Aircraft Systems 2010–

2035”, U.S. Army Publication (2010) σελ.4 



8 
 

ραδιοφώνου για να ελέγχει ένα σκάφος σε μια επίδειξη στο Μάντισον Σκουέρ 

Γκάρντεν
3
. Ο Τέσλα προσπάθησε να πουλήσει την ιδέα ενός μη επανδρωμένου 

οχήματος, όσο και μια κατευθυνόμενης τορπίλης στον αμερικανικό στρατό αλλά δε 

βρήκε ανταπόκριση. Ο αξιωματικός στον οποίο ο Τέσλα το πρότεινε έβαλε τα γέλια. 

Αυτή δε θα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος εφευρέτης των Μ.Ε.Α.(Μη 

Επανδρωμένων Αεροσκαφών) θα συνειδητοποιούσε πως αυτό που ήταν τεχνικά 

εφικτό, ήταν αδιανόητο για τη στρατιωτική γραφειοκρατία.    

 Ο θεμέλιος λίθος λοιπόν για την ύπαρξη των Μ.Ε.Α. είχε μπει λίγο πριν 

ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ένας πόλεμος που ήταν ένα περίεργο 

μείγμα στρατηγικής του 19
ου

 αιώνα και νέων εξελιγμένων όπλων. Την εμφάνιση του 

έκανε ο «ηλεκτρικός σκύλος» ένα τρίκυκλο το οποίο είχε σχεδιαστεί για να μεταφέρει 

πολεμοφόδια στην πρώτη γραμμή αλλά και η «τορπίλη εδάφους», ένα 

τηλεχειριζόμενο τρακτέρ φορτωμένο με εκρηκτικά, σχεδιασμένο ώστε να φτάνει στις 

εχθρικές γραμμές και να ανατινάσσεται.     

 Όπως συχνά συμβαίνει στην ιστορία, καταλύτης εξελίξεων στην τεχνολογία 

ήταν και σε αυτή την περίπτωση ο πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιήθηκαν άλματα στην αεροπορική τεχνολογία. Την 

περίοδο 1914 – 1918 είχαν την ευκαιρία να ωριμάσουν πολλές από τις τεχνολογίες 

που θα καθόριζαν τον 20
ο
 αιώνα

4
. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 

επονομαζόμενου «ζωυφίου» του Τσαρλς Κέτερινγκ
5
. Αυτό ήταν ένα μικρό μη 

επανδρωμένο αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ένα γυροσκόπιο και ένα βαρόμετρο 

και είχε τη δυνατότητα να ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία και στη συνέχεια 

να συντρίβεται πενήντα μίλια μακριά. Το «ζωύφιο» πραγματοποίησε την πρώτη του 

πτήση το 1918 και αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα Μ.Ε.Α. της εποχής που 

καταφέρνει μάλιστα να κερδίσει συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση. Για την 

εξέλιξη του ο Κέτερινγκ προσλαμβάνει τον Όρβιλ Ράιτ σαν αεροναυτικό σύμβουλο. 

Η αμερικανική κυβέρνηση σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροσκάφη σαν 

τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους (κάτι σαν πυραύλους κρουαζιέρας
6
 για τα σημερινά 

δεδομένα) που θα μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους σε μια ακτίνα 64χλμ., αλλά το 

τέλος του πολέμου πρόλαβε τα σχέδια της κυβέρνησης πριν να έχει την ευκαιρία να 

δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα αυτής της πρωτοποριακής ιδέας.   

 Παρά τις κάποιες επιτυχίες στις αρχικές δοκιμές, το «ζωύφιο» ποτέ δεν 

χρησιμοποιήθηκε στη μάχη. Ένας επιπρόσθετος λόγος ήταν η αξιοπιστία του 

αεροσκάφους. Οι αμερικανοί αξιωματικοί ανησυχούσαν ότι δεν ήταν αρκετά 

                                                           

3
 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21

st
 century”, Penguin 

Books, (2009), σελ. 42-66 
4
 Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 

(2010), σελ.9 
5
 Jeffrey M. Sullivan, “Revolution or Evolution? The Rise of the UAVs”, Sibley School of Mechanical and 

Aerospace Engineering, Cornell University (2005), 94-101  
6
 Kenneth P. Werrell, “The Evolution of the Cruise Missile”. Maxwell Air Force Base, Alabama: Air 

University Press, 1985 σελ. 7-36 
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αξιόπιστο ώστε να μεταφέρει εκρηκτικά πάνω από συμμαχικές δυνάμεις
7
. Μέχρι να 

λήξει ο Πρώτος Παγκόσμιος παρήχθησαν 45 τέτοια αεροσκάφη αλλά η ύπαρξη 

καθώς και η τεχνολογία του παρέμειναν επτασφράγιστο μυστικό. Για ακόμα μια φορά 

τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν χάσει την ευκαιρία τους να ξεχωρίσουν.  

 Το μόνο μη επανδρωμένο σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε σε μεγάλους 

αριθμούς κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν τα γερμανικά 

ταχύπλοα FL-7. Τα FL-7 ήταν εφοδιασμένα με εκρηκτικά και ήταν σχεδιασμένα ώστε 

να συγκρούονται με βρετανικά πλοία που θα πλησίαζαν τις γερμανικές ακτές.  Ήταν 

η πρώτη φορά που η τεχνολογία που ανέπτυξε ο Τέσλα, η ραδιοπλοήγηση, σχεδόν 

δυο δεκαετίες μετά την εφεύρεσή της, θα χρησιμοποιούνταν στο πεδίο της μάχης. 

       

1.2. Εξέλιξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  
 Τη δεκαετία του ’20 τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνέχισαν να 

εξελίσσονται αν και τα όρια μεταξύ «ιπτάμενης βόμβας» και «αεροσκάφους» 

παρέμεναν δυσδιάκριτα. Πατέρας της πρώτης γενιάς μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

σε πλήρη κλίμακα θεωρείται ο ηθοποιός του Χόλυγουντ  Ρέτζιναλντ Ντένυ
8
.  

 Στα τέλη της δεκαετίας του ’30 και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να 

πλησιάζει επικίνδυνα, αυξήθηκε και πάλι το ενδιαφέρον του αμερικανικού στρατού 

για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα Μ.Ε.Α. προορίζονταν σε αυτή τη φάση 

κυρίως για να υπηρετήσουν σαν εναέριοι στόχοι για την εκπαίδευση των 

πυροβολητών ή και σαν ιπτάμενες βόμβες που χωρίς κόστος θα μπορούσαν να 

περάσουν τις εχθρικές γραμμές και να πλήξουν αλλιώς απροσπέλαστους στόχους. 

Έτσι το 1938 ένα από τα αεροσκάφη του Ντένυ κερδίζει συμβόλαιο με τον 

αμερικανικό στρατό, το όνομά του, «Ντένυμαϊτ». Τα αεροσκάφη του Ντένυ 

αποτελούν τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα οποία έγινε μαζική παραγωγή. 

Όταν ο Ντένυ πούλησε για πρώτη φορά την ιδέα του στο στρατό, ο στρατός 

παρήγγειλε 43 αεροσκάφη
9
.        

 Ύστερα συνέβη το Περλ Χάρμπορ. Μέσα στα επόμενα χρόνια ο στρατός 

παρήγγειλε 1500 μονάδες κάνοντας το ντένυμαϊτ το πρώτο μη επανδρωμένο 

αεροσκάφος μαζικής παραγωγής
10

. Είναι αυτή η μαζική παραγωγή του 

«Ραδιοπλάνου», όπως αργότερα ονομάστηκε, που οδήγησε στην συστηματική χρήση 

του από το στρατό με στόχο να εκπαιδεύει του πυροβολητές αντιαεροπορικών όπλων 

και δρομολόγησε τη σημερινή χρήση τους.      

                                                           

7
Diana G. Cornelisse, “Splendid Vision, Unswerving Purpose: Developing Air Power for the United 

States Air Force During the First Century of Powered Flight”. Wright-Patterson Air Force Base, Ohio: 
U.S. Air Force Publications, (2002) σελ.22 
8
 Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 

(2010), σελ.10 
9
 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21

st
 century”, Penguin 

Books, (2009), σελ. 42-66 
10

 The AMA History Program Presents: Biography of Reginald Leigh Denny, 
https://www.modelaircraft.org/files/dennyreginald.pdf,   

https://www.modelaircraft.org/files/dennyreginald.pdf
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 Οι Γερμανοί και σε αυτό τον πόλεμο χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα 

συστήματα. Το γεγονός πως η αναλογία γερμανών στρατιωτών και συμμάχων ήταν 1 

προς 3 ίσως να συντέλεσε σε κάτι τέτοιο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

πασίγνωστος πύραυλος V-1, ο πρώτος πύραυλος κρουαζιέρας που έσπειρε τον τρόμο 

στη Νότια Αγγλία το καλοκαίρι του 1944 και ο βαλλιστικός πύραυλος V-2. Οι 

Γερμανοί ήταν και οι πρώτοι που πέταξαν επιχειρησιακά μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη. Το FX-1400, γνωστό και ως «Φρίτζ» μπορούσε να κουβαλήσει μια 

βόμβα 2.300 λιβρών. Το «Φρίτζ» ήταν σχεδιασμένο ώστε να πέφτει από ένα 

γερμανικό αεροπλάνο που πετούσε σε μεγάλο υψόμετρο ενώ ένας χειριστής μέσα από 

το αεροπλάνο το καθοδηγούσε χρησιμοποιώντας ραδιοπλοήγηση. Το «Φριτζ» έκανε 

δυναμικά την εμφάνισή του το 1943, όταν το πολεμικό ιταλικό πλοίο «Ρόμα» 

προσπάθησε να αυτομολήσει στους συμμάχους. Χωρίς να γνωρίζουν την ύπαρξη του 

οι Ιταλοί στρατιώτες εντόπισαν ένα γερμανικό βομβαρδιστικό αλλά δεν ανησύχησαν 

ιδιαίτερα αφού αυτό βρισκόταν σε απόσταση
11

. Ένα «Φριτζ» απελευθερώθηκε όμως 

από το αεροπλάνο και έπεσε πάνω στο πλοίο, βυθίζοντας το και οδηγώντας στο 

θάνατο πάνω από 1.000 ναύτες.       

 Οι σύμμαχοι βρισκόντουσαν πίσω από τους Γερμανούς όσο αφορά σε αυτές 

τις νέες τεχνολογίες αλλά έκαναν και οι ίδιοι σημαντικές προσπάθειες
12

. Το 1944 οι 

σύμμαχοι ξεκίνησαν την επιχείρηση «Αφροδίτη». Το σχέδιο προέβλεπε πως θα 

χρησιμοποιούσαν παροπλισμένα αεροσκάφη τα οποία θα γέμιζαν με το εκρηκτικό 

Τόρπεξ, ένα νέο εκρηκτικό της εποχής που ήταν 50% πιο καταστρεπτικό από τη 

δυναμίτιδα. Η ιδέα ήταν του στρατηγού Χένρυ «Χαπ» Άρνολντ
13

 και σύμφωνα με 

αυτήν το πλήρωμα θα απογείωνε το αεροσκάφος (συνήθως ένα βομβαρδιστικό τύπου 

Β-17 ή Β-24) και θα το εγκατέλειπε στον αέρα. Ένα άλλο σκάφος που θα πετούσε 

κοντά θα αναλάμβανε τον τηλεχειρισμό και χρησιμοποιώντας δύο τηλεοπτικούς 

δέκτες θα οδηγούσε το αεροσκάφος πάνω σε στόχους των Ναζί που ήταν πολύ καλά 

προφυλαγμένοι. Ο Στρατηγός Άρνολντ έγραψε χαρακτηριστικά στην ομάδα του που 

προετοίμαζε αυτό το πρόγραμμα «Αν καταφέρετε μηχανές να μπορούν να 

εκτελέσουν μια τέτοια αποστολή τότε σώζετε ζωές από την πρώτη κιόλας στιγμή».

 Κυβερνήτης στην πρώτη τέτοια αποστολή τον Αύγουστο του 1944 ήταν ο 

Τζόζεφ Πάτρικ Κένεντυ
14

. Ο πρωτότοκος γιος του πρώην πρέσβη των Η.Π.Α. στη 

Βρετανία και μεγαλύτερος αδερφός του μετέπειτα 35
ου

 Προέδρου των Η.Π.Α, είχε 

σαν αποστολή να καταστρέψει ένα χώρο φύλαξης γερμανικών πυραύλων V3 αλλά η 

αποστολή εκτυλίχθηκε σε τραγωδία. Την ώρα που ο νεαρός Κένεντυ άναβε το φιτίλι 

                                                           

11
 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21

st
 century”, Penguin 

Books, (2009), σελ. 42-66 
12

 Mary Ellen O'Connell, “Seductive Drones: Learning from a Decade of Lethal Operations” Journal of 
Law, Information & Science, Notre Dame Legal Studies Paper No. 11-35, (2011), Διαθέσιμο 
στο: http://ssrn.com/abstract=1912635 
13

 Sarah Kreps και Micah Zenko, “The Next Drone Wars, Preparing for Proliferation”, Foreign Affairs 
March/ April issue (2015) διαθέσιμο στο: http://www.foreignaffairs.com/articles/140746/sarah-
kreps-and-micah-zenko/the-next-drone-wars  
14

 Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 
(2010), σελ.12 

http://ssrn.com/abstract=1912635
http://www.foreignaffairs.com/articles/140746/sarah-kreps-and-micah-zenko/the-next-drone-wars
http://www.foreignaffairs.com/articles/140746/sarah-kreps-and-micah-zenko/the-next-drone-wars
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στα εκρηκτικά του αεροπλάνου και ετοιμαζόταν να το εγκαταλείψει αυτά 

ενεργοποιήθηκαν και η έκρηξη του στοίχισε τη ζωή καταδεικνύοντας με περίτρανο 

τρόπο την επικινδυνότητα αυτών των αποστολών. Τρεις εβδομάδες αργότερα όμως, 

μια αντίστοιχη αποστολή κατάστρεψε ολοκληρωτικά μια γερμανική βάση. Ο θάνατος 

του Τζόζεφ Κένεντυ το 1944 είχε σαν αποτέλεσμα δύο πράγματα. Πρώτον, ο στρατός 

σταμάτησε το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών φοβούμενος τον πατέρα 

Κέννεντυ που διέθετε πολύ μεγάλη πολιτική επιρροή. Δεύτερον, ο μικρότερος 

Κένεντυ ανέλαβε τα βάρη του μεγάλου αδελφού, εγκατέλειψε τη δημοσιογραφία και 

εισήλθε στην πολιτική. Οι αποτυχίες του προγράμματος δεν πτόησαν τον Στρατηγό 

Άρνολντ που ήδη από το 1945 δήλωνε πως «ο επόμενος πόλεμος μπορεί να διεξαχθεί 

με αεροσκάφη που δε θα μεταφέρουν καθόλου ανθρώπους
15

»   

 Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με τις Η.Π.Α. να διαθέτουν χιλιάδες 

μη επανδρωμένα αεροσκάφη
16

 που χρησιμοποιούνταν είτε ως κινούμενοι στόχοι είτε 

ως τηλεκατευθυνόμενοι πύραυλοι αλλά με κανένα τακτικό στρατιωτικό δόγμα που να 

προβλέπει τη χρήση τους. Η ιδέα ότι θα μπορούσαν να έχουν έναν άλλο ρόλο θα 

ερχόταν πολύ αργότερα
17

. 

 

1.3. Εξέλιξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου και ως τη δύση του 20ου αιώνα  
 Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο ρυθμός με τον οποίο 

αναπτύσσονταν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μειώθηκε
18

. Η νεοϊδρυθείσα 

αμερικανική πολεμική αεροπορία ήταν σε τέτοιο βαθμό αδιάφορη για τα μη 

επανδρωμένα αεροπλάνα που άφησε την όποια εξέλιξή τους στο στρατό και στο 

ναυτικό. Αυτή την εποχή μια νέα τεχνολογική εξέλιξη συγκέντρωνε το μεγάλο 

ενδιαφέρον και τη χρηματοδότηση του αμερικανικού στρατού, ο υπολογιστής
19

.  

 Τη περίοδο του ψυχρού πολέμου μόνο μια εταιρεία έλαβε σοβαρή 

χρηματοδότηση. Το 1963 η εταιρεία Ράιαν έλαβε χρηματοδότηση από τον 

αμερικανικό στρατό ύψους 1,1 εκ. δολαρίων για την ανάπτυξη ενός μη 

επανδρωμένου αναγνωριστικού αεροσκάφους
20

. Η εταιρεία Ράιαν είχε πειραματιστεί 

με αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το 1959, μετά την απώλεια των 

αμερικανικών  κατασκοπευτικών αεροσκαφών U2 και RB-47 πάνω από τη Σοβιετική 

                                                           

15
 Sarah Kreps και Micah Zenko, “The Next Drone Wars, Preparing for Proliferation”, Foreign Affairs 

March/ April issue (2015) διαθέσιμο στο: http://www.foreignaffairs.com/articles/140746/sarah-
kreps-and-micah-zenko/the-next-drone-wars 
16

 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21
st

 century”, Penguin 
Books, (2009), σελ.30 
17

 Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 
(2010), σελ.9 
18

 Bernard C. Nalty, Ed., “Winged Shield, Winged Sword: A History of the USAF”, Washington, DC: Air 
Force History and Museums Program, (1997), σελ.165-327 
19

 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21
st

 century”, Penguin 
Books, (2009), σελ. 42-66 
20

 ibid 

http://www.foreignaffairs.com/articles/140746/sarah-kreps-and-micah-zenko/the-next-drone-wars
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Ένωση.  Το αποτέλεσμα της έρευνας της ήταν το «FireFly», ένα αεροσκάφος το 

οποίο θα πραγματοποιούσε 3.435 αποστολές στην νοτιοανατολική Ασία. Ένα 

αεροσκάφος με πολύ μικρό στίγμα που δε θα εντοπιζόταν εύκολα από τα εχθρικά 

ραντάρ και δεν θα έβαζε σε κίνδυνο ανθρώπινο προσωπικό ακουγόταν σαν μια 

δελεαστική ιδέα. Τα αεροσκάφη της εταιρείας Ράιαν χρησιμοποιήθηκαν εκτενέστατα 

στη Νοτιοανατολική Ασία από το 1964 ως το 1975 από την αμερικανική αεροπορία 

αλλά και από τη CIA.  Μάλιστα το 1971 το Ράιαν «Firebee» εξοπλίστηκε με 

πυραύλους Μάβερικ αλλά και βόμβες. Η πρώτη δοκιμή πραγματοποιήθηκε το 1971 

και ήταν επιτυχημένη. Μπορεί να μη χρησιμοποιήθηκε ποτέ με επιθετικό ρόλο αλλά 

οι αναγνωριστικές δυνατότητες του «Firebee» ήταν εκπληκτικές. Χωρίς τον κίνδυνο 

να χαθεί η ζωή του πιλότου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτής της περιόδου 

μπορούσαν να εισβάλλουν στα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου
21

.  Παρόλ’αυτά η 

αποτυχία του πολέμου του Βιετνάμ σκέπασε τις όποιες επιτυχίες είχαν αυτή την 

εποχή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ το γεγονός πως η δράση τους ήταν 

απόρρητη δεν συνέβαλλε στην αναγνώριση της αξίας τους από το ευρύτερο κοινό
22

.

 Μεταξύ του 1964 και του 1975 τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Lightning 

Bug» πραγματοποίησαν όπως αναφέραμε 3.435 επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική 

Ασία. Τα Μ.Ε.Α. μεταφέρονταν κοντά στο πεδίο της μάχης από μεταγωγικά 

αεροσκάφη C-130 και όταν ολοκλήρωναν την αποστολή τους έπεφταν με αλεξίπτωτο 

σε γειτονικές ασφαλείς περιοχές όπου ελικόπτερα τα περισυνέλλεγαν. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος χρήσης τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για να αντιληφθούμε 

τη σημερινή χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις πολεμικές επιχειρήσεις. 

Ήταν η πρώτη φορά που τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν 

συστηματικά όχι σαν δοκιμαστικοί στόχοι για τα πυρά αντιαεροπορικών όπλων αλλά 

σαν αναγνωριστικά συστήματα με αισθητήρες που μπορούσαν να παρατηρούν 

εχθρικές δυνάμεις και να ελέγχουν συγκεκριμένες περιοχές
23

.   

 Αυτή την εποχή ακόμα και οι πιλότοι που ένοιωθαν άνετα να συνυπάρχουν με 

τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήθελαν να αποδείξουν την ανωτερότητα τους σε 

σχέση με τις μηχανές. Το 1971 ένα στέλεχος της εταιρείας Ράιαν προκάλεσε τον Τζον 

Σμιθ, τότε διοικητή της ανώτατης σχολής πιλότων των Η.Π.Α. του Τοπ Γκαν ,να τα 

βάλει με ένα «Firebee». Μετά από λίγα λεπτά πτήσης ο Σμιθ κατάλαβε ότι δε 

μπορούσε να τα βάλλει με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το «Firebee» μπορούσε 

να κάνει ελιγμούς στους οποίους το ανθρώπινο σώμα απλά δε μπορούσε να 

ανταπεξέλθει. Σύντομα το μη επανδρωμένο σύστημα, που προϋπήρχε ήδη σχεδόν 30 

χρόνια, βρέθηκε στην «ουρά» του Τζον Σμιθ, αναχαιτίζοντας με αυτό τον τρόπο τον 

θεωρούμενο ίσως καλύτερο πιλότο των Η.Π.Α. εκείνη την εποχή
24

.   
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(2010), σελ.16 
22
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24
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 Το 2003, τέσσερις δεκαετίες μετά τη πρώτη τους επιχειρησιακή πτήση τα 

«Firebee» επέστρεψαν στη μάχη. Τα μικρά αυτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη φάση της αποστολής «Operation Iraqi Freedom». 

Προστάτευαν τους πυραύλους κρούζ και τα επανδρωμένα αεροσκάφη που 

πραγματοποιούσαν επιθέσεις βαθειά μέσα στην επικράτεια του Ιράκ.  

 Τη δεκαετία του 1990 η ανάπτυξη όλων αυτών των συστημάτων συνεχίστηκε 

και με την εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε ένα άλμα στην αποτελεσματικότητά τους. Η 

μαγική στιγμή ήταν το 1995 όταν τα μη επανδρωμένα συστήματα εξοπλίστηκαν για 

πρώτη φορά με το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS)
25

. Με 

τη βοήθεια των στρατιωτικών δορυφόρων οι χειριστές των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών λάμβαναν ακριβή δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα, την τοποθεσία και 

την κατεύθυνση κάθε συστήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό έδινε την 

δυνατότητα στα ίδια τα συστήματα να μπορούν να είναι πιο αυτόνομα αλλά και να 

μεταδίδουν πιο χρήσιμες πληροφορίες στα στρατεύματα που βρίσκονται στο πεδίο 

της μάχης. Δύο από τα πιο γνωστά μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Η.Π.Α. που 

λειτουργούν μέχρι τις μέρες μας, το «Πρέντατορ» και το «Γκλόμπαλ Χώκ» έκαναν 

την εμφάνισή τους στο τέλος αυτής της δεκαετίας στα Βαλκάνια. Συνέλλεγαν 

δεδομένα σχετικά με την αεράμυνα των σερβικών δυνάμεων και τις κινήσεις των 

προσφύγων
26

.          

 Το πιο σημαντικό όμως είναι πως όλα αυτά τα συστήματα άρχισαν σιγά σιγά 

να γίνονται μέσα στις ένοπλες δυνάμεις όλο και πιο αποδεκτά
27

. Ο βασικός λόγος που 

η αμερικανική αεροπορία ενδιαφέρθηκε για αυτά τα συστήματα ήταν λόγω της 

χρήσης τους από το στρατό και το ναυτικό. Η αεροπορία είδε αυτή την αυξανόμενη 

και ευρεία χρήση σαν απειλή σε ένα παραδοσιακά, αποκλειστικά δικό της πεδίο. 

Βλέποντας την αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων η αεροπορία άρχισε 

αρκετά δικά της προγράμματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών
28

. 

 

1.4. Εξέλιξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις αρχές του 

21ου αιώνα μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 
 Με το πέρασμα στον 21

ο
 αιώνα

29
 η τεχνολογία είχε πλέον αρχίσει να 

ωριμάζει
30

. Με κάθε χρόνο που περνούσε γινόταν όλο και πιο αποτελεσματική και 

                                                           

25
 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21

st
 century”, Penguin 

Books, (2009), σελ. 44 
26

 Ibid. σελ.48 
27

Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 
(2010), σελ. 27, 31 
28

 Harold Kennedy, “Unmanned aircraft attract new interest from pentagon,” National Defense, vol. 
86, no. 575, (2001), διαθέσιμο στο: 
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2001/October/Pages/Unmanned_Aircraft4199.asp
x  
29

 Kresa Kent, “For unmanned systems, the time has come,” National Defense, vol. 85, no. 560, (2000), 
διαθέσιμο στο: https://www.questia.com/magazine/1P3-56361879/for-unmanned-systems-the-time-
has-come  

http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2001/October/Pages/Unmanned_Aircraft4199.aspx
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2001/October/Pages/Unmanned_Aircraft4199.aspx
https://www.questia.com/magazine/1P3-56361879/for-unmanned-systems-the-time-has-come
https://www.questia.com/magazine/1P3-56361879/for-unmanned-systems-the-time-has-come


14 
 

εύκολη στη χρήση. Οι επιτυχίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ερχόντουσαν 

πλέον η μια μετά την άλλη, είτε αυτές γινόντουσαν στο Κόσσοβο ή ακόμη και στον 

πλανήτη Άρη από τα μη επανδρωμένα συστήματα της ΝΑΣΑ
31

. Ίσως όμως το πιο 

σημαντικό είναι ότι πλέον είχαν αλλάξει οι οικονομικές προτεραιότητες. Με το τέλος 

του ψυχρού πολέμου η αμερικανική αεροπορία άρχισε να γίνεται μικρότερη με 

αποτέλεσμα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 να έχει συρρικνωθεί πάνω από 30%
32

.

  Αυτό αύξησε και την ανάγκη για την αξιοποίηση πολλαπλασιαστών δύναμης. 

Την ίδια ώρα οι ηγέτες της εποχής άρχισαν να συνειδητοποιούν πως η ανοχή του 

κόσμου στις ανθρώπινες απώλειες που προέκυπταν από τη συμμετοχή των Η.Π.Α. σε 

διάφορες συγκρούσεις μειωνόταν. Σε αυτό συνέβαλλε και η σχεδόν αναίμακτη 

εμπειρία του Πολέμου του Κόλπου. Οι εμπειρίες στη Σομαλία με την πτώση του 

ελικοπτέρου «Μπλακ Χωκ» αλλά και η μη αποστολή δυνάμεων στη Ρουάντα 

καταδείκνυε το μεγάλο πολιτικό κόστος που είχε πλέον η απώλεια ανθρώπινων ζωών. 

Έτσι σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει η στρατηγική αλλά και η αμερικανική εξωτερική 

πολιτική. Οι Η.Π.Α. θρήνησαν μισό εκατομμύριο νεκρούς κατά τη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου, πάνω από 35.000 στην Κορέα και πάνω από 50.000 στο 

Βιετνάμ αλλά κανέναν στο Κόσσοβο
33

. Η απόφαση να δοθεί βάρος στα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη (το 2000 το Κογκρέσο έβαλε σαν στόχο να μετατρέψει το 

1/3 των αεροσκαφών σε μη επανδρωμένα
34

) και στην είσοδο αυτής της τεχνολογίας 

στο στρατό με έναν ορίζοντα 15ετίας πάρθηκε στις αρχές του 2001. Αλλά σύντομα 

ήρθε η 11
η
 Σεπτεμβρίου. 

Κεφάλαιο 2: Τα σύγχρονα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των 

Ηνωμένων Πολιτειών 
 Υπάρχουν δύο τύποι μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται 

αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, το Πρέντατορ και το Ρίπερ. Το 

Πρέντατορ
35

 πέταξε για πρώτη φορά το 1994 και είχε σχεδιαστεί με στόχο να έχει τη 

δυνατότητα συνεχούς συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης αλλά και τη 

                                                                                                                                                                      

30
 Sandra I. Erwin, “Loitering, smart cruise missile marketed to u.s. navy,” National Defense, (2001), 

διαθέσιμο στο: 
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2001/June/Pages/Loitering7024.aspx  
31

 Peter. van Blyenburgh, “Uavs - current situation and considerations for the way forward,” στο 
“Development and Operation of UAVs for Military and Civil Applications”. NATO Research and 
Technology Organization, (2000) σελ.1 - 28 
32

 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21
st

 century”, Penguin 
Books, (2009), σελ. 42-66 
33

 Metin Gurcan, “Drone warfare and contemporary strategy making: Does the tail wag the dog?, 
Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and genocide”, 6:1-3, (2013), 153-167 
34

 Public Law 106-398, “Floyd D. Spence National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2001,” (30 
Οκτ. 2000), σελ.220. 
35

 Πληροφορίες από τη σελίδα την ιστοσελίδα της εταιρίας Τζένεραλ Ατόμιξ, Predator UAS, General 
Atomics Aeronautical, διαθέσιμο στο: http://www.ga-asi.com/products/aircraft/predator.php, 
(τελευταία πρόσβαση Μάρτιος 2015).  

http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2001/June/Pages/Loitering7024.aspx
http://www.ga-asi.com/products/aircraft/predator.php
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δυνατότητα να πραγματοποιεί φονικά χτυπήματα
36

. Εξοπλισμένο με 

κατευθυνόμενους πυραύλους τύπου Χέλφαιρ
37

 το Πρέντατορ υπήρξε το πρώτο 

οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το Ρίπερ είναι η μεγαλύτερη έκδοση του 

Πρέντατορ, με τις αυξημένες δυνατότητες για παραμονή στον αέρα που κάτι τέτοιο 

συνεπάγεται
38

.  

 

2.1. «Πρέντατορ», το «Αρπακτικό» 

 Το βασικό και πιο γνωστό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην εκστρατεία των 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αφγανιστάν είναι το «Πρέντατορ»
39

. Ένα 

αεροσκάφος που σχεδίασε η εταιρεία «Τζένεραλ Ατόμικς»
40

. Το αεροσκάφος 

δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την «Ντάρπα», την υπηρεσία αμυντικών ερευνών 

των Η.Π.Α., υπεύθυνη για την δημιουργία του ίντερνετ και ενός ισραηλινού 

σχεδιαστή αεροσκαφών του Αβραάμ Καρέμ
41

. Η πρώτη, άοπλη, εκδοχή του 

αεροσκάφους πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1994
42

. Αυτή η έκδοση του ως 

αναγνωριστικού δοκιμάστηκε το 1995 στη Βοσνία και το 1999 στη Σερβία
43

. Τα 

αναγνωριστικά Πρέντατορ πετούσαν από βάσεις στην Ουγγαρία και την Αλβανία 

αλλά ελέγχονταν από πιλότους που βρίσκονταν στη Νεβάδα των Η.Π.Α. Αν και 

διέθεταν τη δυνατότητα να υπερίπτανται για ώρες πάνω από τις Σερβικές δυνάμεις 

και να τις εποπτεύουν τα αεροσκάφη δε διέθεταν ακόμη οπλισμό. Οι πιλότοι που τα 

πετούσαν από τη μακρινή Νεβάδα παρέμεναν αναγκαστικά θεατές όσων συνέβαιναν 

στο έδαφος.          

 Η απόφαση να τοποθετηθεί οπλισμός στο «Πρέντατορ» και να 

χρησιμοποιηθεί ως εναέρια πλατφόρμα δολοφονιών πάρθηκε στα τέλη του 2000
44

 

από τον Κόφερ Μπλάκ τον υπεύθυνο αντιτρομοκρατίας στη ΣΙΑ και τον Ρίτσαρντ 

                                                           

36
 Πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Αμερικανικής αεροπορίας, MQ-1B Predator Factsheet, 

United States Air Force, http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp?fsID=122 
(τελευταία πρόσβαση Μάρτιος 2015). 
37

 Peter W. Singer, “Wired for war, The robotics revolution and conflict in the 21
st

 century”, Penguin 
Books, (2009), σελ. 42-66 
38

 Πληροφορίες από την ισοσελίδα της Αμερικανικής αεροπορίας, MQ-9 Reaper Factsheet, United 
States Air Force, http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp?id=6405 , (τελευταία 
πρόσβαση Μάρτιος 2015). 
39

 Ebrahim Afsah, “Afghanistan Conflict”. Encyclopedia of Public International Law, (2008) επιμέλεια 
Rüdiger Wolfrum, Oxford: Oxford University Press, (2009), διαθέσιμο στο: 
http://ssrn.com/abstract=2373768 
40

Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 
(2010), σελ.37-41 
41

 Steve Coll, “Ghost Wars, The Secret History of The CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet 
Invasion of Afghanistan to September 10, 2001”, New York Penguin Books, (2004), σελ. 528-529 
42

 Brian Glyn Williams, “The CIA’s covert Predator Drone War in Pakistan, 2004-2010: The History of 
An Assassination Campaign”, (2010), σελ.872 
43

 Steve Coll, “Ghost Wars, The Secret History of The CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet 
Invasion of Afghanistan to September 10, 2001”, New York Penguin Books, (2004), σελ. 528-529 
44

 Mary Ellen O'Connell, “Seductive Drones: Learning from a Decade of Lethal Operations”. Journal of 
Law, Information & Science, Notre Dame Legal Studies Paper No. 11-35. (2011), Διαθέσιμο 
στο: http://ssrn.com/abstract=1912635 

http://ssrn.com/abstract=2373768
http://ssrn.com/abstract=1912635
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Κλαρκ, υπεύθυνο αντιτρομοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. Εκείνη την 

περίοδο η ΣΙΑ ήδη πετούσε μη οπλισμένα «Πρέντατορ» πάνω από το Αφγανιστάν και 

το Ουζμπεκιστάν με στόχο τον εντοπισμό του Οσάμα Μπιν Λάντεν
45

. Είχαν 

προηγηθεί διάφορα τρομοκρατικά χτυπήματα (βόμβα στο πολεμικό πλοίο Κόουλ στο 

λιμάνι της Υεμένης το 2000) και τρομοκρατικές απόπειρες (αποτυχημένη απόπειρα 

στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες) που είχαν ενεργοποιήσει την υπηρεσία εναντίον 

του Σαουδάραβα ηγέτη της Αλ-Κάιντα. Σε μια περίσταση πράκτορες της ΣΙΑ, στο 

αρχηγείο της υπηρεσίας στο Λάνγκλευ, φαίνεται να εντόπισαν τον Μπιν Λάντεν στο 

βίντεο που μετέδωσε ένα αεροσκάφος τύπου «Πρέντατορ» καθώς πετούσε πάνω από 

το σύμπλεγμα κατοικιών του Μπιν Λάντεν στις φάρμες Ταρνάκ του Νοτίου 

Αφγανιστάν
46

.          

 Το Πρέντατορ πέταξε για πρώτη φορά πάνω από το Αφγανιστάν στις 7 

Σεπτεμβρίου του 2000
47

. Όταν ο Ρίτσαρντ Κλάρκ είδε το βίντεο που μετέδωσε το 

αεροσκάφος το περιέγραψε ως «εντυπωσιακό» και πίεσε για περισσότερες πτήσεις 

ώστε να εντοπισθεί ο Μπιν Λάντεν και να μπορέσουν οι Η.Π.Α. να εξαπολύσουν 

επίθεση εναντίον του χρησιμοποιώντας πυραύλους Κρούζ ή πυρά από πολεμικά 

αεροσκάφη. Ακόμη και αν το Πρέντατορ δεν εντόπιζε τελικά τον Μπιν Λάντεν, οι 

αποστολές του σύμφωνα με τον Κλάρκ θα μπορούσαν να εντοπίσουν επιπρόσθετους 

στόχους όπως υψηλόβαθμα στελέχη της Αλ-Κάιντα ή αποθήκες με χημικά ή 

βιολογικά όπλα
48

. Ο Κλαρκ είχε την υποστήριξη του Κόφερ Μπλάκ αλλά και του 

Τσαρλς Άλλεν και άλλων στελεχών της ΣΙΑ. Σε μια από τις επόμενες πτήσεις του το 

«Πρέντατορ» εντόπισε μια ψηλή φιγούρα περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που 

αποτελούσαν την προσωπική του ασφάλεια. Η κοινότητα πληροφοριών θεώρησε πως 

αυτός ήταν όντως ο Μπιν Λάντεν αλλά οι αναλυτές δεν ήταν απόλυτα σίγουροι
49

. 

Όμως το «Πρέντατορ» δεν ήταν αυτή την εποχή ακόμα οπλισμένο ώστε να χτυπήσει 

άμεσα μετά τον εντοπισμό ενός στόχου
50

. Ένα αποτυχημένο χτύπημα με πύραυλο 

κρούζ από κοντινό υποβρύχιο θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα στον ηγέτη της 

Αλ-Κάιντα να διαφύγει.       

 Μετά από αυτό το συμβάν ο Κόφερ Μπλάκ έψαχνε τρόπο να σκοτώσει τον 

Μπιν Λάντεν και άλλα μέλη της ηγεσίας της Αλ-Κάιντα που ζούσαν μακριά από το 

πεδίο δράσης των Η.Π.Α., μέσα σε ελεγχόμενες από τους Ταλιμπάν περιοχές του 

Αφγανιστάν, μέσω ένοπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών
51

. Έτσι, το Φεβρουάριο 

του 2001 η Τζένεραλ Ατόμικς έκανε τροποποιήσεις στα αεροσκάφη «Πρέντατορ»
52

, 

                                                           

45
 Steve Coll, “Ghost Wars, The Secret History of The CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet 

Invasion of Afghanistan to September 10, 2001”, New York Penguin Books, (2004), σελ. 531-533 
46

“The 9/11 Commission Report”, Washington DC: Government Printing Office, (2004), σελ 190 
47

 Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 
(2010), σελ.40-49 
48

 ibid 
49

 “The 9/11 Commission Report”, Washington DC: Government Printing Office, (2004), σελ.189–90 
50

 Brian Glyn Williams, “The CIA’s covert Predator Drone War in Pakistan, 2004-2010: The History of 
An Assassination Campaign”, (2010), σελ.873 
51

 ibid 
52

 Bill Yene, “Birds of prey, Predators, Reapers and America’s Newest UAVs in Combat”, Αυτοέκδοση 
(2010), σελ.44 
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πρόσθεσε ένα σύστημα στόχευσης μέσω λέιζερ στη «μύτη» του αεροσκάφους και τη 

δυνατότητα να μεταφέρει πυραύλους τύπου Χελφάιερ. Αυτοί οι πύραυλοι 

χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε από πολεμικά ελικόπτερα ώστε να προσβάλλουν 

θωρακισμένα οχήματα και έπρεπε να τροποποιηθούν ώστε να καταστρέφουν 

κτίσματα φτιαγμένα από πηλό καθώς επίσης και αυτοκίνητα. Η οπλισμένη έκδοση 

του Πρέντατορ θα ήταν επιχειρησιακά έτοιμη μόλις περνούσε ο χειμώνας του 2001. 

Αλλά ο τότε αρχηγός της ΣΙΑ, ο Τζώρτζ Τένετ είχε σοβαρές ηθικές και νομικές 

αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας. Θεώρησε πως αυτό 

είναι «νέο έδαφος» και αναρωτήθηκε ποια θα ήταν η ιεραρχία στη διοίκηση των μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών, ποιος θα αποφάσιζε για τα χτυπήματα και αν οι 

Αμερικανοί ηγέτες θα ένοιωθαν άνετα αν η ΣΙΑ έτρεχε αυτό το πρόγραμμα έξω από 

το πλαίσιο του στρατού
53

.Ο Τένετ ήταν ξεκάθαρος, δεν θεωρούσε πως είχε την 

εξουσία να πάρει την απόφαση για να χτυπήσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος 

χρησιμοποιώντας πυραύλους, σε αντίθεση με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη στη ΣΙΑ 

που διέθεταν άλλη άποψη.        

 Μπροστά στα διάφορα οικονομικά και νομικά προβλήματα που παρουσίαζε η 

ΣΙΑ και ο Τένετ, ο Κλάρκ απάντησε εν τέλει νευριασμένος, «είτε η Αλ-Κάιντα είναι 

μια απειλή εναντίον της οποίας πρέπει να δράσουμε είτε δεν είναι. Η ηγεσία της ΣΙΑ 

πρέπει να αποφασίσει και να σταματήσει αυτή την διπολική αλλαγή 

συμπεριφοράς»
54

.        

 Ενώ αυτές οι προστριβές συνεχίζονταν όμως η εξέλιξη του «Πρέντατορ» από 

αναγνωριστικό αεροσκάφος σε αεροσκάφος με επιθετικές ικανότητες συνεχιζόταν και 

αυτή αμείωτη. Ο στρατός δούλευε με αξιοπρόσεκτο ρυθμό. Όπως είχε δηλώσει τότε ο 

Στρατηγός Τζάμπερ που είχε τη διοίκηση της μοίρας των «Πρέντατορ» στα Βαλκάνια 

τη δεκαετία του ’90 και είχε αναλάβει πλέον και τη νέα φάση του προγράμματος 

«στη σύγχρονη εποχή, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι και σήμερα, θα πάθαινα σοκ 

αν βρίσκατε κάποιο πρόγραμμα που προχωρούσε πιο γρήγορα από αυτό»
55

.  

 Η επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη των μη επανδρωμένων 

οπλισμένων «Πρέντατορ» συναντήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα της 

συνάντησης ο Κλάρκ έστειλε στην τότε σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Κοντολίζα 

Ράις ένα προσωπικό μήνυμα. Σε αυτό το μήνυμα ασκούσε κριτική στην 

αντιτρομοκρατική πολιτική των Η.Π.Α. τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Η 

«αληθινή ερώτηση» που θα έπρεπε να απαντήσουν οι υπεύθυνοι δήλωνε ήταν 

«Αποτελεί η Αλ-Κάιντα απειλή; Αποτελεί σοβαρή απειλή; Οι υπεύθυνοι που θα 

πάρουν τις αποφάσεις θα πρέπει να φανταστούν τη μέρα που δε θα μπορέσουμε να 

σταματήσουμε κάποια επίθεση της Αλ-Κάιντα και εκατοντάδες Αμερικανοί θα 

χάσουν τη ζωή τους σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.», «τι θα 

εύχονταν αυτοί οι άνθρωποι να είχαν αποφασίσει πρωτύτερα, αυτή η μέρα μπορεί να 

έρθει οποιαδήποτε στιγμή
5657

». Ας μην ξεχνάμε πως λίγο καιρό πριν έχει αποφευχθεί 
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τρομοκρατικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες αλλά είχε προηγηθεί και η 

επίθεση στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο Κόουλ σε λιμάνι της Υεμένης και πλέον 

υπήρχαν ξεκάθαρες πληροφορίες πως υπήρχαν «πυρήνες» της Αλ-Κάιντα στις 

Η.Π.Α.. Στις 6 Αυγούστου του 2001 η ΣΙΑ ενημερώνει τον Πρόεδρο Μπούς για την 

αυξανόμενη απειλή από την Αλ-Κάιντα με ένα ενημερωτικό σημείωμα που έχει σαν 

τίτλο «Ο Μπιν Λάντεν αποφασισμένος να χτυπήσει τις Η.Π.Α.». Τριανταέξι μέρες 

αργότερα πραγματοποιήθηκαν προφητικά οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11
ης

 

Σεπτεμβρίου στοιχίζοντας τη ζωή σε 2.977 ανθρώπους.    

 Η οπλισμένη έκδοση του Πρέντατορ χρησιμοποιήθηκε άμεσα μετά τις 

επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου και την υπόσχεση του Προέδρου Μπούς να πιάσουν 

τον Μπιν Λάντεν ζωντανό ή νεκρό
58

. Σύντομα μετά τις επιθέσεις ο Πρόεδρος Μπούς 

έδωσε, με προεδρικό διάταγμα. στη ΣΙΑ την εξουσία να πραγματοποιήσει χτυπήματα 

εναντίον της Αλ-Κάιντα στο πλαίσιο της αυτοάμυνας και του «Παγκόσμιου Πολέμου 

εναντίον της Τρομοκρατίας»
59

. Χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση, ο Πρόεδρος Μπούς 

ανέτρεψε την απαγόρευση που είχε επιβάλλει ο Πρόεδρος Φορντ το 1976 και 

αφορούσε την απαγόρευση δολοφονιών από μέλη των αμερικανικών υπηρεσιών 

πληροφοριών. Αυτοί που στηρίζουν αυτή την εποχή την πράξη του Προέδρου Μπους 

θεωρούν πως σε καιρό πολέμου οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν το 

δικαίωμα να εκτελούν τους εχθρούς τους
60

.      

 Το οπλισμένο «Πρέντατορ» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 

του 2001 όταν εξαπόλυσε πυραύλους εναντίον μαχητών Ταλιμπάν που είχαν 

περικυκλώσει τον διοικητή της Βόρειας Συμμαχίας Αμπντούλ Χακ. Η αποστολή δεν 

στέφθηκε όμως με επιτυχία, ο διοικητής συνελήφθη και εκτελέστηκε από τους 

Ταλιμπάν
61

. Ένα άλλο αεροσκάφος «Πρέντατορ» χρησιμοποιήθηκε με μεγαλύτερη 

επιτυχία όμως το Νοέμβριο του 2001. Στόχος του ήταν να εντοπίσει ηγέτες της Αλ-

Κάιντα που είχαν τραπεί σε φυγή και βρισκόντουσαν σε ένα ξενοδοχείο κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης «Enduring Freedom» στο Αφγανιστάν. Σε αυτή την 

περίπτωση εξαπόλυσε τους πυραύλους του σε συνεργασία με μαχητικά F-15 και 

σκότωσε περίπου 100 υποστηρικτές της Αλ-Κάιντα. Οι πράκτορες της ΣΙΑ 

ενθουσιάστηκαν όταν μετά την επίθεση αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους νεκρούς 

βρισκόταν και το νούμερο τρία της Αλ-Κάιντα και αρχηγός των στρατιωτικών της 

επιχειρήσεων, ο Μοχάμεντ Ατέφ
62

. Τον Μάιο του 2002, κοντά στην Καμπούλ, ένα 

«Πρέντατορ» επιχείρησε να δολοφονήσει ένα πολέμαρχο που τασσόταν στο πλευρό 

των Ταλιμπάν αλλά απέτυχε σκοτώνοντας μόνο κάποιους από τους ακολούθους 
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του
63

.            

 Το αεροσκάφος βρίσκεται ακόμα και σήμερα σε επιχειρησιακή κατάσταση 

και έχει εμπλακεί σε επιχειρήσεις εκτός από το Αφγανιστάν στο Πακιστάν, τη 

Βοσνία, τη Σερβία, το Ιράκ, την Υεμένη, τη Λιβύη, τη Συρία και τη Σομαλία. Κάθε 

αεροσκάφος τύπου "Πρέντατορ" μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε έξι κομμάτια και 

να τοποθετηθεί σε αυτό που ονομάζουν «φέρετρο». Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να 

φορτωθεί σε μεταγωγικά αεροσκάφη και να μεταφερθεί με ευκολία σε οποιοδήποτε 

σημείο του κόσμου. 

2.2. «Γκλόμπαλ Χωκ» 

 Το «Γκλόμπαλ Χωκ» είναι αναγνωριστικό αεροσκάφος, αντίστοιχο του 

παλαιότερου U-2, το οποίο σχεδιάστηκε από την εταιρεία Ράιαν. Η έρευνα για την 

ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1995
64

. Η πρώτη του πτήση πραγματοποιήθηκε τοι 1998. 

Διαθέτει τη δυνατότητα να επιτηρεί περίπου 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα την 

ημέρα. Το «Γκλόμπαλ Χωκ» χρησιμοποιείται κυρίως από την αεροπορία και το 

ναυτικό. Κύριος ρόλος του είναι η συλλογή πληροφοριών που μπορεί να φανούν 

χρήσιμες σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α. σε όλο τον κόσμο. Το κόστος του ανέρχεται 

περίπου στα 222,7 εκ. δολάρια ανά μονάδα Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που ενώ το 

αεροσκάφος βρισκόταν ακόμα σε φάση εξέλιξης χρησιμοποιήθηκε τακτικά στους 

πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ από την αμερικανική αεροπορία, ενώ έχει 

επιχειρήσει και στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή η αεροπορία διαθέτει περίπου 32 

αεροσκάφη
65

 ενώ προβλέπεται ότι θα αντικαταστήσει πλήρως το παραδοσιακό 

επανδρωμένο κατασκοπευτικό αεροσκάφος των Η.Π.Α., το γνωστό U-2.  

  

2.3. Άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

 Οι Η.Π.Α. χρησιμοποιούν δεκάδες ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη που 

διαφέρουν σε μέγεθος, δυνατότητες και τακτική. Πιστεύουμε πως τα δύο παραπάνω 

αεροσκάφη παρουσιάζουν με γλαφυρό τρόπο τις δυνατότητες των σύγχρονων μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών και δε θα προχωρήσουμε σε αναλυτική παρουσίαση του 

οπλοστασίου των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο ανανεώνεται εξάλλου περιοδικά
66

. 
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Κεφάλαιο 3: Η χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ως 

παράγοντας στρατηγικής των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της 

τρομοκρατίας. 

3.1. Η Στρατηγική στις Διεθνείς Σχέσεις και οι σύγχρονες 

μεταπολεμικές εκφάνσεις της 
 Σύμφωνα με τον Κλαούσεβιτς, οι πολιτικοί στόχοι καθορίζουν τον χαρακτήρα 

του πολέμου και συνεπώς η πολιτική καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο η στρατηγική 

διαμορφώνεται. Αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου ο τότε Πρόεδρος 

Μπούς χρησιμοποίησε τον όρο «Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας»
67

 για πρώτη φορά 

και κήρυξε τον πόλεμο κατά της Αλ-Κάιντα. Αυτός ο «ασύμμετρος» πόλεμος έχει 

προκαλέσει την άνοδο ενός νέου τρόπου σκέψης και θεωρητικοποίησης του πολέμου 

αλλά και διεξαγωγής του
68

. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως η στρατιωτική 

τεχνολογία στις μέρες μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τη χάραξη στρατηγικής. 

 Το όνειρο να εξαλειφθεί «η ομίχλη του πολέμου» κατά Κλαούζεβιτς 

παραμένει ακόμα. Η αφαίρεση της αβεβαιότητας, η αύξηση της φονικότητας μέσω 

όπλων ακριβείας και η μείωση των απωλειών αποτελούν κορυφαίους στόχους για 

όσους λαμβάνουν στρατιωτικές αποφάσεις και ασχολούνται με τη στρατηγική. Η 

μείωση του οικονομικού και πολιτικού κόστους του πολέμου παραμένουν επίσης 

πολύ σημαντικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν
69

.     

 Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος
70

. Οι 

δυνατότητές τους τα έχουν μετατρέψει στα όπλα επιλογής εναντίον ασύμμετρων 

απειλών
71

. Σύμφωνα με τον αναλυτή του ινστιτούτου Μπρούκινγκς και συγγραφέα  

Πίτερ Σίνγκερ πλέον κατέχουμε μια τεχνολογία που έχει τη δυνατότητα να 

απομακρύνει τα πολιτικά εμπόδια για τη διεξαγωγή πολέμου
72

. «Για τα πρώτα 200 

χρόνια της Αμερικανικής δημοκρατίας,  ο πόλεμος και το ρίσκο που αυτός ενέχει 

πήγαιναν χέρι χέρι. Στην εποχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν είναι πλέον 

έτσι τα πράγματα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, σύμφωνα με το νέο κατεστημένο που έχει 

δημιουργηθεί, ο Πρόεδρος χρειάζεται να ζητήσει την αποδοχή για να 

πραγματοποιήσει πολεμικές επιχειρήσεις μόνο όταν τοποθετεί ανθρώπους σε κίνδυνο 

– όχι για τις περιπτώσεις στις οποίες ο πόλεμος διεξάγεται με άλλα μέσα
73

» 

 Το ότι η αμερικανική στρατηγική έπρεπε να αλλάξει ριζικά (κάτι που εξηγεί 
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και τα αυξανόμενα χτυπήματα ΜΕΑ αυτή τη χρόνια) έγινε εμφανές το 2008. Η Αλ-

Κάιντα αν και αποτελούσε σκιά του προ 11
ης

 Σεπτεμβρίου εαυτού της είχε 

ανασυγκροτηθεί στα σύνορα του Πακιστάν και του Αφγανιστάν. Διέθετε και πάλι ένα 

άσυλο στο οποίο θα μπορούσε να εκπαιδεύσει τα στελέχη της και να οργανώνει τις 

επιθέσεις της. Στις φυλετικές περιοχές θα μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα κατά των 

ΗΠΑ που διακήρυξη ο Μπιν Λάντεν δεκατρία χρόνια πριν, η οργάνωση είχε αντέξει 

την ανεπανάληπτη επίθεση που είχε εξαπολύσει εναντίον της η Αμερική.  

 Από την άλλη στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα του «πολέμου κατά της 

τρομοκρατίας» δεν ήταν ιδιαίρερα ενθαρυντικά. Μετά από οκτώ χρόνια οι ΗΠΑ 

βρισκόντουσαν σε ένα δύσκολο σημείο. Παρά τις πρώτες επιτυχίες η οργάνωση 

διατηρούσε τη δυναμική της και την επιρροή της στη Νότια Ασία. Ήταν ξεκάθαρο 

πως η συνεχιζόμενη κατοχή του Ιράκ ριζοσπαστικοποιούσε τους Μουσουλμάνους και 

ίσως δημιουργούσε νέους τρομοκράτες
74

. Η συνεχιζόμεη ακόμα κράτηση 

αιχμαλώτων στο Γκουαντάναμο χωρίς την απόδοση κατηγοριών βοηθούσε στην 

στελέχωση της οργάνωσης.        

 Συμπέρασμά μας είναι πως η στρατηγική των ΗΠΑ σε αυτό το σημείο έπρεπε 

να αλλάξει. Οι λόγοι είναι πολλοί. Το μεγάλο οικονομικό και ανθρώπινο κόστος των 

πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ που ριζοσπατικοποίησαν τους 

μουσουλμάνους. Η λειτουργία μυστικών φυλακών και του Γκουαντάναμο που 

εξόργισαν το μουσουλμαικό πληθυσμό και τους συμμάχους των ΗΠΑ
75

.  Η 

μετέγκατάσταση της Αλ-Κάιντα εκτός του πεδίου της μάχης στο γειτονικό Πακιστάν 

όπου ανασυγκροτήθηκε
76

 και κατέλαβε τον έλεγχο των φυλετικών περιοχών
77

. Όλα 

αυτά τα στοιχεία (και άλλα πολλά που αναλύουμε στα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών) πιστεύουμε πως συνετέλεσαν 

στην υιοθέτηση των μη επανδρωμένων συστημάτων ως το κατάλληλο μέσο επίθεσης 

σε μια νέα μεταβαλλόμενη εποχή. 

 

3.2. Η αποτελεσματικότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

στην εκστρατεία κατά της Αλ- Κάιντα 
 Ένας ιδιαίτερα εποικοδομητικός διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 

χρόνια και αφορά στο κατά πόσο η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών όσο αφορά 

στα στοχευμένα χτυπήματα είναι όντως αποτελεσματική σαν στρατηγική στην 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας78. Με βάση εμπειρικά δεδομένα διάφοροι 

συγγραφείς προσπαθούν να αξιολογήσουν αυτή την στρατηγική, πολλοί εξ αυτών 

ασκούν και μια αρνητική κριτική
79

. Η αξιολόγηση αυτή, όπως γίνεται εύκολα 

κατανοητό, παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε 

να εξετάσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε το κατά πόσο αυτή η στρατηγική 

υπήρξε αποτελεσματική εναντίον του κεντρικού πυρήνα της Αλ- Κάιντα.   

 Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δίνουν τη δυνατότητα για μια 

χειρουργική χρήση βίας η οποία συνοδεύεται από πολύ χαμηλότερο πολιτικό και 

οικονομικό κόστος σε σχέση με μια παραδοσιακή επίγεια επέμβαση
80

. Αυτή η 

αξιολόγηση έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται 

από τις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, όπως στην Υεμένη (εναντίον της Αλ-Κάιντα της 

Αραβικής χερσονήσου) και στη Σομαλία (εναντίον της Αλ Σαμπάμπ) και πιθανότατα 

θα χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον εναντίον τρομοκρατικών ομάδων που θα 

παρουσιάζουν μια διεθνική απειλή. Ένα χαρακτηριστικό των τρομοκρατικών 

χτυπημάτων της Αλ- Κάιντα υπήρξε η εκατόμβη θυμάτων που ακολουθούσε τις 

μεγάλες επιχειρήσεις της. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως τρία είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά που επέτρεπαν στην οργάνωση να επιτύχει κάτι τέτοιο. Η ιεραρχική 

δομή, το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και η πρόσβαση στα αναγκαία εφόδια που 

χρειαζόταν για τα χτυπήματα
81

. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, που στην ουσία 

αλληλουποστηρίζονται, βοηθούν μια τρομοκρατική οργάνωση στο να επιτύχει τον 

στόχο της και τα χτυπήματά της να είναι όσο γίεται πιο θανάσιμα
82

.   

 Η ιεραρχική δομή βοηθά στο να υπάρχει μια κεντρική διοίκηση στην 

οργάνωση που θα καθοδηγεί, θα θέτει στόχους και θα παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις. 

Ακόμα, η ύπαρξη ιεραρχίας σημαίνει την ανάληψη ευθυνών σε περίπτωση που 

κάποιο χτύπημα δεν πραγματοποιηθεί όπως θα έπρεπε αλλά και την δυνατοτήτα 

εξειδίκευσης, μεγιστοποιόντας όλες τις διαθέσιμες υποδομές. Μια ακέφαλη 

τρομοκρατική οργάνωση δεν δύναται να φέρει σε πέρας περίπλοκα σχέδια που 

απαιτούν επικοινωνία, συνεργασία και επαγγελματική εκπαίδευση. Οριζόντιες δομές 

δε μπορούν να πετύχουν κάτι ανάλογο της 11
ης

 Σεπτεμβρίου
83

. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν την απώλεια κατφυγίου στο Αφγανιστάν η Αλ Κάιντα κατάφερε να 
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αναδημιουργήσει την ιεραρχία της και να την μεταφέρει στο Πακιστάν. Αυτό της 

έδωσε τη δυνατότητα να εκτελέσει τα χτυπήματα στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο το 

2004 και το 2005 αντίστοιχα
84

.       

 Το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό συνίσταται κυρίως σε δυο πράγματα. 

Χαρισματική ηγεσία και τεχνικές ικανότητες. Η χαρισματική ηγεσία βοηθά στην 

αποδοτικότητα, τηυν αποτελεσματικότητα και την καινοτομία.
85

 Στις τρομοκρατικές 

ομάδες οι ηγέτες τείνουν να είναι ιδιαίτερα χαρισματικοί
86

. Η ηγεσία είναι ιδιαίτερα 

σημαντική όχι μόνο στο ανώτατο επίπεδο αλλά και στο μεσαίο επίπεδο διαχείρισης 

της οργάνωσης. Αυτά τα στελέχη αποτελούν το συνδετικό κρίκο με τα στελέχη που 

βρίσκονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μεταφέρουν πληροφορίες, ικανότητες και 

στρατηγική καθοδήγηση από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα
87

. Επιπρόσθετα η 

σημασία των τεχνικών ικανοτήτων είναι τεράστια. Μια αποτελεσματική 

τρομοκρατική οργάνωση χρειάζεται στελέχη που έχουν τη δυνατότητα να φτιάχνουν 

εκρηκτικά, να συγκεντρώνουν χρήματα, να συντονίζουν την προπαγάνδα, να 

παραχαράσσουν έγγραφα κλπ. Αυτά τα στελέχη είναι συχνά μετρημένα στα χέρια σε 

μια οργάνωση, χωρίς αυτά η οργάνωση αντιμετωπίζει πρόβλημα
88

.   

 Τέλος μια τρομοκρατική οργάνωση χρειάζεται κάποια απαραίτητα εφόδια. 

Χρηματικά έσοδα, άσυλο για τα κορυφαία ηγετικά στελέχη της, χώρους εκπαίδευσης 

και οπλισμό
89

. Αναλύοντας εν συντομία αυτά τα εφόδια μπορούμε να πούμε πως αν 

και οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν λειτουργούν με σκοπό τα κέρδη ωστόσο 

χρειάζονται χρήματα για να εκτελέσουν την αποστολή τους. Το άσυλο για τους 

ηγέτες είναι κρίσιμο αφού χωρίς ένα μίνιμουμ ασφάλειας δε μπορούν να εκτελέσουν 

τον ηγετικό τους ρόλο. Οι χώροι εκπαίδευσης έχουν επίσης πολύ μεγάλη σημασία, 

τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα χρειάζονται τέτοιους χώρους για να 

εκπαιδεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα στελέχη τους αλλά και να επιλέγουν τα 

καλύτερα από αυτά για «ειδικές» αποστολές. Τέλος χρειαζονται όπως είναι ευνόητο 

οπλισμό ώστε να πετύχουν σημαντικές απώλειες
90

. Η κατασκευή βομβών απαιτεί 

εξειδικευμένες ικανότητες που σημαίνει χώρος εκπαίδευσης και κατάλληλα στελέχη. 

Όλα αυτά τα απαραίτητα χαρακτηρηστικά επικουρούν το ένα το άλλο.  

 Το σημαντικό είναι ότι η στρατηγική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
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από τις ΗΠΑ δημιουργεί πρόβλημα στην επικοινωνία αυτών των δομών και τις 

διαταράσσει με αποτέλεσμα να εκμηδενίζει τη δυνατότητα της οργάνωσης να 

εξαπολύει φονικά χτυπήματα μεγάλης εμβέλειας σε μακρινές χώρες.  

 Η αμερικανική διοίκηση δεν ανακοινώνει επίσημες πληροφορίες σχετικά με 

τον αριθμό των επιθέσεων που εξαπολύει, τον αριθμό των νεκρών μαχητών, των 

κατεστραμμένων κτιρίων ή άλλα στοιχεία που να φανερώνουν την επίδραση του 

προγράμματος που λαμβάνει χώρα στα σύνορα του Πακιστάν
91

. Όπως έχουμε 

ξανααναφέρει αυτό δημιουργεί για τους ερευνητές μια μεγάλη δυσκολία όσο αφορά 

στην εξακριβωση των πραγματικών δεδομένων.     

 Μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια πως από το πρώτο χτύπημα ενάντια 

στον Νεκ Μουχάμαντ (το οποίο αναλύουμε διεξοδικά στο κεφάλαιο για το Πακιστάν 

αλλά και στο υποκεφάλαιο για το σύστημα Πρέντατορ) που έλαβε χώρα στις 19 

Ιουνίου του 2004 μέχρι και το 2013 περίπου 340 με 357 χτυπήματα με μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη έλαβαν χώρα. Το σχήμα ένα αποτελεί μια γραφική 

αναπαράσταση αυτών των δεδομένων με βάση πληροφορίες από το New America 

Foundation και το The Long War Journal, δύο οργανισμούς που παρακολουθούν 

χρησιμοποιώντας ανοιχτή πληροφόρηση τα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Πακιστάν
92

.

 Όπως προαναφέραμε οι επιθέσεις αυτές λαμβάνουν χώρα μέσω των MQ-1 

Πρέντατορ τα οποία είναι οπλισμένα με πυραύλους τύπου «Χέλφαιρ» και των MQ-9 

Ρίπερ τα οποία εκτός από «Χελφάιρ» φέρουν και άλλου τύπου κατευθυνόμενους 

πυραύλους. Σύμφωνα με όσα μας είναι γνωστά, το 2011 η CIA είχε στην κατοχή της 

περίπου 30 ΜΕΑ τύπου Πρέντατορ και Ρίπερ
93

. Οι επιθέσεις ήταν τόσο «κατά 

προσωπικοτήτων όσο και εναντίον ομάδων που έφεραν κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που τις κατέτασσαν στους τρομοκράτες (χτυπήματα με υπογραφή). 

Μέχρι το τέλος του 2013 ο αριμός των απωλειών που προκλήθηκαν από μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη κυμαίνονταν από τα 2010 ως τα 3336 άτομα
94

 εκ των 

οποίων 441 – 884 άτομα θα μπορούσαν να θεωρηθούν αθώοι πολίτες
95

. 
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Σχήμα 1. Αριθμός επιθέσεων ΜΕΑ στο Πακιστάν ανα έτος 

  

Από το σχήμα 1 γίνεται εύκολα κατανοητή η άνοδος στη χρήση μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών για την πραγματοποίηση χτυπημάτων στο Πακιστάν από το 2008 και 

έπειτα. Η ΣΙΑ θεωρούσε αυτή την περίοδο το Πακιστάν κάτι αντίστοιχο του 

Αφγανιστάν προ της 11
ης

 Σεπτεμβρίου, όπου ένοπλοι ενεργούσαν ελεύθερα σε βάσεις 

στο Βόρειο και Νότιο Ουαζιριστάν
96

.      

 Η ανάληψη της Προεδρίας από τον Μπαράκ Ομπάμα δεν άλλαξε πολλά στη 

στρατηγική των ΗΠΑ. Για την ακρίβεια, τα χτυπήματα αυξήθηκαν και μόνο μέσα στο 

2009 ξεπέρασαν σε αριθμό όσα είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά την τετραετία 2004 

– 2008. Το 2010 μάλιστα τα χτυπήματα ξεπέρασαν και πάλι όλα όσα είχαν 

πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια μαζί φτάνοντας στα 117 με 122 ανάλογα με 

το ποια πηγή χρησιμοποιούμε
97

.      

 Γιατί όμως ο Ομπάμα συνέχισε την πολιτική του Μπους; Μετά την ανάληψη 

της εξουσίας τα ηγετικά στελέχη του Ομπάμα συνειδητοποίησαν πως ο μόνος τρόπος 

για να συνεχίσουν να παρενοχλούν τους Ταλιμπάν και την Αλ – Κάιντα στις 

φυλετικές περιοχές του Πακιστάν ήταν μέσω χτυπημάτων ΜΕΑ. Την ίδια ώρα 

                                                           

96
 Mark Mazzetti, “How a single spy helped turn Pakistan against the United States”, New York Times, 

(Απρίλιος 2013) τελευταία πρόσβαση Μάρτιος 2015. 
97

 Javier Jordan, “The Effectiveness of the Drone Campaign against Al Qaeda Central: A Case Study”, 
Journal of Strategic Studies, University of Granada, Spain, (2014), σελ.13 -14 



26 
 

συνειδητοποιούσαν πως οι Ποακιστανικές αρχές και ο Πακιστανικός στρατός 

αδυνατούσαν να ασκήσουν επαρκή έλεγχο σε αυτές τις περιοχές και ειδικά στο 

Βόρειο Ουαζιριστάν
98

. Έγινε κατανοητό πως το Πακιστάν δεν θα εκδίωχνε τους 

Ταλιμπάν ούτε την Αλ- Κάιντα από το Πακιστάν
99

.    

 Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση η Προεδρία Ομπάμα, το Κογκρέσσο και 

οι Επιτροπές Πληροφοριών συμφώνησαν να αυξήσουν τα εναέρια χτυπήματα. Αυτή 

η κατάσταση συνεχίστηκε ως το 2011, ένα annus horribilis για τις 

Αμερικανοπακιστανικές σχέσεις, χρονιά στην οποία έλαβε χώρα και η επιχείρηση 

που οδήγησε στο θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν
100

. 

3.3. Οι επιπτώσεις της χρήσης ΜΕΑ στην αποτελεσματικότητα της 

Αλ-Κάιντα 
 Όπως έχει αναφερθεί ήδη η Αλ-Κάιντα χρειάζεται μια σειρά από 

χαρακτηριστικά για να μπορεί να φέρνει εις πέρας συνεχείς επιθέσεις στις ΗΠΑ και 

στη Δυτική Ευρώπη: 1. Μια ιεραρχική δομή ελέγχου 2. Ικανό ανθρώπινο δυναμικό 

και 3. Υλικά εφόδια όπως χρήματα, άσυλο, στρατόπεδα εκπαίδευσης και οπλισμό. 

Αυτά τα χαρκτηριστά αλληλουποστηρίζονται και η εκστρατεία των ΗΠΑ μέσω των 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταφέρει να εξαντλήσει τις επηχειρησιακές 

δυνατότητες της οργάνωσης
101

. 

3.3.1. Επιπτώσεις στην ιεραρχία της οργάνωσης 

 Η συνεχής στόχευση των ηγετικών στελεχών από μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη τα αναγκάζει να αφιερώνουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους στην 

προστασία τους παρά στην καθοδήγηση της οργάνωσης. Η αδιάκοπη παρουσία μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών και ο φόβος της ανακάλυψης (και του συνεπακόλουθου 

θανάτου που κάτι τέτοιο θα σήμαινε) δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα 

επικοινωνίας που αντιμετωπίζει η οργάνωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι 

μετά το θάνατο του Μπιν Λάντεν πήρε στην οργάνωση ενάμιση μήνα για να βρει 

ασφαλή τρόπο για να ανακοινώσει τον διάδοχό του Ayman Al Zawahiri. Τα μέτρα 

ασφάλειας που προτείνει ο Μπιν Λάντεν στα γράμματά του είναι χρήσιμα για την 

αυτοπροστασία αλλά κάνουν την διοίκηση της οράγνωσης τρομερά δύσκολη τόσο 

στις φυλετικές περιοχές αλλά κυρίως έξω από αυτές
102

. Η μειωμένη επικοινωνία 

ανάμεσα στα στελέχη της οργάνωσης μειώνει τη δυνατότητά της για επίτευξη 

περίπλοκων χτυπημάτων που απιτούν συντονισμό. Η μη καλή επικοινωνία μπορεί να 

οδηγήσει σε αμφισβήτηση της ηγεσίας αλλά και στη δημιουργία παρεξηγήσεων και 

εσωτερικών διενέξεων. Όπως ανέφερε στο περιοδικό Newsweek το 2012 ένας 
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συλληφθείς ένοπλος « Η Αλ- Κάιντα ήταν κάποτε γεμάτη με σπουδαίους 

τζιχαντιστές, αλλά κανείς πια δεν είναι ενεργός ή σχεδιάζει επιθέσεις. Αυτοί που 

έχουν μείνει απλά προσπαθούν να επιβιώσουν »
103

. Σ΄ύμφωνα με ένα στέλχος της 

Πακιστανικής Υπηρεσία Πληροφοριών οι ηγέτες της Αλ – Κάιντα συνήθιζαν να 

επισκέπτονται τα στρατόπεδα για να ενθαρύνουν τους ακολούθους τους.  

 Έτσι η αεροπορική εκστρατεία της ΣΙΑ μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

ανάγκασε την Αλ – Κάιοντα να μετατραπεί από μια οργάνωση στην οποία οι ηγέτες 

ασκούσαν στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό έλεγχο σε μια οργάνωση ολοένα 

και πιο αποκεντρωμένη, στην οποία οι ηγέτες προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους 

μαχητές μέσω ανακοινώσεων
104

.  

3.3.2. Επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό 

 Οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν σκοτώσει περίπου 60 

ηγετικά στελέχη και στελέχη μεσαίου βεληνεκούς του κεντρικού πυρήνα της Αλ – 

Κάιντα
105

. Η οργάνωση ήταν πάντα περιορισμένη σε έκταση και αριθμούσε μόνο 

κάποιες εκατοντάδες άτομα ακόμα και κατά τη διάρκεια του ασύλου στο 

Αφγανιστάν
106

. Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, οι απώλειες που υφίσταται η 

οργάνωση λόγω των επιθέσεων οπλισμένων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό έμπειρων στελεχών, κάποια από τα οποία 

αποτελούν και την πρώτη γενιά της οργάνωσης
107

.     

 Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

έχουν σκοτώσει διαδοχικά τρία στελέχη που κατείχαν τη θέση του «διευθύνοντος 

συμβούλου» της οργάνωσης, τρι μέλη του συμβουλίου, ένα μέλος τους στρατιωτικής 

επιτροπής, ένα μέλος της θρησκευτικής επιτροπής, δύο της επιτροπής οικονομικών, 

ένα της Αλ Σαμπάμπ (τμήμα προπαγάνδας) και 17 στελέχη των εξωτερικών 

αποστολών (υπεύθυνα για τη διοργάνψση χτυπημάτων στο εξωτερικό)
108

.  

 Ακόμη και ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν όπως φαίνεται και από τα έγγραφα τα οποία 

βρέθηκαν στο κρυσφήγετό του στο Αμποταμπάντ ανησυχούσε για την απώλεια 

ηγετικών στελεχών. Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από γράμμα το οποίο 

έγραψε το 2010, τη χρονιά με τα περισσότερα χτυπήματα μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών. 
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«είναι απαραίτητο η ηγεσία να είναι σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να αποκτά 

εξειδίκευση σε όλα τα θέματα. Όταν αυτή η έμπειρη ηγεσία πεθαίνει, αυτό οδηγεί στην 

άνοδο ηγετών που δεν είναι το ίδιο έμπειροι και εύκολα μπορεί να κάνουν λάθη
109

» 

 Η παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον αέρα παρενοχλεί και 

την λειτουργία των στρατοπέδων εκπαίδευσης όπως είναι φυσικό. Τα στρατόπεδα 

μπορούν εύκολα να αποτελέσουν στόχο επίθεσης και με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται 

η εύκολη εκπαίδευση νέων μελών. Όπως μαρτυρούν στελέχη της Αλ – Κάιντα κατά 

την εκπαίδευσή τους είχαν συχνές μετακινήσεις, διαχωρισμό σε μικρές ομάδες, 

έπρεπε να κρύβονται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στα βουνά, να χρησιμοποιούν 

αγγελιοφόρους, να αποφεύγουν της ηλεκτρονικές επικοινωνίες κ.α
110

.  

 Τέλος η συνεχής ενόχληση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών εμποδίζει και 

τη στελέχωση της οργάνωσης, πολλά νέα στελέχη αντιμέτωπίζονται με την υποψία 

ότι μπορεί να είναι κατάσκοποι λόγω της αποδιοργάνωσης της δομής της οργάνωσης 

στην Ευρώπη. Αλλά ακόμη και όταν πιστεύουν τους ενδιαφερόμενους η εκπαίδευσή 

τους μπορεί να κρατήσει λίγες μόνο μέρες
111

. Αξίζει να αναφέρουμε πως στο 

παρελθόν, χρόνια νωρίτερα, η οργάνωση που ίδρυσε ο Μπιν Λάντεν έδειχνε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στη στρατολόγηση εθελοντών από την Ευρώπη οι οποίοι στη συνέχεια θα 

επέστρεφαν σε αυτές τις χώρες. Όλη αυτή η δομή που είχε η οργάνψση, μέσα από τα 

στρατόπεδα εκπαίδευσης και την αξιολόγηση στελεχών βοήθησαν στο να 

συγκροτηθεί η ομάδα που εκτέλεσε το 2001 τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις 

ΗΠΑ
112

. 

3.3.3. Επίδραση στα υλικά εφόδια 

 Σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους η πίεση που ασκείται μέσω των 

επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών επηρεάζει και τη ροή χρημάτων προς την 

οργάνωση, επιδεινώνοντας την ρευστότητά της
113

. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η δολοφονία του Αλ Γιαζίντ, ενός από τα πιο έμπιστα και σημαντικά 

στελέχη της οργάνωσης, υπεύθυνου να διοχετεύει χρήματα σε διάφορα παρακλάδια 

της οργάνωσης
114

. 
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Κεφάλαιο 4: Τακτικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

 

4.1. Τα πλεονεκτήματα 

 Ξεκάθαρα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μια σειρά από 

πλεονεκτήματα
115

. Μειώνουν το χρόνο ανάμεσα στην εξακρίβωση ενός στόχου και 

την επίθεση εναντίον του και γλυτώνουν πολλές ζωές πιλότων και αυτό διότι οι 

πιλότοι καθοδηγούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μακριά από το πεδίο της 

μάχης
116

. Έτσι, ακόμη και αν ένα αεροσκάφος καταρριφθεί δεν θα χαθεί ανθρώπινη 

ζωή.           

 Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι το κόστος. Αυτά τα αεροσκάφη είναι 

σχετικά φθηνά και είναι εύκολο να κατασκευασθούν. Τα μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη κοστίζουν λιγότερα από τα παραδοσιακά επανδρωμένα αεροπλάνα
117

. Το 

2009 ένα «Πρέντατορ» κόστιζε περίπου 4.5 εκ. δολάρια, τριάντα φορές λιγότερο από 

ένα επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος. Επιπρόσθετα, τα ΜΕΑ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε διάφορους ρόλους, από την αναγνώριση έως την επιτήρηση, σε 

επιθέσεις ακριβείας και σε στοχευμένες δολοφονίες. Όπως κάθε ρομπότ, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για όλες τις βαρετές
118

, βρώμικες και επικίνδυνες δουλειές
119

. να 

λειτουργούν σε επικίνδυνο περιβάλλον, όπως ένα πεδίο μάχης που έχει μολυνθεί από 

βιολογικά ή χημικά όπλα και όπου ένας άνθρωπος για να επιχειρήσει θα χρειαζόταν 

να φορέσει ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό
120

. Η αεροπορία έχει διαπιστώσει ότι οι 

άνθρωποι χάνουν σε αποτελεσματικότητα μετά από δέκα με δώδεκα ώρες. 

Κουράζονται σωματικά και ψυχολογικά όταν επιτελούν την ίδια εργασία για τόσο 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη τα μη επανδρωμένα συστήματα δε 

χρειάζεται να κοιμηθούν, δε χρειάζονται φαγητό και δε βρίσκουν το να ελέγχουν την 

άδεια έρημο για ώρες κάθε μέρα βαρετό. Ακόμα κάποιες διεργασίες χρειάζονται 

μεγάλη συγκέντρωση για πολλή ώρα. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο για τους ανθρώπους 

που πρέπει να κάνουν διαλλείματα για να ξεκουράζονται και να επανέρχονται, όχι 
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όμως και για μια μηχανή
121

. Είναι θέμα ταχύτητας. Οι μηχανές έχουν εξελιχθεί τόσο 

πολύ που στην ουσία οι πιλότοι τις κρατάνε πίσω. Ένα F16 μπορεί να στρίψει τόσο 

γρήγορα που ο πιλότος λιποθυμά. Αυτό μειώνει τις επιδόσεις του αεροσκάφους. Τα 

μη επανδρωμένα συστήματα ανοίγουν διέξοδο από αυτό. Ένα ψηφιακό σύστημα 

μπορεί να αντιδράσει πολύ πιο γρήγορα μπροστά σε έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Οι 

στρατιωτικοί αναλυτές βλέπουν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στον 

πόλεμο όπου οι σφαίρες και οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι εξαπολύονται με μεγάλες 

ταχύτητες και οι αμυντικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν ακόμα 

πιο γρήγορα για να αποφύγουν τα εχθρικά πυρά. Θεωρούν πως το μέλλον βρίσκεται 

στα ρομπότ που αντιδρούν σε επιθέσεις ρομπότ. Οι άνθρωποι απλά δεν θα είναι 

αρκετά γρήγοροι για να συμμετέχουν σε μια τέτοια σύγκρουση. Τα ρομπότ 

μαθαίνουν πιο γρήγορα. Οι υπολογιστές όχι μόνο μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα αλλά 

μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση τους σε όλους τους άλλους υπολογιστές. Σε 

αντίθεση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τα ρομπότ δεν έχουν τις 

αδυναμίες των ανθρώπων. Δεν αργούν στη δουλειά, δε σκέφτονται τους δικούς τους 

όταν βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στο θέατρο των συγκρούσεων και δεν 

ζηλεύουν όταν ένα συνάδελφος τους παίρνει προαγωγή.    

 Παρά το πρόσφατο κάλεσμα του Προέδρου Ομπάμα να μειωθεί η εξάρτηση 

των Η.Π.Α. από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πιθανότατα θα παραμείνουν το 

όπλο που οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιλέγουν στο άμεσο μέλλον. Ενώ ο Πρόεδρος 

Τζορτζ Μπους επέβλεψε μόνο 50 επιθέσεις με drone κατά τη διάρκεια της θητείας 

του, ο Πρόεδρος Ομπάμα έχει επεκτείνει δραματικά την χρήση τους μετατρέποντας 

το πρόγραμμα στην καρδιά της αμερικανικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής.
122

 Τα 

μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν κάνει την δουλειά τους εντυπωσιακά καλά
123

. Με 

το να σκοτώνουν ηγέτες κλειδιά και με το να μην αφήνουν κανένα καταφύγιο για 

τους τρομοκράτες στο Πακιστάν, την Υεμένη και σε ένα μικρότερο βαθμό, στη 

Σομαλία τα Μ.Ε.Α. έχουν επιφέρει καταστρεπτικά πλήγματα στην Αλ - Κάιντα και 

στις συνεργαζόμενες με αυτή ένοπλες αντιαμερικανικές ομάδες. Και το έχουν 

καταφέρει αυτό με μικρό οικονομικό κόστος. Τα Μ.Ε.Α
124

. έχουν μετατρέψει τις 

εγκαταστάσεις διοίκησης και εκπαίδευσης της Αλ- Κάιντα σε αδυναμία, 

αναγκάζοντας την ομάδα να επιλέξει μεταξύ του να μην έχει καθόλου ηγέτες και του 

να έχει νεκρούς ηγέτες. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το New 

America Foundation, από τότε που ο Ομπάμα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, τα 

αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν σκοτώσει περισσότερα από 3.000 

μέλη της Αλ - Κάιντα, των Ταλιμπάν και άλλων τζιχαντιστικών ομάδων στο 
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Πακιστάν και την Υεμένη. Αυτό το νούμερο περιλαμβάνει περισσότερα από 50 

ηγετικά στελέχη της Αλ - Κάιντα και των Ταλιμπάν, κορυφαία στελέχη που δύσκολα 

αναπληρώνονται. Το 2010, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν προειδοποίησε τον κύριο βοηθό 

του, Αλ-Ραχμάν, ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε από πλήγμα μη επανδρωμένου 

αεροσκάφους στο Ουαζιριστάν του Πακιστάν, ότι όταν έμπειροι ηγέτες σκωτόνονται, 

το αποτέλεσμα είναι η άνοδος νέων ηγετών λιγότερο έμπειρων σε σχέση με τους 

προηγούμενους οι οποίοι μπορεί εύκολα να κάνουν λάθος κινήσεις ή λάθος 

υπολογισμούς. Τα χτυπήματα αυτά επιφέρουν πλήγμα στις τρομοκρατικές 

οργανώσεις όμως και όταν εξολοθρεύουν στελέχη που βρίσκονται μεν χαμηλότερα 

στην αλυσίδα άλλα έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες: πλαστογράφους διαβατηρίων, 

δημιουργούς βομβών, ανθρώπους που στελεχώνουν με ανθρώπινο δυναμικό την 

οργάνωση και βρίσκουν χρηματοδότες. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν ακόμα 

δυσκολέψει τη δυνατότητα των τρομοκρατών να επικοινωνούν και να εκπαιδεύουν 

νέα στελέχη
125

. Για να αποφύγουν χτυπήματα από drone, τα στελέχη της Αλ-Κάιντα 

και των Ταλιμπάν προσπαθούν να αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το 

να συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς. Οδηγίες που βρέθηκαν πάνω σε 

τζιχαντιστές στο Μάλι τους συμβούλευαν να τηρούν σιγή ασυρμάτου και να 

αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις σε ανοιχτά μέρη. Παρόλα αυτά οι ηγέτες δε μπορούν 

να δίνουν οδηγίες χωρίς επικοινωνία και η εκπαίδευση σε μεγάλους αριθμούς είναι 

σχεδόν αδύνατη όταν ένα χτύπημα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος θα μπορούσε 

να σκοτώσει μια ολόκληρη ομάδα νέων εκπαιδευόμενων. Τα ρομποτικά αεροσκάφη 

έχουν μετατρέψει τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και διοίκησης της Αλ- Κάιντα σε 

μειονέκτημά της, αναγκάζοντας την ομάδα να διαλέξει ανάμεσα στο να έχει νεκρούς 

ηγέτες ή καθόλου ηγέτες.        

 Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Μπάιμαν
126

, αυτοί που ασκούν κριτική στα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη πολλές φορές δεν αναγνωρίζουν το γεγονός πως οι 

εναλλακτικές είτε είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνες ή μη ρεαλιστικές. Σίγουρα, σε έναν 

ιδανικό κόσμο, οι ένοπλοι θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί, δίνοντας τη δυνατότητα 

στις αρχές να τους ανακρίνουν και να ψάξουν τα κτίρια για χρήσιμες πληροφορίες. Οι 

επιδρομές, οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις μπορούν να παράγουν πληροφορίες 

ζωτικής σημασίας και προκαλούν λιγότερο από τις φονικές επιχειρήσεις. Για αυτό θα 

έπρεπε και πράγματι χρησιμοποιούνται σε χώρες με σταθερότητα όπου οι ΗΠΑ έχουν 

την υποστήριξη του κράτους όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις. Αλλά σε εμπόλεμες 

ζώνες ή σε ασταθείς χώρες όπως το Πακιστάν, η Υεμένη και η Σομαλία, η σύλληψη 

ενόπλων είναι πολύ επικίνδυνη και ακόμα και αν είναι επιτυχημένη είναι αρκετές 

φορές ανεπαρκής. Ακόμη χειρότερα, στο Πακιστάν και στην Υεμένη, οι κυβερνήσεις 

έχουν σε κάποιες στιγμές συνεργαστεί με τους ενόπλους. Αν οι Η.Π.Α. στέλνανε 

συχνά ειδικές δυνάμεις για να κυνηγήσουν τους τρομοκράτες εκεί, αξιωματικοί που 

τρέφουν συμπάθεια προς αυτές τις ομάδες θα μπορούσαν να τις ειδοποιήσουν, κάτι 
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που πιθανότατα θα οδηγούσε σε ανταλλαγή πυρών, απώλειες από τη μεριά των 

Η.Π.Α. και πιθανότατα τον τραυματισμό ή θάνατο αθώων πολιτών.  

 Φυσικά ήταν μια ομάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που τελικά 

σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και όχι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις που οι Η.Π.Α. πρέπει να πιάσουν ή να εξοντώσουν έναν ύποπτο, 

οι επιδρομές είναι πολύ ριψοκίνδυνες και κοστοβόρες. Ακόμα και αν η επιδρομή 

στεφθεί με επιτυχία, τότε δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Το τι θα κάνεις με τον 

κρατούμενο. Η δίωξη κρατουμένων σε ένα ομοσπονδιακό ή στρατιωτικό δικαστήριο 

είναι δύσκολη
127

 επειδή συχνά οι πληροφορίες σχετικά με τους τρομοκράτες δε 

γίνονται δεκτές ή η χρήση τους ρισκάρει να φέρει σε κίνδυνο πηγές και μεθόδους και 

δεδομένου ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να κλείσουν και όχι να επεκτείνουν τη ζωή του 

Γκουαντάναμο Μπέι στην Κούβα, έχει αποβεί πολύ πιο δύσκολη η δικαιολόγηση της 

επ’αόριστον κράτησης κρατουμένων. Στην ουσία έχει αποβεί πολιτικά πολύ πιο 

εύπεπτο για τις ΗΠΑ να σκοτώνουν παρά να συλλαμβάνουν υπόπτους 

τρομοκρατίας
128

.        

 Επιπροσθέτως, αν και ένα χτύπημα με drone παραβιάζει την κρατική 

κυριαρχία, το κάνει σε ένα πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με την τοποθέτηση 

στρατιωτών στο έδαφος ή σε σχέση με την διεξαγωγή μιας μεγάλης κλίμακας 

αεροπορική επιχείρηση. Ακόμη, σε σχέση με την 500 λιβρών βόμβα που 

χρησιμοποιεί ένα F-16, οι κεφαλές με δυνατότητες χειροβομβίδας που χρησιμοποιούν 

τα περισσότερα drone, δημιουργούν ζημιά σε μικρότερη περιοχή και με αυτό τον 

τρόπο μειώνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητης δομικής ζημιάς ή παράπλευρων 

απωλειών. Ακόμη πιο σημαντικό, τα drone διαθέτουν τη δυνατότητα να υπερίπτανται 

πάνω από ένα στόχο για ώρες, περιμένοντας την ιδανική στιγμή για να χτυπήσουν. 

Με αυτό τον τρόπο μειώνεται περαιτέρω η πιθανότητα κάποιος πολίτης να βρεθεί 

στην ζώνη πυρός. Τέλος, η χρήση drones είναι και πιο ήπια από τη βοήθεια που 

μπορεί να προσφέρουν σύμμαχοι των Η.Π.Α. Είναι γνωστό για παράδειγμα πως ο 

στρατός του Πακιστάν ή της Υεμένης για παράδειγμα βασανίζουν ή εκτελούν 

κρατουμένους και συχνά χωρίς διάκριση βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές ή 

χρησιμοποιούν τακτικές καμένης γης για να αντιμετωπίσουν στρατιωτικές ομάδες.  

  

4.2. Τα μειονεκτήματα 

 Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση 

εναλλακτικών μεθόδων, αρκετοί ασκούν την κριτική πως τα μη επανδρωμένα 

αεροπλάνα έχουν ακόμα πολλά μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό μειονέκτημα είναι 

το μη αποδεκτό ύψος των ανθρώπινων απωλειών.     

 Σίγουρα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν σκοτώσει αθώους. Αλλά το 
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πραγματικό θέμα είναι το πόσους και το αν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις 

προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας 

αναφέρει πως το 2011, οι αμερικανικές επιθέσεις σκότωσαν 146 μη- πολεμιστές, 

συμπεριλαμβανομένων και 9 παιδιών. Η κλινική ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 

Πανεπιστημίου Κολούμπια αναφέρει επίσης έναν υψηλό αριθμό απωλειών πολιτών 

όπως και η πακιστανική οργάνωση «Καταμέτρηση Νεκρών Πακιστάν». Ο Πίτερ 

Μπέργκεν του New America Foundation είναι υπεύθυνος μιας βάσης δεδομένων για 

θύματα από επιθέσεις drone. Η βάση ενημερώνεται μέσω πηγών από τις Η.Π.Α. και 

διεθνών μέσων ενημέρωσης. Υπολογίζει ότι 150 με 500 πολίτες έχουν σκοτωθεί την 

περίοδο διακυβέρνησης Ομπάμα. Αξιωματούχοι των Η.Π.Α. την ίδια στιγμή 

ισχυρίζονται ότι δεν έχουν σκοτωθεί σχεδόν καθόλου πολίτες. Τον Ιούνιο του 2011 ο 

Τζον Μπρέναν, ο τότε βασικός σύμβουλος του Προέδρου για θέματα τρομοκρατίας 

ισχυρίστηκε ότι τα χτυπήματα μέσω drone δεν είχαν σκοτώσει κανένα πολίτη τη 

χρονιά που είχε περάσει. Αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί βασίζονται στο γεγονός ότι η 

κυβέρνηση των Η.Π.Α. υποθέτει ότι όλοι οι άνδρες που βρίσκονται σε ζώνη έκρηξης 

από επίθεση drone είναι πολεμιστές – εκτός και αν, μετά το γεγονός καθορίσει πως 

τελικά ήταν αθώοι (και μια τέτοια συλλογή πληροφοριών δεν αποτελεί 

προτεραιότητα).         

 Τον τελευταίο καιρό οι Η.Π.Α. έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούν τα 

λεγόμενα “signature strikes”. Δηλαδή χτυπήματα με υπογραφή. Αυτά τα χτυπήματα 

δεν στοχεύουν συγκεκριμένα άτομα αλλά ολόκληρες ομάδες ατόμων που 

εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες. Αυτή η προσέγγιση δυσκολεύει περαιτέρω  

τη διάκριση μεταξύ μάχιμων και πολιτών. Σύμφωνα με ένα αξιωματούχο των Η.Π.Α. 

που μίλησε στους Νιου Γιορκ Τάιμς: «Η Αλ-Κάιντα είναι ένας απομονωμένος, 

παρανοϊκός οργανισμός – αθώοι γείτονες δεν κάνουν ωτοστόπ σε φορτηγά που έχουν 

προορισμό τα σύνορα και μεταφέρουν όπλα και βόμβες». Φυσικά δεν αποδέχονται 

όλοι αυτή τη λογική. Ο Zeeshan-ul-hassan Usmani, ο οποίος είναι υπεύθυνος της 

πακιστανικής οργάνωσης Καταμέτρηση Νεκρών Πακιστάν λέει πως «ούτε οι Η.Π.Α., 

ούτε και το Πακιστάν δημοσιεύουν λεπτομερή στοιχεία των θυμάτων… οπότε αν και 

οι Η.Π.Α. αρέσκονται στο να αποκαλούν τους πάντες Ταλιμπάν, εγώ αποκαλώ τους 

πάντες πολίτες»
129

.        

 Κάποιοι κριτικοί του προγράμματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως ο 

Μπέν Έμερσον, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την προώθηση και προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, έχουν ασκήσει 

κριτική στην φονικότητα του προγράμματος και υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να 

δοθεί μεγαλύτερο βάρος στους παράγοντες που δημιουργούν τον εξτρεμισμό όπως η 

φτώχεια, η ανεργία και ο απολυταρχισμός. Η ευκολία στη χρήση τους μπορεί να 

οδηγήσει στην όλο και πιο συχνή εμπλοκή των Η.Π.Α. σε διαμάχες χαμηλής έντασης 

αγνοώντας γεωγραφικά όρια. Αυτή η πρακτική είναι αντίθετη με τη χρήση βίας και 

τον πόλεμο. Θέτουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Η ευρεία χρήση τους από τα 
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πρώτα κράτη που τα κατέχουν θα μπορούσε να απειλήσει τα δομικά στοιχεία της 

διεθνούς ασφάλειας και να θέσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε 

μελλοντικά να απειλήσει της προστασία της ζωής σε όλο τον πλανήτη. 

Κεφάλαιο 5: Ο ρόλος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην 

σύγχρονη αμερικανική εξωτερική πολιτική 
 

5.1. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου και η 

αντίδραση της Προεδρίας Μπους 
 Για να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στη χρήση των μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ θα πρέπει να 

αντιληφθούμε το ιδιαίτερο περιβάλλον έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου. Το 2001 στην Προεδρία της 

Αμερικής βρίσκεται ο Τζωρτζ Μπους, ο αρχικά συγκροτημένος και επιφυλακτικός 

Πρόεδρος των πρώτων οκτώ μηνών παραχώρησε γρήγορα τη θέση του μετά τις 

επιθέσεις σε έναν «νέο – συντηρητικό», πολεμικό ηγέτη ο οποίος δε δίστασε να 

χρησιμοποιήσει την αμερικανική στρατιωτική υπεροπλία για να εξυπηρετήσει τα 

συμφέροντα και τις αξίες της υπερδύναμης
130

. Την ώρα που αποφασιζόταν η 

επέμβαση στο Αφγανιστάν στο Λευκό οίκο σχεδιαζόταν ήδη η επόμενη επέμβαση, 

στο Ιράκ. Οι άνδρες που βρισκόντουσαν στην εξουσία εκείνη την περίοδο είχαν σαν 

στόχο να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ πήγαιναν ως τότε στον 

πόλεμο
131

. Οι μέρες που οι ΗΠΑ πολεμούσαν τακτικούς στρατούς σύμφωνα με τις 

συνθήκες της Γενεύης είχαν περάσει ανεπιστρεπτί. Το σύνθημα «ο κόσμος είναι ένα 

πεδίο μάχης» ήταν το σύνθημα που ακουγόταν από τους νέο-συντηρητικούς που 

είχαν πλέον τα ηνία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και οι οποίοι σχεδίαζαν έναν 

πόλεμο χωρίς σύνορα. Η διεύρυνση της αμερικανικής παρέμβασης διεθνώς, με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα την επέμβαση εναντίον του Αφγανιστάν και του Ιράκ, 

αποδίδεται στα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου του 2001 που 

στοίχησαν τη ζωή σε 2.973 ανθρώπους.      

 Δύο εβδομάδες μετά από την τρομοκρατική επίθεση το Αμερικανικό 

Κογκρέσο ψηφίζει την «Εξουσιοδότηση για τη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον 

τρομοκρατών»
 132

  την οποία λίγες μέρες αργότερα υπογράφει και ο Πρόεδρος
133

. 

Αυτό το ψήφισμα είναι θεμελιώδους σημασίας όσο αφορά στον μετέπειτα ρόλο που 

θα παίξουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αφού εκεί στηρίζεται από μεριάς ΗΠΑ η 

νόμιμη χρήση τους στο νέο «παγκόσμιο πεδίο της μάχης». Σύμφωνα με αυτή την 

εξουσιοδότηση ο Πρόεδρος: «έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλη την 
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αναγκαία βία εναντίον εθνών, οργανισμών ή ατόμων τα οποία θεωρεί ότι σχεδίασαν, 

ενέκριναν, εκτέλεσαν ή βοήθησαν στα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11
ης

 

Σεπτεμβρίου ή υπέθαλψαν τέτοιους οργανισμούς ή άτομα, με στόχο να αποτρέψει 

μελλοντικά διεθνή τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον των Η.Π.Α. από τέτοια έθνη, 

οργανισμούς ή άτομα». Αυτή η εξουσιοδότηση περιορίζεται στις ομάδες και στις 

χώρες που υποστήριξαν τις επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου.   

 Μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους όλα άλλαξαν. Όχι μόνο σε σχέση 

με την χρήση βίας και την αποστολή δυνάμεων σε όλο τον κόσμο αλλά και σε σχέση 

με τα ποσά που δαπανήθηκαν στο στρατό γενικότερα και στη ρομποτική 

ειδικότερα
134

.Την περίοδο 2002 με 2008 ο αμυντικός προϋπολογισμός των Η.Π.Α 

αυξήθηκε κατά 74% και έφτασε τα 515 δις. δολάρια. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει 

το κόστος των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ που περιλαμβάνεται σε 

ξεχωριστό προϋπολογισμό. Αυτός ο προϋπολογισμός ήταν ο υψηλότερος από την 

εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σήμανε μια αντίστοιχη εισροή 

χρημάτων στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή  μη επανδρωμένων συστημάτων. 

 Εκτός όμως από αυτόν τον προϋπολογισμό, υπάρχει και τα λεγόμενα «μαύρα 

ταμεία». Πρόκειται για τα χρήματα που το αμερικανικό πεντάγωνο ήθελε να 

δαπανήσει σε έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων που επιθυμούσε να παραμείνουν 

κρυφά. Αυτό το ποσό για προφανείς λόγους παραμένει ακόμα μυστικό αλλά 

υπολογίζεται ότι το 2009 είχε φτάσει τα 34 δις. δολάρια. Ένα σημαντικό μέρος αυτών 

των χρημάτων κατευθύνθηκε στις νέες τεχνολογίες και στην αγορά  μη 

επανδρωμένων συστημάτων. Τα ποσά που επενδύονταν τα επόμενα χρόνια στα 

Μ.Ε.Α. αυξανόταν κάθε χρόνο κατά 23%. Όπως δήλωναν τότε στελέχη του τομέα, 

μπορεί τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα να είχαν μεγάλη προϊστορία αλλά τότε ήταν η 

στιγμή που πραγματικά η τεχνολογία «απογειώθηκε». Όπως έχει συμβεί και στο 

παρελθόν, η εφεύρεση βοηθήθηκε από τον πόλεμο. Το 1908 πωλήθηκαν μόλις 239 

αυτοκίνητα Φορντ Μόντελ Τ. Δέκα χρόνια αργότερα πωλούνταν ένα εκατομμύριο 

αυτοκίνητα το χρόνο. Αυτή η πρόβλεψη έγινε και με την είσοδο της ρομποτικής στον 

σύγχρονο πόλεμο.         

 Την επομένη της 11
ης

 Σεπτεμβρίου του 2001 η κυβέρνηση Μπούς ξεκίνησε 

μια εκστρατεία «στοχευμένων δολοφονιών»
135

 εναντίον μελών της Αλ-Κάιντα και 

άλλων ένοπλων ομάδων
136

. Τα τελευταία χρόνια με τον όρο «στοχευμένη 

δολοφονία»
137

 αναφερόμαστε συνήθως σε μια εκ προθέσεως φονική επίθεση εναντίον 

ενός συγκεκριμένου ατόμου που δε βρίσκεται σε κράτηση. Ο όρος δεν είναι ούτε 
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τεχνικός, ούτε νομικός. Ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

πραγματοποιείται ένα χτύπημα μπορεί να είναι νόμιμο ή όχι σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο
138

.          

 Με σύμμαχο τη νέα στρατιωτική τεχνολογία των «έξυπνων» όπλων, η οποία 

αυξάνει τη δύναμη και την ακρίβεια πυρός, ενώ ταυτόχρονα, περιορίζει στο ελάχιστο 

τις απώλειες του επιτιθέμενου, οι νεοσυντηρητικοί υποσχέθηκαν στην αμερικανική 

μεσαία τάξη μια γρήγορη, σκληρή, αποτελεσματική και προπαντός χωρίς κόστος, 

απάντηση στα τρομοκρατικά χτυπήματα.       

 Οι ΗΠΑ σύμφωνα με πληροφορίες εξαπέλυσαν το πρώτο χτύπημα 

«στοχευμένης δολοφονίας
139

» με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το Φεβρουάριο του 

2001 στο Αφγανιστάν όταν ένα χτύπημα σκότωσε τρεις άνδρες κοντά σε μια πρώην 

βάση μουτζαχεντίν στην περιοχή Ζαουάρ Κίλι
140141

. Οι νεκροί αποδείχθηκε πως ήταν 

αθώοι πολίτες που βρισκόντουσαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή
142

. Σύμφωνα με 

κάποιες αναφορές η CIA ίσως πίστευε πως κάποιος από τους άνδρες μπορεί να ήταν 

ο Μπιν Λάντεν. Έξι μήνες αργότερα, το Νοέμβριο του 2001, οι ΗΠΑ μετέφεραν το 

πρόγραμμα στοχευμένων δολοφονιών και στην Υεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 

ΗΠΑ απογειώνοντας ένα drone από μια βάση στο Τζιμπουτί, σκότωσαν έξι άνδρες 

που επέβαιναν σε ένα όχημα σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της Υεμένης
143

. Τον 

Ιανουάριο του 2003 ο ειδικός εισηγητής των ΗΠΑ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές 

και αυθαίρετες εκτελέσεις κατέληξε πως αυτό το χτύπημα ήταν ξεκάθαρη περίπτωση 

εξωδικαστικής δολοφονίας
144

.       

 Το χτύπημα στην Υεμένη έθεσε το προηγούμενο για αυτό που θα γινόταν στη 

συνέχεια ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στοχευμένων δολοφονιών με τη χρήση μη 

επανδρωμένων συστημάτων στο Πακιστάν, και συγκεκριμένα στα σύνορα με το 

Αφγανιστάν. Από το 2002 ως το 2004 οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη για να παρακολουθούν αυτή την περιοχή. Το 2004 πραγματοποίησαν, 
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σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, το πρώτο τους χτύπημα
145

, όπως θα 

αναλύσουμε και στη συνέχεια εναντίον του Νεκ Μουχάμαντ
146

, ενός Πακιστανού 

Ταλιμπάν που είχε δηλώσει την πίστη του στην Αλ-Κάιντα
147

. 

5.2 Η Προεδρία Ομπάμα και η κλιμάκωση στη χρήση μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών 
 Όταν ο Πρόεδρος Μπους αποχώρησε από το Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 

2009 οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει 45 με 52 χτυπήματα με τη χρήση μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών μέσα στο Πακιστάν
148

. Τα επόμενα τρία χρόνια μόνο ο 

Πρόεδρος Ομπάμα πενταπλασίασε αυτά τα χτυπήματα φτάνοντας τα 292 

χτυπήματα
149

. Αυτή η δραματική κλιμάκωση έφερε προβλήματα στις διπλωματικές 

σχέσεις με το Πακιστάν αλλά και ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των συστημάτων όσο αφορά στη διάκριση μεταξύ «μαχητών» και αμάχων. 

 Οι πρώτες δύο αεροπορικές επιθέσεις με τη χρήση μη επανδρωμένων 

συστημάτων έλαβαν χώρα στις 23 Ιανουαρίου του 2009, την τρίτη ημέρα Προεδρίας 

του Μπαράκ Ομπάμα και σκότωσαν περίπου είκοσι άτομα
150

.Ένα βασικό γνώρισμα 

της Προεδρίας Ομπάμα σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε είναι η 

επέκταση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την πραγματοποίηση 

χτυπημάτων «με υπογραφή»
151

. Ανάμεσα στο 2002 και το 2007 η κυβέρνηση Μπους 

επικεντρώθηκε κυρίως σε χτυπήματα κατά προσωπικοτήτων
152

. Δηλαδή στόχευε 

στελέχη μεγάλη αξίας όπως για παράδειγμα τους ηγέτες τρομοκρατικών ομάδων
153

.
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 Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα αυτό άλλαξε. Επεκτάθηκε σε 

χτυπήματα που στη διεθνή βιβλιογραφία
154

 ονομάζονται «χτυπήματα υπογραφές»
155

. 

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές αυτά τα χτυπήματα στοχεύουν ομάδες οι 

ανθρώπους που φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  που σχετίζονται με 

τρομοκρατική δράση, των οποίων όμως οι ταυτότητες είναι άγνωστες
156

.  

 Τον Ιούνιο του 2012, η κυβέρνηση Ομπάμα με ένα γράμμα της στο Κογκρέσο 

αναγνώρισε δημόσια την στρατιωτική της δράση στην Υεμένη και στη Σομαλία 

εναντίον ατόμων που σχετίζονταν με την Αλ Κάιντα
157

. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση 

δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη δράση της CIA (συμπεριλαμβανομένου του 

προγράμματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών) στο Πακιστάν και στην Υεμένη. Έτσι 

σχετική πληροφόρηση διαθέτουμε συχνά μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press ο Πρόεδρος 

είναι αυτός που παίρνει την τελική απόφαση όσο αφορά στον να πραγματοποιηθεί 

ένα χτύπημα κατά ενός συγκεκριμένου προσώπου, ένα χτύπημα κατά 

«προσωπικότητας» όπως το ονομάσαμε νωρίτερα
158

. Στην αρχή της Προεδρίας του 

παρακολουθούσε στενά αυτή τη διαδικασία μέσω της οποίας ονόματα «προς 

θανάτωση» προσθέτονταν στη λίστα των ΗΠΑ.     

 Τέτοιες λίστες διαθέτουν τόσο η CIA όσο και ο αμερικανικός στρατός. Σε 

κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας 

και πως η επιλογή των ονομάτων γίνεται πολύ προσεκτικά. Δεν είναι ξεκάθαρο 

βέβαια ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση των «χτυπημάτων υπογραφής» 

όταν στο στόχαστρο μπαίνουν άτομα ή ομάδες που φέρουν «κάποια χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται με την τρομοκρατία
159

».      

 Οι στοχευμένες δολοφονίες με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

έχουν φέρει στο προσκήνιο προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη νομιμότητα αυτής 

της πρακτικής
160

. Η ανησυχία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί καθώς ο Μπαράκ 
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Ομπάμα έχει κάνει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών το σήμα κατατεθέν των 

Αμερικανικών δυνάμεων όχι μόνο στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν αλλά και σε 

μέρη όπως η Υεμένη αλλά και εναντίον Αμερικανών πολιτών όπως ο Αλ - 

Αουλάκι
161

. Ένας επιπρόσθετος παράγοντας ανησυχίας προκύπτει από το γεγονός 

πως τα αεροσκάφη αυτά χειρίζονται σε πολλές περιπτώσεις, πολίτες, πράκτορες της 

CIA και όχι ο αμερικανικός στρατός.      

 Τόσο η κυβέρνηση Μπους όσο και η κυβέρνηση Ομπάμα έχουν 

δικαιολογήσει τις στοχευμένες δολοφονίες με βάση την Εξουσιοδότηση για τη Χρήση 

Στρατιωτικής Βίας, μια εξουσιοδότηση που πέρασε το Κογκρέσο μια εβδομάδα μετά 

την 11
η
 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με αυτή την εξουσιοδότηση ο Πρόεδρος: «έχει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλη την αναγκαία βία εναντίον εθνών, οργανισμών ή 

ατόμων τα οποία θεωρεί ότι σχεδίασαν, ενέκριναν, εκτέλεσαν ή βοήθησαν στα 

τρομοκρατικά χτυπήματα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου ή υπέθαλψαν τέτοιους οργανισμούς ή 

άτομα, με στόχο να αποτρέψει μελλοντικά διεθνή τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον 

των Η.Π.Α. από τέτοια έθνη, οργανισμούς ή άτομα» Αυτή η εξουσιοδότηση 

περιορίζεται στις ομάδες και στις χώρες που υποστήριξαν τις επιθέσεις της 11
ης

 

Σεπτεμβρίου. Ο Ομπάμα όμως έχει επεκτείνει το πεδίο της μάχης πέρα από το Ιράκ 

και το Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, την Υεμένη, τη Σομαλία και τη Λιβύη αν και οι 

Η.Π.Α. δε βρίσκονται σε ένοπλη σύρραξη με αυτές τις χώρες. Τα αμερικάνικά μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη πετούνε από βάσεις στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, 

την Ιταλία, το Κατάρ, τις Φιλιππίνες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το 

Τζιμπουτί
162

.          

 Το διεθνές δίκαιο, όπως κάθε δίκαιο παρέχει μια εναλλακτική στη βία στις 

ανθρώπινες σχέσεις. Τα κράτη μπορούν να καταφύγουν στη βία σε περιπτώσεις αυτό-

άμυνας ή μετά από εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών. Το γεγονός παραμένει ότι με το να χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

σε τέτοιο βαθμό, η Ουάσινγκτον ρισκάρει ένα επικίνδυνο προηγούμενο 

εξωδικαστικών και εξωεδαφικών δολοφονιών.      

 Όταν η κυβέρνηση των Η.Π.Α. παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αυτό θέτει ένα 

προηγούμενο και προσφέρει δικαιολογία στον υπόλοιπο κόσμο να πράξει το ίδιο. 

Είναι ανησυχητικό το τι θα έκαναν με αυτή την τεχνολογία ηγέτες όπως ο Μπασάρ 

Αλ - Άσσαντ που έχει κατηγορήσει πολίτες του ως τρομοκράτες. Το Ιράν για 

παράδειγμα θα μπορούσε να πατήσει πάνω σε ένα τέτοιο προηγούμενο για να στείλει 

drone στη Συρία. Ο έλεγχος της τεχνολογίας drone θα αποβεί αδύνατος. Τα drone 

είναι πολύ ικανά όπλα που είναι εύκολο να παραχθούν οπότε δεν υπάρχει περίπτωση 

η Ουάσιγκτον να καταφέρει να πείσει άλλες χώρες να μην τα αποκτήσουν ή να μην 

τα χρησιμοποιήσουν. Περίπου 90 χώρες διαθέτουν κατασκοπευτικά drones και η 

Κίνα παράγει αρκετά φτηνά μοντέλα προς εξαγωγή. Τα οπλισμένα drones είναι πιο 
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δύσκολο να παραχθούν αλλά και αυτά θα εξαπλωθούν ταχύτατα. Το Πεκίνο είχε 

ανακοινώσει μάλιστα, αν και στη συνέχεια το πήρε πίσω, πως σκεφτόταν να στείλει 

ένα drone στη Μυανμάρ για να σκοτώσει έναν έμπορο ναρκωτικών που κρυβόταν 

εκεί.           

 Η διασπορά των drone δε μπορεί να σταματήσει αλλά οι Η.Π.Α. μπορούν να 

επηρεάσουν το πώς θα χρησιμοποιηθούν. διασπορά τους σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον 

πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση σχετικά με τις εξωδικαστικές και εξωεδαφικές 

δολοφονίες τρομοκρατών. Ο Ομπάμα έχει ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση για το τι 

αποτελεί ένα νόμιμο χτύπημα με τη χρήση drone. Αλλά ο ορισμός παραμένει ασαφής 

και αυτό θα μειώσει τη δυνατότητα του Προέδρου να ασκήσει κριτική σε άλλα έθνη 

που κάνουν χρήση drones. Ακόμα, με το να κρατά την πολιτική της κρυφή, η 

Ουάσιγκτον δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που της ασκούν κριτική να ισχυρίζονται 

πως οι Η.Π.Α. σκοτώνουν αθώους. Τα drones δίνουν τη δυνατότητα στην 

Ουάσιγκτον να περιορίσει τις υποχρεώσεις της στο εξωτερικό ενώ ταυτόχρονα κρατά 

τους Αμερικανούς ασφαλείς. Οι Η.Π.Α. θα πρέπει να προφυλαχθούν και από ακόμη 

ένα κίνδυνο. Η σχετική ευκολία των drones μπορεί να κάνει τη χρήση τους 

υπερβολικά συχνή όπως και την διεθνή ανάμειξη της χώρας.  

 

Κεφάλαιο 6: Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μακριά 

από το πεδίο της μάχης. Το παράδειγμα του Πακιστάν. 
 

 

«Στο Πακιστάν, πράγματα πέφτουν από τον ουρανό όλη την ώρα» 

Π. Μουσάραφ 

 

 Για τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες «η πιο επικίνδυνη περιοχή στον 

κόσμο» είναι οι φυλετικές περιοχές των Παστούν στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν
163

. Οι 

εκτιμήσεις των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών των Η.Π.Α. έχουν επανηλλειμένα 

περιγράψει αυτές τις απρόσιτες περιοχές, γνωστές ως «F.A.T.A.», ως την μεγαλύτερη 

απειλή για την εσωτερική ασφάλεια των Η.Π.Α. Στα απροσπέλαστα βουνά αυτής της 

άνομης, αυτόνομης περιοχής, χιλιάδες Ταλιμπάν προσέφεραν άσυλο σε πράκτορες 

της Αλ-Κάιντα που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις ανάλογες με αυτές τις 11
ης

 

Σεπτεμβρίου
164

. Οι Ταλιμπάν συχνά χρησιμοποιούσαν επίσης τα σύνορα με το 
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Αφγανιστάν για να εξαπολύουν επιθέσεις στις συμμαχικές δυνάμεις που βρίσκονταν 

στη γειτονική χώρα.         

 Ο Πακιστανικός στρατός όμως έδειχνε λίγο ενδιαφέρον να κηνυγήσει τους 

Ταλιμπάν
165

 και την Αλ-Κάιντα σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται τυπικά κάτω από 

Πακιστανικό έλεγχο. Μέχρι το 2004 η Αλ-Κάιντα και οι Ταλιμπάν ενεργούσαν με 

ασυλία σε αυτή την περιοχή που είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή ως «Ταλιμπανιστάν».

 Αυτό άρχισε να αλλάζει το 2004 όταν η ΣΙΑ άρχισε να στέλνει ένοπλα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου "Πρέντατορ" σε αυτήν την μέχρι τότε απροσπέλαστη 

περιοχή με στόχο να κυνηγήσουν τον εχθρό
166

. Οι ΗΠΑ πήραν την έγκριση να 

πραγματοποιούν χτυπήματα το 2006 από τον Πρόεδρο Μουσάραφ ο οποίος 

ξεκαθάρισε πως τα χτυπήματα θα πρέπει να περιορίζονται μέσα στην FATA. Αυτές οι 

επιχειρήσεις είναι μυστικές και οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν καν την ύπαρξή τους
167

. 

Από τότε μέχρι σήμερα ένας μεγάλος αριθμός στόχων έχουν χάσει τη ζωή τους από 

τους ρομποτικούς κυνηγούς που βρίσκονται στον αέρα. Συνολικά, παραπάνω από 600 

άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους με συνοπτικές εκτελέσεις σε αυτό που θα 

μπορούσαμε να αποκαλέσουμε την πιο εκτεταμένη επιχείρηση εκτελέσεων από την 

εποχή του Βιετνάμ
168

. Τα δύο τρίτα των θυμάτων αυτών των επιθέσεων υπολογίζεται 

πως ήταν ένοπλοι
169

. Αν και το Πακιστάν δεν αποτελεί την πρώτη χώρα στην οποία οι 

Η.Π.Α. χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη ωστόσο έγινε το «εργαστήριο» 

για τις επιχειρήσεις στοχευμένων δολοφονιών οι οποίες στην πορεία χαρακτήρισαν 

τον νέο τρόπο με τον οποίο η Αμερική πολεμά, θολώνοντας την γραμμή μεταξύ 

στρατιώτη και κατάσκοπου και μπερδεύοντας τον τρόπο με τον οποίοι οι Η.Π.Α. 

εμπλέκονται σε πολεμικές επιχειρήσεις      

 Δεν είναι όμως όλα τα θύματα τρομοκράτες. Εκατοντάδες πολίτες του 

Πακιστάν έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτές τις επιθέσεις, είναι οι λεγόμενες 

«παράπλευρες απώλειες»
170

 αυτής της στρατηγικής των αεροπορικών επιθέσεων κάτι 

που έχει οδηγήσει σε ένα κύμα αντιαμερικανισμού στο Πακιστάν. Μετά από πολλές 

ανάλογες επιθέσεις ξεσπούν αντιαμερικανικές πορείες όπου καίγονται αμερικανικές 

σημαίες και ακούγονται αντιαμερικανικά σλόγκαν. Αυτό έχει κάνει πολλούς να 
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αμφισβητούν το κατά πόσο ο θάνατος κάποιων εκατοντάδων Ταλιμπάν και αρχηγών 

της Αλ-Κάιντα αξίζει να χάσει η Αμερική μια από τις μεγαλύτερες μάχες στον 

Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας
171

, τη μάχη για το μυαλό και την καρδιά 160 

εκατομμυρίων Πακιστανών.        

 Σε αυτό το σημείο της εργασίας θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε το οφέλη 

και τα κατά αυτής της στρατηγικής όπως εφαρμόστηκε στο Πακιστάν, τις τακτικές 

επιτυχίες, της δημόσιες σχέσεις και να ανιχνεύσουμε τις μυστικές συμφωνίες 

ανάμεσα στις κυβερνήσεις των Η.Π.Α. και του Πακιστάν που επέτρεψαν την 

πραγματοποίηση αυτής της εκστρατείας. Τελικός μας στόχος είναι να καταλήξουμε 

στο αν αυτές οι επιθέσεις έχουν θετικό αντίκρισμα στον πόλεμο κατά της 

Τρομοκρατίας. 

 

6.1. Δειλά στην αρχή, δυναμικά στη συνέχεια 
 Στα μέσα του 2002 οι περισσότεροι σκληροπυρηνικοί μαχητές των Ταλιμπάν 

είχαν περάσει ήδη στο Πακιστάν και συγκεκριμένα στην FATA, την αυτόνομη 

φυλετική περιοχή του Πακιστάν. Εκεί απολάμβαναν ένα είδος ασύλου αφού οι 

Πακιστανικές δυνάμεις κυνηγούσαν τους τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα που 

βρισκόντουσαν στις πόλεις αλλά σε μεγάλο βαθμό άφηναν τους Ταλιμπάν (τους 

οποίους στο παρελθόν είχαν υποστηρίξει) ανενόχλητους στην περιοχή των 

Παστούν
172

. Οι Ταλιμπάν εκμεταλλευτήκαν αυτή την αντιμετώπιση για να 

δημιουργήσουν ένα κράτος εν κράτη. Ηγέτες των Ταλιμπάν όπως ο Τζαλαλουντίν 

Χακάνι και άλλοι, σκότωσαν τους μετριοπαθείς φύλαρχους και απέκτησαν τον έλεγχο 

του Βόρειου και Νότιου Γουαζιριστάν. Αν και όλοι αυτοί οι Ταλιμπάν δεν ήταν 

ενωμένοι, όλοι συμφωνούσαν να στηρίξουν τη τζιχάντ εναντίον των δυνάμεων των 

Η.Π.Α. και του ΝΑΤΟ που είχαν καταλάβει το γειτονικό Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν 

εφάρμοσαν το νόμο της Σαρία, έκλεισαν τα σχολεία για κορίτσια και τους 

κινηματογράφους, στρατολόγησαν με τη βία νέους άνδρες και καλωσόρισαν στελέχη 

της Αλ-Κάιντα στους ξενώνες και στα σεμινάρια τους. Ασφαλής, η Αλ-Κάιντα άρχισε 

να προετοιμάζει τις επόμενες επιθέσεις της εναντίον των Η.Π.Α. και των συμμάχων 

τους. Το χτύπημα στο Λονδίνο στις 7/7/2005 αλλά και το αποτυχημένο σχέδιο για 

επίθεση στο αεροδρόμιο Χίθροου το 2006 οργανώθηκαν από αυτή την περιοχή
173

.

 Αυτή την περίοδο άρχισαν και οι πρώτες αναφορές για ύποπτα 

κατασκοπευτικά αεροσκάφη που υπερίπτανται πάνω από την περιοχή, μάλιστα 
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υπήρξε μια αναφορά και για μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατέπεσε
174

. Μεγάλα 

δημοσιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, οι Νιου Γιορκ Τάιμς και το CNN άρχισαν να 

μεταδίδουν πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Η.Π.Α., είχαν τη βάση τους όχι 

στο Αφγανιστάν αλλά σε μια Πακιστανική βάση στην περιοχή Τζακομπαμπάντ του 

Μπαλουχιστάν
175

.  Παραδόξως ο συνήθως αντιαμερικανικός πακιστανικός τύπος δεν 

έδειξε να πολυασχολείται και μετέδιδε πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

παραβίαζαν τον Πακιστανικό εναέριο χώρο από βάσεις στο Αφγανιστάν
176

.  

 Από το 2002 μέχρι το 2004 τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυρίως το 

Πρέντατορ, απλά παρακολουθούσαν τα γεγονότα στο Πακιστάν, αλλά τα γεγονότα 

στην μακρινή Υεμένη θα έθεταν ένα προηγούμενο που θα άλλαζε τα πάντα. Το 

Νοέμβριο του 2002 ένα αεροσκάφος Πρέντατορ εξαπέλυσε έναν πύραυλο εναντίον 

του Αμπού Αλί αλ Χαρίθι, ενός τρομοκράτη της Αλ-Κάιντα που είχε εμπλοκή στην 

βομβιστική ενέργεια που είχε πραγματοποιηθεί το 2000 κατά του αμερικανικού 

πολεμικού πλοίου Κόουλ στο λιμάνι της Υεμένης. Η επιτυχία αυτής της δολοφονίας 

πυροδότησε τη συζήτηση για την εφαρμογή της ίδιας πρακτικής και στο Πακιστάν, 

ξαφνικά στις 18 Ιουνίου του 2004, ο Νεκ Μοχάμεντ, ένας από τους πιο γνωστούς 

διοικητές των Ταλιμπάν, που μόλις δύο μήνες πριν είχε ορκιστεί πίστη στην Αλ-

Κάιντα και είχε διακυρήξει ότι θα συνεχίσει τη τζιχάντ εναντίον των Η.Π.Α. 

σκοτώθηκε σε μια μυστηριώδη έκρηξη στο Νότιο Ουαζιριστάν. Στην επίθεση 

σκοτώθηκαν και δύο αγόρια 14 και 16 χρόνων
177

. Σε εφημερίδες του Πακιστάν 

αναφέρθηκε πως αυτόπτες μάρτυρες είχαν δει ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος να 

υπερίπταται στην περιοχή λίγα λεπτά πριν από την πυραυλική επίθεση
178

. Οι 

μάρτυρες δήλωσαν πως ο Νεκ Μοχάμεντ μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο, δίνοντας 

ίσως με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στη ΣΙΑ να τον εντοπίσει. Στα ίδια άρθρα 

ένας Πακιστανός στρατηγός απέρριπτε τους ισχυρισμούς πως η ΣΙΑ είχε κάποια 

εμπλοκή και επέμενε πως Πακιστανικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει την επίθεση
179

. 

Αυτό ήταν ένα ψέμα. Ο Νεκ Μουχάμεντ και αρκετοί ακόλουθοί του είχαν 

δολοφονηθεί από την ΣΙΑ στην πρώτη φορά που χρησιμοποίησε ένα αεροσκάφος 

Πρέντατορ στο Πακιστάν για μια «στοχευμένη δολοφονία». Ο Μοχάμεντ δεν ήταν 
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ηγετικό στέλεχος της Αλ-Κάιντα, αλλά ένας Ταλιμπάν, σύμμαχος των Πακιστανών 

που όμως επαναστάτησε εναντίον του Πακιστάν και κυρήχθηκε εχθρός του κράτους. 

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Μαζέτι των Νιου Γιορκ Τάιμς, σε μια μυστική 

συμφωνία, η ΣΙΑ συμφώνησε να τον σκοτώσει με αντάλλαγμα την είσοδό των 

Η.Π.Α. στον Πακιστανικό εναέριο χώρο όπου θα μπορούσε να σκοτώνει με τη χρήση 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους δικούς της εχθρούς
180

. Το Πακιστάν επέμενε 

πως τα αεροσκάφη θα μπορούσαν να πετούνε μόνο από συγκεκριμένες φυλετικές 

περιοχές γιατί το Ισλαμαμπάντ ήθελε να προστατέψει τις πυρηνικές του 

εγκαταστάσεις αλλά και τα ορεινά στρατόπεδα όπου εκπαιδεύονταν μαχητές του 

Κασμίρ για να εξαπολύουν επιθέσεις στην Ινδία. Η ΣΙΑ και η ISI, η υπηρεσία 

πληροφοριών του Πακιστάν, συμφώνησαν πως οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιούνται 

κάτω από την ομπρέλα της ΣΙΑ κάτι που σήμαινε πως οι Η.Π.Α. ποτέ δε θα 

αναγνώριζαν ότι πραγματοποιούν οι ίδιες τις επιθέσεις και το Πακιστάν είτε θα 

αναλάμβανε την ευθύνη για τις στοχευμένες δολοφονίες ή θα παρέμενε σιωπηλό
181

. Ο 

Στρατηγός Μουσάραφ δήλωσε αργότερα «Στο Πακιστάν, πράγματα πέφτουν από τον 

ουρανό όλη την ώρα». Αυτή η συμφωνία που αποκαλύπτεται μετά από πολυάριθμες 

συνεντεύξεις που πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος στο Πακιστάν και τις Η.Π.Α. 

αποκαλύπτει το πώς γεννήθηκε στο Πακιστάν ο μυστικός πόλεμος των μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών και πως τον αποδέχτηκε και τον εξάπλωσε ο Πρόεδρος 

Ομπάμα. Αυτή η συμφωνία, που πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά την αποκάλυψη 

των μυστικών φυλακών της ΣΙΑ σε όλο τον κόσμο έδωσε στην υπηρεσία τη 

δυνατότητα να αλλάξει το mondus operandi της. Από το να συλλαμβάνει 

τρομοκράτες στο να τους σκοτώνει. Είναι ξεκάθαρο πως η Πακιστανική κυβέρνηση 

ήθελε να αποφύγει τη αρνητική δημοσιότητα που θα συνεπαγόταν η αποκάλυψη πως 

μια ξένη δύναμη σκότωνε για το δικό της συμφέρον Πακιστανούς πολίτες μέσα σε 

Πακιστανικό έδαφος. Η επιτυχία αυτού του πρώτου χτυπήματος έδωσε στην ΣΙΑ την 

αυτοπεποίθηση να κυνηγήσει και άλλους τρομοκράτες μέσα στο Πακιστάν. Στις 14 

Μαΐου του 2005 ένα Πρέντατορ σκότωσε στο Βόρειο Ουαζιριστάν ένα υψηλόβαθμο 

στέλεχος της Αλ-Κάιντα. Του θανάτου του ακολούθησε μια περίεργη ανακοίνωση 

από τη μεριά του Πακιστάν «Κανένα τέτοιο συμβάν δεν έλαβε χώρα στα σύνορα του 

Πακιστάν με το Αφγανιστάν»
182

.      

 Στις 3 Δεκεμβρίου του 2005 η ΣΙΑ χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά στόχος ήταν 

το νούμερο τρία της Αλ-Κάιντα, ο Αιγύπτιος Αμπού Χαμζά Ραμπία. Ο ίδιος και 

ακόμα τέσσερις συνεργάτες του σκοτώθηκαν σε ένα χτύπημα στο Βόρειο 

Ουαζιριστάν που αρνήθηκαν οι Πακιστανοί ότι πραγματοποίησαν.   

 Παρά τα ξεκάθαρα στοιχεία που υπήρξαν ότι οι Αμερικανοί εμπλέκονται στα 

τρία προηγούμενα χτυπήματα δεν υπήρξε ιδιαίτερη αναταραχή στο Πακιστάν. Δεν 
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συνέβη όμως το ίδιο και με το επόμενο χτύπημα. Στις 13 Ιανουαρίου του 2006 τα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύσανε επίθεση σε ένα σύμπλεγμα κατοικιών με 

στόχο να σκοτώσουν το νούμερο δύο της Αλ-Κάιντα, τον Αιμάν Αλ-Ζαουαχέρι, μόνο 

που ο ίδιος είχε φύγει δύο ώρες νωρίτερα. Δεκαοκτώ πολίτες, μεταξύ των οποίων 

πέντε γυναίκες και πέντε παιδιά σκοτώθηκαν από δέκα πυραύλους. Σε μια χώρα που 

το 64% του πληθυσμού βλέπει τις Η.Π.Α. σαν εχθρό, οι πληροφορίες πως ρομποτικά 

αεροσκάφη είχαν δολοφονήσει Πακιστανούς πολίτες εξόργισε το λαό. Τα χτυπήματα 

προσωρινά σταμάτησαν αλλά μετά από λίγο καιρό συνεχίστηκαν με ακόμη 

μεγαλύτερο ρυθμό. Μέχρι το τέλος του 2009 περισσότερα από 51 χτυπήματα είχαν 

λάβει χώρα στο Πακιστάν.        

 Η αποδοτικότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών βελτιώθηκε και με την 

εισαγωγή το 2007 του Ρίπερ
183

. Το Ρίπερ έχει μεγαλύτερη μηχανή από το Πρέντατορ 

και έτσι έχει τη δυνατότητα να πετάει τρεις φορές πιο γρήγορα, να φέρει 15 φορές 

μεγαλύτερο φορτίο φέρει καινούριους πυραύλους και παραμένει στον αέρα για 16 

ώρες συνεχόμενα. Το 2009 οι Η.Π.Α. διέθεταν περίπου 100 αεροσκάφη τύπου 

Πρέντατορ και 15 Ρίπερ
184

. Η αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών βελτιώθηκε 

ακόμη περισσότερο χάρη στη βοήθεια μυστικών μικροτσίπ που υποδεικνύουν στα 

αεροσκάφη που βρίσκεται ο στόχος τους. Άνθρωποι που ζουν στις φυλετικές περιοχές 

του Πακιστάν είτε λόγω χρημάτων είτε λόγω πεποιθήσεων τοποθετούν αυτούς τους 

πομπούς στα σπίτια ή τα αμάξια των εχθρών και έτσι τα αεροσκάφη τους εντοπίζουν 

με εντυπωσιακή ακρίβεια.
185

  

 

6.2. Μια νέα κατεύθυνση 
 Καθώς εκτυλίσσονταν αυτές οι διαπραγματεύσεις, ο γενικός επιθεωρητής της 

ΣΙΑ, Τζον Χέλγκερσον, μόλις είχε τελειώσει την έρευνά του σχετικά με τις 

παρενοχλήσεις που δεχόντουσαν οι κρατούμενοι στις μυστικές φυλακές της ΣΙΑ. 

Αυτή η έκθεση γκρέμιζε τα θεμέλια όλου του οικοδομήματος πάνω στο οποίο 

εδράζονταν το πρόγραμμα απαγωγών και ανακρίσεων. Αυτή η έκθεση ίσως 

αποτέλεσε τον πιο σημαντικό λόγο που η ΣΙΑ αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική και 

να στραφεί από τις συλλήψεις στις δολοφονίες τρομοκρατών. Οι επιπτώσεις αυτής 

της έκθεσης έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο αντιτρομοκρατικό κέντρο της ΣΙΑ, το 

οποίο βρισκόταν στην αιχμή των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. Το κέντρο είχε 

επικεντρωθεί μέχρι τότε στη σύλληψη πρακτόρων της Αλ-Κάιντα, στην ανάκρισή 

τους σε μυστικές φυλακές και στη συνέχεια στη διανομή των πληροφοριών που 
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έβγαιναν από τις ανακρίσεις στις μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν, της Ιορδανίας, 

της Αιγύπτου και άλλων κρατών. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνταν για να 

εντοπιστούν επιπρόσθετοι τρομοκράτες. Ο Χέλγκερσον όμως έθεσε το θέμα ποινικών 

ευθυνών για τις ανακρίσεις που διεξάγονταν στις μυστικές φυλακές και αναρωτήθηκε 

αν οι τακτικές που χρησιμοποιούνταν όπως ο τεχνητός πνιγμός, η στέρηση ύπνου ή η 

αξιοποίηση των φόβων των κρατουμένων παραβίαζε τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών κατά των Βασανιστηρίων. Η συνθήκη απαγορεύει τα βασανιστήρια υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες--περιλαμβανομένης της διεξαγωγής πολέμων ή του 

ξεσπάσματος εσωτερικών συγκρούσεων. Το κείμενο απαγορεύει, παράλληλα, την 

απέλαση σε χώρες όπου υπάρχει κίνδυνος τα πρόσωπα που εκδίδονται να υποστούν 

βασανιστήρια και απαγορεύει τη χρήση βασανιστηρίων για να αποσπώνται 

πληροφορίες στο πλαίσιο δικών. Αυτή η έκθεση αποτέλεσε την αρχή του τέλους για 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι φυλακές έμειναν ανοιχτές για κάποια χρόνια ακόμα 

και θα φιλοξενούσαν και άλλους κρατούμενους αλλά η ηγεσία της ΣΙΑ κοιτούσε να 

βρει μια εναλλακτική στρατηγική μέσα σε αυτόν τον μυστικό πόλεμο.  

 Τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι στοχευμένες δολοφονίες 

προσέφεραν μια νέα κατεύθυνση. Οι δολοφονία με τηλεχειριστήριο ήταν το ακριβώς 

αντίθετο της βρώμικης δουλειάς της ανάκρισης. Τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι 

Δημοκρατικοί στήριζαν τις στοχευμένες δολοφονίες και η χρήση μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών που πετούσαν πιλότοι που βρίσκονταν εκατοντάδες μίλλια μακριά 

φαινόταν μια ακίνδυνη στρατηγική
186

. Γρήγορα η ΣΙΑ θα μετατρεπόταν από τον 

φυλακιστή των εχθρών της Αμερικής σε μια στρατιωτική οργάνωση που θα τους 

διέγραφε από το χάρτη.        

 Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αποδειχθεί ότι είναι το πιο 

αποτελεσματικό όπλο ώστε οι Η.Π.Α. να φτάνουν σε εχθρούς που βρίσκονται στα πιο 

απρόσιτα μέρη στον κόσμο. Η ΣΙΑ είναι ενθουσιασμένη που μπορεί να σκοτώσει 

δεκάδες ηγέτες των Ταλιμπάν και της Αλ-Κάιντα χωρίς να βάζει τους Αμερικανούς 

πιλότους σε κίνδυνο. Αν και υπήρξε κάποια συζήτηση όταν ανέλαβε ο Πρόεδρος 

Ομπάμα ότι αυτές οι επιθέσεις μπορεί να σταματούσαν, στην πραγματικότητα τρεις 

ημέρες μετά την ορκωμοσία του Προέδρου πραγματοποιήθηκε ανάλογο χτύπημα
187

. 

 Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Συγκρούσεων μόνο το 2011 η ΣΙΑ 

εξαπέλυσε 242 πυραύλους στο Πακιστάν για να σκοτώσει 609 «στόχους» με κόστος 

16.5 εκ. δολάρια. Οι περισσότερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν 

γίνει επί προεδρίας Ομπάμα με την πιο φονική χρονιά να είναι το 2010. Από το 2004 

μέχρι και τις αρχές του 2015 η ΣΙΑ σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνητών 

Δημοσιογράφων έχει πραγματοποιήσει 413 χτυπήματα, 362 έγιναν κατά τη διάρκεια 

της Προεδρίας Ομπάμα. Σε αυτά τα χτυπήματα σκοτώθηκαν 2.438 με 3.942 άτομα εκ 
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των οποίων 416 με 959 υπολογίζεται ότι ήταν πολίτες, 168 με 205 παιδιά ενώ 

υπολογίζεται ότι τραυματίστηκαν 1.142 με 1.720 άνθρωποι. 

Επιθέσεις Μ.Ε.Α. στο Πακιστάν  2004 - 2015 

Σύνολο επιθέσεων από τη ΣΙΑ 413 

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Ομπάμα 362 

Συνολικός αριθμός νεκρών 2.438-3.942 

Πολίτες που σκοτώθηκαν 416-959 

Παιδιά που σκοτώθηκαν 168-204 

Τραυματισμένοι 1.142-1.720 
Πηγή: Γραφείο Ερευνητών Δημοσιογράφων 

 

Επίλογος 
 Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως τα μη επανδρωμένα συστήματα των 

Ηνωμένων Πολιτειών έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν στον «πόλεμο κατά της 

τρομοκρατίας». Η χρήση τους έγινε αναγκαία την επομένη των τρομοκρατικών 

χτυπημάτων της 11
ης

 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά ήταν τότε που οι ΗΠΑ 

συνειδητοποίησαν πως είχαν ανάγκη από ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να τους 

προσφέρει ταυτόχρονα πληροφορίες, αναγνώριση στόχου αλλά και το πιο σημαντικό, 

άμεση εξολόθρευσή του. Το μάθημα που έλαβαν οι ΗΠΑ όταν δεν κατάφεραν να 

σκοτώσουν τον Μπιν Λάντεν πριν τις τρομοκρατικές επιθέσεις θα τους έμενε 

αξέχαστο και θα τους καθοδηγούσε τα επόμενα χρόνια. Γιατί όμως μια εναέρια 

πλατφόρμα να φτάσει στο σημείο να είναι τόσο χρήσιμη στον «Πόλεμο κατά της 

Τρομοκρατίας;        

 Έχοντας αναλύσει τα διάφορα στάδια εξέλιξης των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών σε αυτή την διατριβή αλλά και έχοντας αναφερθεί στην εξωτερική 

πολιτική της Προεδρία Μπους και Ομπάμα, μπορούμε να βγάλουμε κάποια 

συμπεράσματα. Πρώτον η τεχνολογία είχε ωριμάσει όταν συνέβησαν τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου. Οι ΗΠΑ τότε επένδυσαν τεράστια 

ποσά στον αμυντικό προϋπολογισμό τους κάτι που οδήγησε σταδιακά στη μαζική 

παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεύτερον, οι ΗΠΑ κήρυξαν τότε ένα 

παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και θεώρησαν πως έχουν την 

εξουσιοδότηση να κυνηγούν τους τρομοκράτες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 

Οι ΗΠΑ όμως δε θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν κάτι τέτοιο με τις υπάρχουσες 

δυνάμεις τους. Έπρεπε να δημιουργήσουν μια οικονομική πλατφόρμα που δε θα 

έφερνε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και άρα δε θα είχε πολιτικό κόστος στην πατρίδα 

και θα μπορούσε μέσω συμφωνιών με τρίτα κράτη να επιχειρήσει στο έδαφος τους. 

Αυτό φυσικά δεν έγινε εύκολα, απαιτήθηκαν μεγάλες διπλωματικές προσπάθειες για 

να πειστούν χώρες όπως το Πακιστάν να συναινέσουν στην πραγματοποίηση 

στοχευμένων δολοφονιών στο έδαφός τους. Τρίτος λόγος που οδήγησε στην ευρεία 

υιοθέτηση των μη επανδρωμένων συστημάτων ήταν το πρόβλημα της κράτησης των 

τρομοκρατών μετά τη σύλληψή τους. Οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα με 

τη λειτουργία του Γκουαντάναμο, φυλακών όπως το Αμπου΄Γκράιμπ ή των μυστικών 
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φυλακών της CIA σε διάφορα κράτη. Όλες αυτές οι υποθέσεις είχαν πολιτικό κόστος 

στο εσωτερικό των ΗΠΑ και έπληξαν το διεθνές κύρος της υπερδύναμης. Με την 

υιοθέτηση των μαζικών δολοφονιών οι ΗΠΑ κατάφεραν να αποδιοργανώσουν τους 

θύλακες της Αλ - Κάιντα και έλυσαν το πρόβλημα της κράτησης και σύλληψης των 

τρομοκρατών.         

 Μέχρι σήμερα οι Η.Π.Α. έχουν ένα σχετικό μονοπώλιο σε αυτή τη 

τεχνολογία, αλλά αυτό δε θα διαρκέσει για πολύ ακόμα. Πολλά ακόμα κράτη 

πραγματοποιούν σημαντικά βήματα στο πεδίο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 

Αν και αυτά τα νέα συστήματα δε διαφαίνεται ότι θα αποσταθεροποιήσουν το διεθνές 

σύστημα στο βαθμό που το έπραξαν τα πυρηνικά όπλα ή οι βαλλιστικοί πύραυλοι θα 

μπορούσαν ωστόσο να αποδειχθούν όχι μόνο αποσταθεροποιητικά μα και 

θανάσιμα
188

.          

 Η κατοχή μη επανδρωμένων συστημάτων δε λειτουργεί αποτρεπτικά για τις 

άλλες χώρες που διαθέτουν και αυτές ανάλογα συστήματα. Αντιθέτως, το εγγενές 

πλεονέκτημα αυτών των οπλικών συστημάτων, το ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τον 

πιλότο κάνουν πιο εύκολη τη χρήση βίας. Ορμώμενες από το παράδειγμα των Η.Π.Α. 

άλλες χώρες μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία για να διεκδικήσουν 

τοπικά οφέλη, να απειλήσουν συμφέροντα των Η.Π.Α. ή να στοχεύσουν εγχώριες 

απειλές. Οι Η.Π.Α. έχουν ακόμα τη δυνατότητα  να διαμορφώσουν το πώς θα γίνει η 

διασπορά αυτών των συστημάτων και αν αυτά τα απειλητικά σενάρια θα 

μετουσιωθούν σε πραγματικότητα. Τα κράτη επιδιώκουν νέες πολεμικές δυνατότητες 

βασιζόμενα στο πως άλλα κράτη χρησιμοποιούν κάποια πολεμικά συστήματα και 

ανάλογα με την αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων όπως τα ίδια τουλάχιστον την 

αντιλαμβάνονται. Με αυτή τη λογική, οι επιλογές των υπολοίπων κρατών θα 

μπορούσαν να επηρεαστούν από την πρακτική των Η.Π.Α. και να ακολουθήσουν το 

παράδειγμα τους. 
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